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The  educational  research is to study of moral reasoning about a discipline by 

cartoon animation stories for elementary students grade 5, Anuban Lopburi School. The 
purpose of this research was develop cartoon animation stories for supporting to moral 
reasoning about a discipline before, during and after use. The cartoon animation stories 
apply for supporting to moral reasoning about a discipline in elementary students grade 5, 
Anuban Lopburi School. The samples in the research is elementary students grade 5/2, 
Anuban Lopburi School,Semester 1 academic year 2556 which is acquired by simple 
random sampling. Material in the research is evaluation from of moral reasoning about a 
discipline, Measure form of moral reasoning about a discipline and cartoon animation 
stories. Analysis of quantitative data and the statistics is using a Repeated Measures. 
  
        The results of the research found that cartoon animation stories for supporting to 
moral reasoning about a discipline in elementary students grade 5, Anuban Lopburi School 
have a quality along with criteria. And development of moral reasoning about a discipline 
were at a moderate level that the average is 2.33 before, 2.50 between and 2.50 after. And 
the student has the discipline of moral reasoning after used cartoon animation stories 
increased there were significant at a 0.5 level.          
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ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.รฐัพล ประดบัเวทย์ อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ 
และ อาจารย ์ดร.รตันาภรณ์ ประวตัวิชัรา ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน
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ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบุคคลส าคญัที่สุดในชวีติ คุณพ่อนวพล คุณแม่บุญส่งที่เป็นแรง
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ส าเรจ็เรยีบรอ้ย 

 
พชัรศริ ิทศันศร ี
 



 

 

สารบญั 

 
บทท่ี  หน้า 

1 บทน า………………………………………………...........……………………….…. 1 
   ภมูหิลงั………………………………………………...……………………………… 1 
   ความมุง่หมายของการวจิยั……………...…………………………………………… 2 
   ความส าคญัของการวจิยั…………………………………..………………….……… 3 
   ขอบเขตการวจิยั………………………………………..…….……………………… 3 
   ตวัแปรทีศ่กึษา................................................................................................... 3 
   นิยามศพัท.์........................................................................................................ 3 
   กรอบแนวคดิในการวจิยั..................................................................................... 5 
   สมมตฐิานการวจิยั............................................................................................. 5 
   

2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง......................................................................... 6 
   เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและพฒันา………………………..……......…..…… 7 
        ความหมายของการวจิยัและพฒันา................................................................ 7 
        องคป์ระกอบของการวจิยัและการพฒันา........................................................ 8 
        ขัน้ตอนของการด าเนินการวจิยัและพฒันา..................................................... 10 
        การน ามาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาสื่อ............................................................ 12 
   เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม........................................................................... 14 
        ความหมายของจรยิธรรม.............................................................................. 14 
        ความหมายของเหตุผลเชงิจรยิธรรม.............................................................. 15 
        องคป์ระกอบของจรยิธรรม............................................................................ 15 
        ความส าคญัของเหตุผลเชงิจรยิธรรม.............................................................. 18 
        ลกัษณะของจรยิธรรม................................................................................... 19 
        การวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรม............................................................................ 20 
        ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัจรยิธรรม.............................................................. 23 
        แนวทางการพฒันาพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม.................................................... 26 
   เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมวีนิัย....................................................................... 29 
        ความหมายของความมวีนิยั........................................................................... 29 
        องคป์ระกอบของความมวีนิัย......................................................................... 30 
        การปลกูฝงัความมวีนิัย................................................................................. 33 



 

 

สารบญั (ต่อ) 

 
บทท่ี  หน้า 

2 (ต่อ)  
        ขอบขา่ยของความมวีนิยั............................................................................... 37 
   เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบันิทาน............................................................................... 40 
        ความหมายของนิทาน.................................................................................. 40 
        ประเภทของนิทาน…………………………………………………….………… 41 
        ความส าคญัของนิทาน………………………………………………….……….. 41 
        ลกัษณะนิทานทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็............................................................. 42 
   เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน............................................... 43 
        ความหมายของสื่อการเรยีนการสอน............................................................. 43 
        ประเภทของสื่อการเรยีนการสอน.................................................................. 44 
        ขัน้ตอนการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน......................................................... 45 
        ขัน้ตอนในการสรา้งสื่อ.................................................................................. 46 
   เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบันิทานการต์ูน.................................................................... 48 
        ความหมายของการต์ูน................................................................................. 48 
        รปูแบบของการต์ูน........................................................................................ 50 
        ประเภทของการต์ูน....................................................................................... 50 
        ประโยชน์ของการต์ูนทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน................................................ 51 
   งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง............................................................................................. 52 
   สรปุงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง....................................................................................... 61 
   

3 วิธีการด าเนินการวิจยั........................................................................................ 62 
   การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง……………………………..………..……… 62 
   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู……………………………………………… 62 
   ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอื.................................................................................. 63 
   การด าเนินการทดลอง........................................................................................ 68 
   การเกบ็รวบรวมขอ้มลู........................................................................................ 68 
   การวเิคราะหข์อ้มลู............................................................................................. 69 
   สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู............................................................................ 69 

 



 

 

สารบญั (ต่อ) 

 
บทท่ี  หน้า 

4 ผลการวิเคราะหข้์อมลู........................................................................................ 70 
   สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู................................................................... 70 
   การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู....................................................................... 70 
   ผลการวเิคราะหข์อ้มลู......................................................................................... 70 
   

5 สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ…………….………………………………….. 76 
   ความมุง่หมายของการวจิยั................................................................................. 76 
   ความส าคญัของการวจิยั..................................................................................... 76 
   ขอบเขตของการวจิยั.......................................................................................... 76 
   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู................................................................ 77 
   การเกบ็รวบรวมขอ้มลู........................................................................................ 77 
   สรปุผลผลการวจิยั………………………………………………………….…….….. 77 
   อภปิลายผล....................................................................................................... 78 
   ขอ้เสนอแนะ...................................................................................................... 81 
   ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป........................................................................ 81 
   

บรรณานุกรม.................................................................................................................. 82 
   

ภาคผนวก........................................................................................................................ 95 
      ภาคผนวก ก..............................................................................................................  96 
      ภาคผนวก ข.............................................................................................................. 103 
      ภาคผนวก ค.............................................................................................................. 106 
      ภาคผนวก ง............................................................................................................... 111 
      ภาคผนวก จ.............................................................................................................. 135 

   
ประวติัย่อผูวิ้จยั............................................................................................................ 142 

   

 



 

 

บญัชีตาราง 

 
ตาราง หน้า 
      1 พฒันาการการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมของโคลเบริก์................................................ 25 

2 ผลการประเมนิคุณภาพนิทานการต์ูนโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา............................ 71 
3 ผลการประเมนิคุณภาพนิทานการต์ูนโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา........ 72 
4 ค่าสถติพิืน้ฐาน และ การประมาณค่าเฉลีย่ของระดบัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้น  

  ความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ก่อนใช ้ระหว่างใช ้และหลงัใช ้   
  นิทานการต์ูนแอนิเมชัน่...................................................................................... 

 
 

74 
5 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซ ้าของเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยั      

  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5................................................................. 
 

75 
6 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC ) ของ แบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรม 

  ดา้นความมวีนิยั................................................................................................. 
 

104 
7 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC ) ของ แบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้น 

  ความมวีนิยั  ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ................................... 
 

105 
8 แสดงค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรม    

  ดา้นความมวีนิยั ดา้นความซื่อสตัย.์....................................................................     
 

107 
9 แสดงค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรม   

  ดา้นความมวีนิยั ดา้นความรบัผดิชอบ.................................................................     
 

108 
10 แสดงค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรม  

  ดา้นความมวีนิยั ดา้นความตรงต่อเวลา...............................................................     
 

109 
11 แสดงค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมัน่ ของ แบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรม 

  ดา้นความมวีนิยัส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5........................................ 
 

110 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 

 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ภมิูหลงั 

  การทีจ่ะแกป้ญัหาสิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้จะตอ้งมกีารรว่มมอืรว่มใจของคนทุกคนในหลายๆ 
ฝา่ยจงึจะสามารถช่วยสงัคมใหก้ลบัมาอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบ และมคีวามสุขไดซ้ึง่สงัคมทีพ่งึประสงค ์
นัน้ไดก้ล่าวไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่9 พ.ศ. 2545 – 2549 ไดก้ าหนด 
วสิยัทศัน์ในการพฒันาประเทศไทยโดยก าหนดสภาพสงัคมทีพ่งึประสงคโ์ดยมุง่พฒันาสู่ “สงัคม 
ทีเ่ขม้แขง็และมดีุลยภาพ” ใน 3 ดา้น โดยเฉพาะดา้นสงัคมคุณภาพมคีุณธรรมโดยเฉพาะการมวีนิัย 
และไดใ้หค้วามส าคญัเกีย่วกบัการพฒันาคนใหม้คีุณภาพและรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงสอดคลอ้ง 
กบัแนวคดิของ ทศันีย ์ทองสว่าง (2549: 167-169) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีเ่น้น
การป้องกนัการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั และชุมชนกไ็ดเ้น้นเกี่ยวกบัการมรีะเบยีบวนิัย
จากแนวคดิขา้งตน้จะเหน็ว่าการแกป้ญัหาต่างๆนัน้จะต้องใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัการพฒันาคนซึง่มี
ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งก ็คอื ครอบครวั และชุมชน จะตอ้งรว่มมอืกนัเพื่อสรา้งคนใหม้คีุณภาพใหก้บัสงัคม 

  ปญัหาที่ส าคญั และมกีารกล่าวถึงกนัมากก็ คอื ปญัหาการมวีนิัยของคนในชาติเราก็จะ
พบว่า ปญัหาดา้นวนิยันัน้เกดิขึน้เริม่ตัง้แต่หน่วยเลก็ๆขึน้มาตัง้แต่ครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน ซึง่เมื่อ
รวมกนักก็ลายเป็นปญัหาระดบัประเทศขึน้มา การแก้ปญัหาจงึควรเริม่ตัง้แต่หน่วยเลก็ๆ คอื ตัง้แต่
ครอบครวั และ โรงเรยีน สู่สงัคมที่ใหญ่ขึ้นไปเมื่อคนในชาติมวีนิัยแล้วก็จะท าให้คนเราอยู่ร่วมกนั
อย่างมคีวามสุข กมลแสง ทองศรกีมล (2550: 52-53) ได้กล่าวถงึ ขอ้มูลขององค์กรเพื่อความ
โปรง่ใสนานาชาต ิ(Transparency International) CPI เบอรล์นิเยอรมนี ไดส้ ารวจความเหน็ของ 
นกัธุรกจินกัวชิาการนกับรหิารของบรษิทัใหญ่ๆสอบถามความเหน็ของบุคคลทีม่ต่ีอเจา้หน้าทีข่องรฐั
ในประเทศต่างๆทีแ่สวงหาผลประโยชน์ในทางมชิอบทัง้การรบัสนิบน หรอื การใหส้นิบน หรอื การ
เบยีดบงัผลประโยชน์ของรฐัจาก 99 ประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยใหผ้ลการส ารวจมคีะแนนเตม็ 10 
ผลการส ารวจพบว่าประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที่ 68 ได ้ 3.2 คะแนนซึง่จะเหน็ไดว้่าประเทศทีม่คีวาม
โปร่งใสส่วนใหญ่เป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ประเทศในเอเชยีประเทศทีไ่ดท้ี่ 1 และที ่2 คอื สงิคโปร ์
และญีปุ่น่ ประเทศในกลุ่มอาเซยีนทีต่ดิ 1 ใน 10 มเีพยีง สงิคโปร ์ประเทศเดยีวและ ไทย ยงัเป็นรอง
ประเทศเพื่อนบา้นทัง้ มาเลเซยี และ ประเทศฟิลปิปินส์ ในเรื่องความโปร่งใสจากการพจิารณาจะ
เหน็ความสมัพนัธข์อง สงิคโปร ์และ ญี่ปุ่น ว่าเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในเอเชยีและเป็นประเทศทีม่ ี
วนิัยสูงกว่าคนในประเทศอื่นอย่างเหน็ไดช้ดัดงันัน้วนิัยของเดก็ในวนันี้ก็ คอื วนิัยของคนในชาตใิน
อนาคตนัน่เอง 

  สาเหตุที่ท าให้นักเรยีนกระท าผิดวินัยของชัน้เรยีนมหีลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
สาเหตุ 
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ทีม่าจากสภาพแวดลอ้มนัน่กค็อื ทางครอบครวั ทางโรงเรยีน เพื่อน หรอื จากคุณลกัษณะของตวัเดก็ 
เองไมว่่าจะเป็นความฉลาดทางอารมณ์ ทศันคตต่ิอความมวีนิยัซึง่ กาญจนา ศรกีาฬสนิธุ์ (2544: 10) 
ไดก้ล่าวถงึ สาเหตุทีท่ าใหน้ักเรยีนกระท าผดิวนิัยของชัน้เรยีนไว้หลายสาเหตุดงันี้ สาเหตุทีม่าจาก
โรงเรยีน เช่น การสอนทีข่าดประสทิธภิาพ ภาระงานทีม่อบหมายหนักเกนิไป กจิกรรมต่างๆจดัไม่
เหมาะสม ไม่น่าสนใจเดก็ทีเ่รยีนไม่ทนั ไม่ได้รบัการดูแลช่วยเหลอื ความขดัแยง้ระหว่างครูกบั
นักเรยีน เป็นต้น สาเหตุจากตวันักเรยีน เช่น การไม่เข้าใจกฎระเบยีบต่างๆ รวมถงึการมี
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนๆไปในทางเสื่อม การมเีรื่องกระทบกระเทอืนจติใจ การมคีวามรูส้กึขดัแยง้กบั
ครกูบัเพื่อนๆ และ กบัทางโรงเรยีน มนีิสยัการเรยีนทีไ่ม่ด ีมปีมดอ้ย และ สาเหตุจากทางบา้นและ
ทางชุมชน เช่น สภาพความขาดแคลนทางเศรษฐกจิ และ สงัคม ตลอดจนขาดแคลนความรกัและ
ความสมัพนัธท์ีด่ภีายในครอบครวั สภาพการใชอ้ านาจภายในครอบครวั สภาพบา้นทีอ่ยูใ่นท าเลทีม่ ี
สิง่ยัว่ยุ และ อาชญากรรม เป็นต้น กล่าวโดยสรุปอาจแบ่งไดว้่ามสีาเหตุมาจากทางโรงเรยีนจากตวั
นกัเรยีนเองและจากทางบา้นและชุมชน 

  ในปจัจุบนัมนีวตักรรมทางด้านสื่อการเรยีนการสอนที่น่าสนใจหลายอย่างเช่น การใช้
การต์ูนแอนิเมชัน่ประกอบการสอนภาพประกอบค าบรรยาย บทเรยีนส าเรจ็รปูการต์ูน เป็นต้น ซึง่จะ
ช่วยให้นักเรยีนเกดิความเพลดิเพลนิ สนุกสนานกบัการเรยีน และเมื่อเดก็ได้เรยีนจากการต์ูนแอนิ
เมชัน่พบว่าส่วนใหญ่มคีวามสนใจและไม่มสีิง่อื่นใดที่เขา้มาดงึความสนใจ เพราะ การต์ูนแอนิเมชัน่
สร้างความเร้าใจ และความสนใจของเด็กๆอย่างเห็นได้ชัด การ์ตูนแอนิเมชัน่ท าให้เกิดความ
กระตอืรอืรน้ไม่เบื่อหน่าย และท าความเขา้ใจไดง้่าย ดงันัน้หากใช้การต์ูนแอนิเมชัน่เป็นสื่อส าหรบั
การเรยีนการสอน จะช่วยเพิม่ความเร้าใจ ดงึดูดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจและ
ตัง้ใจเรยีน นอกจากนี้อาจยงัใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนได้อกีดว้ย 
    จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ ทีจ่ะศกึษาเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย
ผ่านนิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่ส าหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีเพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันา ความมวีนิัยของนักเรยีน ในดา้น ความรบัผดิชอบ การตรงต่อเวลา และ
ความซื่อสตัย ์ต่อไป 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 

  ในการวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อพฒันานิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิ
จรยิธรรมดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีดงันี้ 

  1. เพื่อพฒันานิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัย
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีใหม้คีุณภาพตามเกณฑ ์

  2. เพื่อศกึษาพฒันาการดา้นเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย ก่อนใช ้ ระหว่างใช ้
และ หลงัใช้การใชน้ิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ี
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ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
  ผลของการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 
  1. ได้นิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยส าหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
  2. เป็นแนวทางในการพฒันานิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่ส าหรบัเสรมิสร้างเหตุผลเชิง

จรยิธรรม ดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้อื่นๆต่อไป 
 
ขอบเขตกำรวิจยั 

  ประชากร คอื นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 6 หอ้งเรยีน โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลพบุร ีเขต 1 รวมนักเรยีน
ทัง้หมด 266 คน 

  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ได้แก่ นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาค
เรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุร ีเขต 1 
จ านวน 49 คน ซึง่ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มอยา่งงา่ย ( Simple random sampling ) 
 
ตวัแปรท่ีศึกษำ 

  ตวัแปรตน้ คอื  การใชน้ิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรม ดา้นความ 
มวีนิยัส าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ี

  ตวัแปรตาม คอื เหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่5
โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ี
 
นิยำมศพัท ์

  1. นิทำนกำรต์นูแอนิเมชัน่ หมายถงึ นิทานการต์ูนแอนิเมชัน่ทัง้ 3 เรื่อง คอื เรื่อง องอาจ 
และวนิยักบักระเป๋าเงนิทีห่ายไปเรือ่ง ผลของการขาดความรบัผดิชอบของจีด๊ และ เรื่อง นาฬกิาของ
น้องแก้วทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มา เพื่อใชเ้สรมิสรา้งความมวีนิัย โดยมรีปูแบบเป็นภาพเคลื่อนไหว มเีสยีง
ประกอบ ซึง่ประกอบไปดว้ย เรือ่งราวเกีย่วกบัความวีนิยั ผูว้จิยัเลอืกมาทัง้ 3 ดา้น คอื ความซื่อสตัย ์
ความรบัผดิชอบ และความตรงต่อเวลาซึ่งผู้วจิยัได้สรา้งนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อสอดคล้องกบั
ความมวีนิยั ทัง้ 3ดา้น  

  2. เหตุผลเชิงจริยธรรมด้ำนควำมมีวินัย หมายถงึ การตระหนักรูข้องนักเรยีนทีแ่สดง
พฤตกิรรมดา้นความมวีนิยั ทัง้ 3 ดา้น คอื มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย มคีวามตรง
ต่อเวลา และมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่นซึง่การตระหนกัรูข้องนกัเรยีนสามารถ 
วดัไดจ้ากแบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรม ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ตามทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของ 
โคลเบอรก์(Kohlberg) ในการศกึษาครัง้นี้จ าแนกพฒันาการทางจรยิธรรมออกเป็น 3 ระดบั คอื 
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  ระดบัที ่1 ระดบัก่อนกฎเกณฑ ์เป็นระดบัในการตดัสนิใจเลอืกกระท าในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อตนเองไมค่ านึงถงึผูอ้ื่นการตดัสนิใจของนกัเรยีนจะขึน้อยู่กบัผูท้ีม่อี านาจเหนือตนนักเรยีนจะเลอืก
กระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อหลกีเลีย่งมใิห้ถูกลงโทษและเลอืกกระท าในสิง่ที่น าความพอใจมาให้
ตนเองโดยไมค่ านึงถงึความถูกตอ้งของสงัคม 
              ระดบัที ่ 2 ระดบัตามกฎเกณฑ ์ เป็นระดบัทีน่ักเรยีนตดัสนิใจทีจ่ะกระท าตามกฎเกณฑ์
ของกลุ่มย่อยๆของตนเช่นท าตามความคาดหวงัของครอบครวัรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนท าตาม
กฎเกณฑต่์างๆของสงัคมอยา่งเครง่ครดัเลยีนแบบหรอืคลอ้ยตามบุคคลในกลุ่มเพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
ความตอ้งการของสงัคมรูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

   ระดบัที ่3 ระดบัเหนือกฎเกณฑ ์เป็นระดบัทีน่กัเรยีนตอ้งตดัสนิใจขอ้ขดัแยง้ต่างๆดว้ยการ
น ามาพจิารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบด้วยตนเองเมื่อพจิารณาแล้วว่าสิง่ใดส าคญัมากกว่ากนัก็จะ
น ามาปฏบิตัติามนัน้ไม่ท าตนให้ละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่นเคารพตนเองและควบคุมตนเองไดม้หีลกัการที่
ถูกตอ้งของตนเองและอยูน่อกเหนือจากกฎเกณฑข์องสงัคม 

  3. ควำมมีวินัย หมายถงึ การที่เดก็แสดงออกในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมในการอยู่ร่วมกบัผู้อื่นหรอืแสดงพฤติกรรมต่างๆกฎเกณฑ์ของสงัคมได้
อย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขกตกิาขอ้ตกลงด้วยตนเองโดยไม่มผีู้ใดบงัคบักระท าด้วยความพงึพอใจ
และรูจ้กัหน้าทีข่องตนเองโดยเกดิความส านึกในดา้นต่างๆทีด่โีดยแบ่งเป็น 3 ดา้นดงันี้ 

   3.1 ดา้นความรบัผดิชอบ หมายถงึ การปฏบิตัติามหน้าทีท่ีต่นไดร้บัมอบหมายดว้ยความ
มุ่งมัน่ขยนัหมัน่เพียรและอดทนเพื่อให้งานที่ตนเองได้รบัมอบหมายประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

   3.2 ด้านความตรงต่อเวลา หมายถงึ การปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เสรจ็ตามทีก่ าหนดเช่นนกัเรยีนท าแบบฝึกหดัส่งทนัตามเวลาทีค่รกู าหนดทุกครัง้ 
    3.3 ดา้นความซื่อสตัย ์หมายถงึ ความรูส้กึรบัผดิชอบชัว่ดกีารมคีวามละอายเกรงกลวั 
ต่อการกระท าผดิไมพ่ดูสบัปลบัหลอกลวงไมค่ดิโกงเอาของของผูอ้ื่น 

  4. แบบประเมินเหตุผลเชิงจริยธรรมด้ำนควำมมีวินัย หมายถงึ เครื่องมอืทีใ่ชป้ระเมนิ
เหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5ทัง้ 3 ดา้น คอื  
ความรบัผดิชอบ  ความตรงต่อเวลา และความซื่อสตัย ์ซึง่ผูว้จิยัสรา้งโดยยดึหลกัการใชเ้หตุผล 
เชงิจรยิธรรมตามทฤษฎขีองโคลเบอรก์(Kohlberg) 

  5. คุณภำพของนิทำนกำรต์ูนแอนิเมชัน่ หมายถึง ผลการตรวจสอบคุณภาพนิทาน
การต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยกีารศกึษา ทัง้ 3 ท่าน โดย เกณฑ์การประเมนิต้องมคีะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 
3.51ขึน้ไป จงึจะถือว่านิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยมี
คุณภาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด  
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กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 
 
 
 
  
 
สมมติฐำนกำรวิจยั 

  นกัเรยีนมพีฒันาการดา้นเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัหลงัใชน้ิทานการต์ูน 
แอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ 
ระดบั .05 
  
 

ตวัแปรต้น 
การใชน้ิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อ
ส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้น
ความมวีนิยัของนกัเรยีนระดบั

ประถมศกึษาปีที ่5 

ตวัแปรตำม 
เหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยั
ของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่5 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องและได้น าเสนอตามหวัข้อ

ต่อไปนี้ 
  1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและพฒันา 
     1.1 ความหมายของการวจิยัและพฒันา 
     1.2 องคป์ระกอบของการวจิยัและการพฒันา 
     1.3 ขัน้ตอนของการด าเนินการวจิยัและพฒันา 
     1.4 การน ามาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาสื่อ 
  2. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม 
     2.1 ความหมายของจรยิธรรม 
     2.2 ความหมายของเหตุผลเชงิจรยิธรรม 
     2.3 องคป์ระกอบของจรยิธรรม 
     2.4 ความส าคญัของเหตุผลเชงิจรยิธรรม 
     2.5 ลกัษณะของจรยิธรรม 
     2.6 การวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรม 
     2.7 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัจรยิธรรม 
     2.8 แนวทางการพฒันาพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม 
  3. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมวีนิยั 
     3.1 ความหมายของความมวีนิยั 
     3.2 องคป์ระกอบของความมวีนิยั 
     3.3 การปลกูฝงัความมวีนิยั 
     3.4 ขอบขา่ยของความมวีนิยั 
  4. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบันิทาน 
     4.1 ความหมายของนิทาน 
     4.2 ประเภทของนิทาน 
     4.3 ความส าคญัของนิทาน 
     4.4 ลกัษณะนิทานทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็ 
  5. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน 
     5.1 ความหมายของสื่อการเรยีนการสอน 
     5.2 ประเภทของสื่อการเรยีนการสอน 
     5.3 ขัน้ตอนการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน 
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     5.4 ขัน้ตอนในการสรา้งสื่อ 
  6. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันิทานการต์ูน 
     6.1 ความหมายของการต์ูน 
     6.2 รปูแบบของการต์ูน 
     6.3 ประเภทของการต์ูน 
     6.4 ประโยชน์ของการต์ูนทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน 
  7. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  8. สรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 

  ในปจัจุบนัการวจิยัและพฒันาทางการศึกษาเป็นวธิกีารที่มุ่งเน้นเพื่อพฒันาคุณภาพทาง
วชิาการศกึษาใหด้ขีึน้โดย บอรก์; และ กอลล ์(Borg; and Gall. 1989: 782-785) ไดก้ล่าวถงึ 
การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา (Educational Research and Development) ว่าเป็นการพฒันา
ทางการศกึษาโดยใชพ้ืน้ฐานการวจิยัเป็นวธิทีีส่ าคญันิยมใชเ้พื่อพฒันาการศกึษาเพื่อเน้นหลกัเหตุผล
และ ตรรกวทิยาเป็นเป้าหมายหลกัในกระบวนการพฒันา และ ตรวจสอบคุณภาพของผลผลติทาง
การศกึษา (Educational Product) ผลผลตินี้ไมไ่ดห้มายถงึเพยีงวสัดุครภุณัฑท์างการศกึษาอนัไดแ้ก่
หนังสอื แบบเรยีน สไลด์ เทป โทรทศัน์ คอมพวิเตอร์ และ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ เท่านัน้แต่ยงั
หมายรวมถงึ การพฒันาอุปกรณ์ และ การฝึกอบรมบุคลากรใหเ้หมาะสม กบังานบางครัง้จงึมผีูเ้รยีก
การวจิยัและพฒันาว่า R&D&D นัน่คอื Research and Development and Dissemination 
 

  1.1 ความหมายของการวิจยัและพฒันา 
  นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา (Educational  

Researchand Development) ไวด้งันี้ 
   เปรื่อง กุมุท (2539: 2) กล่าวว่า การวจิยั และพฒันาทางการศกึษา หมายถงึ การวจิยัซึง่
เกดิจากความพยายามทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลติผลกระบวนการบางสิง่บางอย่างตามหลกัการเฉพาะตาม
ระเบยีบวธิกีารวจิยัทีส่ามารถรบัรองคุณภาพ  และ ประสทิธภิาพของผลติผลกระบวนการเมื่อน าผล
นัน้ไปใช้ซึง่รูปแบบการวจิยั และ พฒันาเป็นการแก้ปญัหาทางด้านการศกึษาบางประการซึ่งผู้วจิยั
จะตอ้งออกแบบสรา้งสรรค์ และ พฒันาผลผลติดว้ยการทดลองประเมนิผล และป้อนขอ้มลูยอ้นกลบั
เพื่อปรบัปรุงผลผลิตนัน้ให้พัฒนาขึ้นทัง้ด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

  บอรก์ และ กอล (Borg & Gall. 1989: 782-785) กล่าวว่า การวจิยัและการพฒันาทาง
การศกึษานัน้ใชพ้ืน้ฐานการวจิยัเป็นวธิทีีส่ าคญัโดยนิยมใชเ้พื่อพฒันาการศกึษาโดยเน้นหลกัเหตุผล
และตรรกวิทยาเป็นเป้าหมายหลกัในกระบวนการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทาง
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การศกึษา (Educational Product) โดยผลผลตินี้ไม่ไดห้มายถงึเพยีงวสัดุครุภณัฑท์างการศกึษาอนั
ไดแ้ก่หนงัสอืแบบเรยีนสไลดเ์ทปโทรทศัน์คอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ท่านัน้แต่ยงัเหมา
รวมถงึการพฒันาอุปกรณ์และการฝึกอบรมบุคลากรให้เหมาะสมกบังานบางครัง้จงึมผีู้เรยีกการวจิยั
ว่าR&D&D นัน่คอื Research and Development and Dissemination 

  เกย ์(Gay. 1976: 8)ไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัพฒัน(Research&Development(R&D)) 
  ไว้ดงันี้  การวิจยัและพฒันา หมายถึง การพฒันาองค์ประกอบที่เป็นผลิตภณัฑ์ที่ใช้ใน

การศึกษาซึ่งผลผลิตทางการศึกษาได้แก่อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนสื่อการเรียนรู้จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมสื่อการสอนประเภทต่างๆและการจดัระบบการวจิยัและพฒันาจะต้องประกอบไปด้วย
องคป์ระกอบต่างๆเช่นวตัถุประสงคบ์ุคลากรเวลาในการท าใหส้มบูรณ์ผลของการพฒันาจะท าใหม้า
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและไดร้ายละเอยีดทีเ่ฉพาะเจาะจงจะสมบูรณ์เมื่อผลผลติถูกน าไป
ทดสอบภาคสนามและหาประสทิธภิาพใหไ้ดอ้ยูใ่นระดบัทีไ่ดม้าตรฐาน 
   ดงันัน้จงึสรุปได้ว่า การวจิยัและพฒันาทางการศกึษาหมายถงึกระบวนการที่น ามาพฒันา
และตรวจสอบความถูกตอ้งของผลติภณัฑท์างการศกึษาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑท์ีส่ามารถน ามาใช้
ไดจ้รงิในการเรยีนการสอน 
 

  1.2  องคป์ระกอบของการวิจยัและการพฒันา 
  การวจิยัและการพฒันาประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบดงันี้ 
  1. ผูต้อ้งการใชผ้ลการวจิยัและพฒันาไดแ้ก่ผูต้อ้งการวทิยาการใหม่จากการวจิยัและพฒันา

ไปใชง้านซึง่ผูต้อ้งการใชผ้ลงานวจิยัจะเป็นผูก้ าหนดเป้าหมายของการวจิยัแต่ละครัง้ 
  2. นักวจิยัไดแ้ก่ผูท้ าการวจิยัมหีน้าทีว่างแผนการวจิยัใหต้อบสนองความต้องการของผูใ้ช้

ในการช่วยหาค าตอบเพื่อแกป้ญัหาผูท้ีจ่ะน าไปใช ้
  3. สถาบนัทีใ่หก้ารสนับสนุนทุนในการวจิยัไดแ้ก่หน่วยราชการองคก์ารธุรกจิเอกชนต่างๆ

ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาไดแ้ก่ปจัจยัส่งเสรมิต่างๆเช่นหอ้งสมุดและแหล่งสารนิเทศส าหรบัเตรยีม
ขอ้มลูในการวจิยั 

  4. สิง่ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาไดแ้ก่ปจัจยัส่งเสรมิต่างๆเช่นหอ้งสมุดและแหล่งสารนิเทศ
ส าหรบัเตรยีมขอ้มลูในการวจิยั 
ความแตกต่างระหว่างการวจิยัและการพฒันาทางการศกึษากบัการวจิยัทางการศกึษา 

  สุขเกษม อุยโต (2537: 8-9) กล่าวว่า การวจิยัและพฒันาทางการศกึษาแตกต่างจากการ
วจิยัการศกึษาใน 2 ประการดงันี้ 
   1. เป้าหมายการวจิยัทางการศกึษามุ่งทีจ่ะคน้ควา้หาความรูใ้หม่โดยการวจิยัพืน้ฐานหรอื
มุ่งหาค าตอบเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานโดยการวจิยัประยุกต์แต่การวจิยัและการพฒันาทางการศกึษา
มุ่งที่จะพฒันาและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศึกษาเช่นการศึกษาการวิจยัเปรยีบเทียบ
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ประสทิธผิลของการสอนแต่ละแบบแต่ละผลผลติเหล่านัน้ใชไ้ดส้ าหรบัการตัง้สมมตฐิานของการวจิยั
ในแต่ละครัง้เท่านัน้ไมม่กีารพฒันาเพื่อน าไปสู่การใชโ้ดยทัว่ไป 
   2. การน าไปใชก้ารวจิยัทางการศกึษาทีม่ชี่องว่างทีเ่กดิขึน้มาในระหว่างผลการวจิยักบัการ
น าผลการวจิยัไปใชไ้ด้จรงิผลการวจิยัจ านวนมากไม่ไดน้ าไปใชน้ักการศกึษาและนักการวจิยัหาทาง
ลดช่องว่างด้วยวธิกีารที่เรยีกว่า “การวจิยัและพฒันา” แต่ถงึกระนัน้กต็ามการวจิยัและพฒันาทาง
การศกึษากไ็ม่สามารถทดแทนการวจิยัทางการศกึษาไดเ้พยีงแต่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพของการ
วจิยัทางการศกึษาให้มผีลดขีึน้ต่อการจดัการศกึษาเป็นตวัเชื่อมเพื่อน าผลผลติทางการศกึษาที่ได้
น าไปใชป้ระโยชน์ในสถานศกึษาได้จรงิการใช้ยุทธวธิกีารวจิยัและพฒันาทางการศกึษาเพื่อพฒันา
ผลผลติทางการศึกษาให้ดขีึน้จงึเป็นผลโดยตรงจากการวจิยัทางการศกึษาไม่ว่าจะเป็นการวจิยัใน
ระดบัการวจิยัพืน้ฐานหรอืการวจิยัประยกุตก์ต็ามจะใหป้ระโยชน์ไดม้ากยิง่ขึน้ 
   พฤทธิศ์ริ ิบรรณพทิกัษ์ (2531: 21-24) ไดก้ล่าวถงึ ความแตกต่างระหว่างการวจิยัและการ
พฒันาทางการศกึษากบัการวจิยัทางการศกึษาว่ามคีวามแตกต่างกนั 2 ประการคอื 
   1. เป้าประสงค ์(Goal) การวจิยัทางการศกึษามุง่คน้ควา้หาความรูใ้หม่โดยการวจิยัพืน้ฐาน
หรอืมุ่งหาค าตอบเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานโดยการวจิยัประยุกต์แต่การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา
มุง่พฒันาและตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑท์างการศกึษาแมว้่าการวจิยัประยุกต์ทางการศกึษาหลาย
โครงการมกีารพฒันาผลติภณัฑท์างการศกึษาเช่น การวจิยัเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของวธิกีารสอน
หรอือุปกรณ์การสอนผูว้จิยัอาจพฒันาสื่อหรอืผลติภณัฑท์างการศกึษาส าหรบัการสอนแต่ละแบบแต่
ผลติภณัฑเ์หล่านี้ได้ใช้ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิานของการวจิยัแต่ละครัง้เท่านัน้ไม่ไดน้ าไปสู่การ
ใชส้ าหรบัโรงเรยีนทัว่ไป 
   2. การน าไปใช้ (Utility) การวจิยัการศกึษามชี่องว่างระหว่างผลการวจิยักบัการน าไปใช้
จรงิอย่างกว้างขวางกล่าวคอืผลการวิจยัทางการศึกษาจ านวนมากอยู่ในตู้ไม่ได้รบัการพจิารณา
น าไปใชน้กัการศกึษาและนกัวจิยัจงึหาทางลดช่องว่างดงักล่าวโดยวธิทีีเ่รยีกว่าการวจิยั 
และพฒันา 
   การวจิยัและพฒันาทางการศกึษามใิช่สิง่ทีจ่ะทดแทนการวจิยัการศกึษาแต่เป็นเทคนิควธิทีี่
จะเพิม่ศกัยภาพของการวจิยัการศึกษาให้มผีลต่อการจดัการศึกษาคอืเป็นตวัเชื่อมเพื่อแปลงไปสู่
ผลติภณัฑ์ทางการศึกษาที่ใช้ประโยชน์ได้จรงิในโรงเรยีนทัว่ไปดงันัน้การใช้กลยุทธ์การวจิยัและ
พฒันาทางการศกึษาเพื่อปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงหรอืพฒันาการศกึษาจงึเป็นการใช้ผลการวจิยัทาง
การศึกษาเป็นประโยชน์มากยิง่ขึ้นสามารถสรุปความสมัพนัธ์และความแตกต่างดงัภาพประกอบ
ต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบ1 ความสมัพนัธแ์ละความแตกต่างระหว่างการวจิยัทางการศกึษากบัการวจิยั 
และพฒันาทางการศกึษาสารนิเทศส าหรบัเตรยีมขอ้มลูในการวจิยั 

 
  1.3 ขัน้ตอนของการด าเนินการวิจยัและพฒันา 

   บอรก์ และ กอลล์ (Borg & Gall. 1979: 221-223) ไดอ้ธบิายขัน้ตอนทีส่ าคญัของการวจิยั
และพฒันาไว ้10 ขัน้ตอนคอื 

  1. ก าหนดผลผลติและรวบรวมขอ้มลูทีจ่ะท าการพฒันา (Product Selection) ขัน้น้ี 
ตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนว่าผลผลติทางการศกึษาทีจ่ะวจิยัและพฒันาคอือะไรโดยก าหนดว่า 

     1.1 ตรงกบัความตอ้งการหรอืไม่ 
     1.2 ความกา้วหน้าทางวชิาการมคีวามพอเพยีงในการทีจ่ะพฒันาผลผลติที่ 

ก าหนดหรอืไม ่
     1.3 บุคลากรทีม่อียู่มทีกัษะความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ าเป็นต่อการวจิยัและพฒันานัน้

หรอืไม ่
     1.4 ผลผลตินัน้จะพฒันาขึน้ในเวลาอนัสมควรไดห้รอืไม่ 
  2. รวบรวมขอ้มลูและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (Research and Information Collecting)  

ขัน้ตอนนี้เป็นการศกึษาทฤษฎงีานวจิยัและการสงัเกตภาคสนามซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการใชผ้ลผลติทาง
การศกึษาที่ก าหนดถ้ามคีวามจ าเป็นผูท้ าการวจิยัและพฒันาอาจจะต้องท าการศกึษาวจิยัขนาดเลก็
เพื่อหาค าตอบซึง่งานวจิยัและทฤษฎทีีม่อียูไ่มส่ามารถตอบไดก่้อนทีจ่ะท าการพฒันาต่อไป 

  3. วางแผนการวจิยัและพฒันา (Planning) ประกอบดว้ย 
     3.1 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลผลติ 
     3.2 ประมาณค่าใชจ้า่ยก าลงัคนและระยะเวลาทีต่อ้งใชเ้พื่อศกึษาหาความเป็นไปได ้
     3.3 พจิารณาผลสบืเนื่องผลผลติ 
  4. พฒันารปูแบบขัน้ตน้ของผลผลติ (Develop Preliminary Form of Product)  

การวิจยัประยกุต์ 
ความรูป้ระยกุตบ์างส่วน 
- เครือ่งมอืทดสอบ 
- วสัดุอุปกรณ์หลกัสตูร 
ฯลฯ 

การวิจยัพื้นฐาน 
ความรูพ้ืน้ฐาน 
- ทฤษฎกีารเรยีนรู ้
- ทฤษฎกีารสื่อสาร 
ฯลฯ 

การวิจยัและพฒันา 
นวตักรรมทีผ่่านมา 
การทดลองใชไ้ดผ้ลด ี
- หลกัสตูรใหม ่
- วธิกีารสอนใหม่ 
- ครแูนวใหม่ 
ฯลฯ 

 



11 

 

ขัน้ตอนน้ีเป็นการออกแบบและจดัท าผลผลติการศกึษาตามทีว่างแผนไวเ้ช่นถ้าเป็นโครงการวจิยัและ
พฒันาหลกัสตูรอบรมระยะสัน้กจ็ะตอ้งออกแบบหลกัสูตรเตรยีมวสัดุหลกัสูตรคู่มอืผูฝึ้กอบรมเอกสาร
ในการฝึกอบรมและเครือ่งมอืประเมนิผล 

  5. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติครัง้ที ่1 (Preliminary Field Testing) ขัน้ตอนน้ีเป็น 
การน าผลผลติทีอ่อกแบบและจดัเตรยีมไวใ้นขัน้ตอนที่ 4 ไปทดลองใชเ้พื่อทดสอบคุณภาพขัน้ต้น
ของผลผลติในโรงเรยีนจ านวน 1-3 โรงเรยีนใช้กลุ่มตวัอย่างขนาดเล็กประเมนิผลโดยการใช้
แบบสอบถามการสงัเกตและการสมัภาษณ์แลว้รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห์ 

  6. ปรบัปรงุผลผลติครัง้ที ่1 (Main Product Revision) ขัน้น้ีเป็นการน าขอ้มลูและ 
ผลการทดลองจากขัน้ตอนที ่5 มาพจิารณาปรบัปรงุ 

  7. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติครัง้ที่ 2 (Main Field Testing) ขัน้ตอนนี้เป็นการน าผลผลติ
ทีป่รบัปรงุไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของผลผลติตามวตัถุประสงคใ์นโรงเรยีนจ านวน 
5-15 โรงเรยีนท าการประเมนิผลเชงิปรมิาณในลกัษณะ Pre-test กบั Post-test น าผลไป
เปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลผลติอาจมกีลุ่มควบคุมหรอืกลุ่มทดลองถา้จ าเป็น 

  8. ปรบัปรงุผลผลติครัง้ที ่2 (Operational Product Revision) เป็นขัน้ตอนในการน า 
ขอ้มลูและผลการทดลองจากขัน้ตอนที ่7 มาพจิารณาปรบัปรงุ 

  9. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติครัง้ที่ 3 (Operational Field Testing) ขัน้ตอนนี้เป็นการน า
ผลผลิตที่ปรบัปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพการใช้งานของผลผลิตโดยผู้ใช้ตามล าพังใน
โรงเรยีนจ านวน 10-30 โรงเรยีนประเมนิผลโดยใชแ้บบสอบถามการสงัเกตและการสมัภาษณ์แล้ว
รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์

  10. ปรบัปรงุผลผลติครัง้ที ่3 (Final Product Revision) เป็นขัน้ตอนในการน าขอ้มลู 
และผลการทดลองจากขัน้ตอนที่ 9 มาพจิารณาปรบัปรุงเพื่อผลติและเผยแพร่ต่อไปโดยอาจน าเสนอ
รายงานเกีย่วกบัผลการวจิยัและพฒันาผลผลติในทีป่ระชุมสมัมนาทางวชิาการหรอืวชิาชพีหรอืส่งไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการและติดต่อกับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อจดัท าผลผลิต
ทางการศกึษาเผยแพรไ่ปใชใ้นโรงเรยีนต่างๆหรอืตดิต่อกบับรษิทัเพื่อผลติจ าหน่าย 

  เมเยอร ์(Mayer. 1984: 305-344) ไดอ้ธบิายถงึขัน้ตอนของการวจิยัและพฒันาไว้ 
 3 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

  1. พจิารณาจากกลุ่มเพื่อน (Judgement by Peers) โดยใหศ้กึษาชุดฝึกทลีะชุดแต่หลงัจาก
การศึกษาผู้พฒันาชุดฝึกจะสอบถามความคดิเห็นทัว่ๆไปที่เกี่ยวกบัชุดฝึกหลงัจากนัน้จงึร่วมกัน
พจิารณาหาขอ้บกพรอ่งเป็นรายหน้าและหลงัจากนัน้ใหผู้เ้รยีนชุดฝึกตอบแบบสอบถาม 
แบบประเมนิค่าและแบบปลายปิดเพื่อทีจ่ะไดน้ าไปพจิารณาหาขอ้บกพรอ่งต่อไปอกี 

  2. การทดลองกบักลุ่มเลก็ (Trial with Small Group) จากอาสาสมคัรประมาณ 3-5 คนจะ
มกีารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมกีารสงัเกตพฤติกรรมของผู้เรยีนในระหว่างเรยีนหลงัจาก
ศกึษาเสรจ็ผู้เรยีนจากชุดฝึกจะร่วมกนัอภปิรายชีแ้จงถงึขอ้บกพร่องของชุดฝึกเพื่อพฒันาปรบัปรุง
แกไ้ขต่อไป 
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  3. การทดลองกบัชัน้เรยีนทีเ่ป็นตวัแทน (Trial with Representative Classes) การ 
ด าเนินการในแบบน้ีจะคลา้ยๆกบัขัน้ตอนที ่2 คอืใหม้กีารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนเนื่องจาก 
การทดลองใชส้ื่อในขัน้ตอนน้ีจะตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นจ านวนมากจงึไมส่ะดวกต่อการสมัภาษณ์ 
หรอืการอภปิรายแบบเดมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจงึไดจ้ากแบบสอบถาม 
และน ามาวเิคราะหเ์พื่อทีจ่ะหาขอ้บกพรอ่งของสื่อเพื่อท าการปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 

  เอสพชิ และ วเิลยีมส์ (Espich; & Williams. 1967: 75-79) ไดอ้ธบิายถงึการทดลองใชแ้ละ
ปรบัปรงุแกไ้ขสื่อการสอนและบทเรยีนส าเรจ็รปูไว ้3 ขัน้ตอนดงันี้ 

  1. การทดสอบทลีะคน (One to One Testing) จากกลุ่มตวัอย่างทีม่ผีลการเรยีนระดบัต ่า
กว่ากลางเลก็น้อยจ านวน 2-3 คนเพื่อให้ศกึษาสื่อที่พฒันาขึน้และหลงัจากการศกึษาผู้พฒันาจะ
สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้บกพรอ่งของสื่อจากกลุ่มตวัอยา่ง 

  2. การทดลองกลบักลุ่มเลก็ (Small Group Testing) ใชก้ลุ่มตวัอย่าง 5-8 คนด าเนินการ
คลา้ยขัน้ตอนที ่1 แต่ในกลุ่มตวัอยา่งไดร้บัการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนเพื่อน า 
ผลไปวเิคราะห์ทดสอบประสทิธภิาพของสื่อโดยอาศยัเกณฑม์าตรฐาน 90/90 โดย 90 ตวัแรก
หมายถงึคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนทัง้หมดเมื่อคดิเป็นรอ้ยละแลว้ได้ 90 หรอืสูงกว่าส่วน 90 ตวัทีส่อง
หมายถงึผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 ของทัง้หมดสามารถท าขอ้สอบขอ้หนึ่งๆไดถู้กต้องหากผลการวเิคราะห์
เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวกต็อ้งปรบัปรงุแกไ้ขเฉพาะส่วนทีบ่กพรอ่งเพื่อน าไปทดลองใชใ้นขัน้ตอนที่ 
3 ต่อไป 

  3. การทดลองภาคสนาม (Field Testing) เป็นการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นประชากร
เป้าหมายจริงโดยผู้พัฒนาสื่อจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทดลองด้วยแต่จะอาศัยครูผู้สอน
ด าเนินการแทนโดยใชว้ธิดี าเนินการเช่นเดยีวกบัตอนที ่2 
 

 1.4 การน ามาประยกุตใ์ช้กบัการพฒันาส่ือ 
  ปจัจบุนัมกีารน าแนวคดิการวจิยัและพฒันามาประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาสื่อการสอนโดยเฉพาะ

สื่อการสอนทีช่่วยในการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองเช่นคอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) โดยอเลสซี ่และทรอลลปิ
(Alessi; & Trollip. 1991: 274-278) ไดเ้สนอขัน้ตอนการพฒันาไว ้8 ขัน้ตอนดงันี้ 

  1. การก าหนดจดุมุง่หมายของบทเรยีนทีผู่เ้รยีนควรรูแ้ละความสามารถของผูเ้รยีนเมื่อการ
เรยีนสิ้นสุดเพยีงบทเดยีวโดยพจิารณาความรูพ้ื้นฐานและความต่อเนื่องของเนื้อหาใหม่กบัความรู้
เดมิและก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมเพื่อการวดัความสามารถของผูเ้รยีนเมือ่การเรยีนสิน้สุด 

  2. การรวบรวมทรพัยากรทรพัยากรจะแบ่งเป็น 3 ประเภทคอืดา้นเนื้อหาวชิาไดแ้ก่ต ารา
เรยีนหนังสอือ้างองิสื่อต้นแบบเป็นต้นดา้นการพฒันาการสอนไดแ้ก่ต าราการออกแบบการสอนแผ่น
เรื่องราว (Storyboards) รปูภาพเป็นต้นและดา้นการส่งผ่านบทเรยีนไดแ้ก่เครื่องคอมพวิเตอรค์ู่มอื
การปฏบิตักิารของเครื่องระบบสนบัสนุนการใชเ้ครือ่งมอืเป็นตน้ 
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  3. การสรา้งความคดิเกีย่วกบับทเรยีนดว้ยการระดมความคดิทัง้เรื่องทีค่วรสอนและวธิกีาร
สอนจะท าใหไ้ดค้วามคดิทีส่รา้งสรรคแ์ละน่าสนใจ 

  4. การจดัระบบความคดิโดยการขจดัความคดิทีไ่ม่มคีุณค่าออกไปจดัล าดบัรายการแสดง
รายละเอยีดและท าการปรบัความคดิทีด่ ี

  5. การผลติบทเรยีนบนกระดาษเป็นการร่างเนื้อหาการสอนโดยการเสนอขอ้สนเทศการ
เชื่อมต่อข้อสนเทศค าถามข้อมูลป้อนกลบัค าแนะน าการบนัทึกผลและกราฟิกต่างๆการท าแผ่น
เรือ่งราวซึง่เป็นภาพแทนจอภาพของคอมพวิเตอร ์

  6. การเขยีนผงังานเป็นการแสดงการท างานของโปรแกรมมกีารแสดงรายละเอยีดของ
ขอ้ความค าถามโอกาสเลอืกกราฟิกเป็นต้นการเขยีนผงังานจะมรีายละเอยีดและสลบัซบัซ้อนมาก
ควรท าเป็นชุดเริม่จากผงังานทีแ่สดงเฉพาะหลกัการส าคญัจนถงึขัน้สุดทา้ยทีม่รีายละเอยีดสมบูรณ์ 

  7. การเขยีนโปรแกรมเป็นกระบวนการแปลผงังานและแผ่นเรือ่งราวให้แก่เครือ่ง 
คอมพวิเตอร ์

  8. การประเมนิคุณภาพและประสทิธภิาพของบทเรยีนเป็นการประเมนิจากความคดิเหน็
ของผูส้อนหรอืนกัออกแบบการสอนผูเ้รยีนและการน าไปใชจ้รงิโดยพจิารณารปูลกัษณ์ทีน่่าสนใจและ
การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

  แนวคดิในการทดลองใชแ้ละการปรบัปรงุแกไ้ข 
  ชวารต์ และ เลวสิ (Schwart; & Lewis.1989: 16-21) ได้เสนอแนวคดิขัน้ตอนในการ

ทดลองใชแ้ละการปรบัปรงุเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี้ 
  ขัน้ตอนที ่1 ประเมนิผลคู่มอืบทเรยีนโดยผูส้อนผูส้อนเป็นผูพ้จิารณาบทเรยีนโดยดู 

ภาพรวมทัว่ๆไปของบทเรยีนและดกูารบรูณาการของเทคนิคการสอนและแนวคดิขัน้พื้นฐาน 
  ขัน้ตอนที่ 2 เป็นการประเมนิบทเรยีนโดยผูส้อนผูส้อนจะทบทวนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

เพื่อพจิารณาภาพรวมทัว่ๆไปของบทเรยีนการออกแบบบทเรยีนการออกแบบค าถามในบทเรยีนที่
สมัพนัธก์บัลกัษณะของบทเรยีนทีอ่อกแบบไว ้

  ขัน้ตอนที่ 3 การประเมนิผลบทเรยีนโดยผูเ้รยีนโดยผู้เรยีนเป็นการประเมนิเพื่อพจิารณา
ปฏกิริยิาของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนในดา้นต่างๆเช่นการเริม่ต้นการควบคุมอตัราเรว็ในการเรยีนการ
ออกแบบจอภาพความสะดวกรวดเรว็ในการใชแ้ป้นพมิพเ์ป็นต้น 

  ดงันัน้การวจิยัและพฒันาหรอืการวจิยัเชงิพฒันาจงึเป็นรปูแบบของการวจิยัทางการศกึษา
ทัง้การวจิยัพื้นฐานและการวจิยัประยุกต์ซึง่มกีารน าไปใช้ในการพฒันาการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ
นับได้ว่าการวจิยัและพฒันาเป็นแนวทางหนึ่งที่มปีระโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาท าให้มกีารน า
ผลงานวจิยัไปใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง 
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2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัจริยธรรม 
  2.1 ความหมายของจริยธรรม 
  ความหมายของจรยิธรรมได้มนีักการศกึษาบางท่านได้ให้ความหมายชดัเจนพอสมควร

กรมวชิาการ (2523: 3) กล่าวว่า เป็นพฤตกิรรมการกระท าทีบุ่คคลตดัสนิใจจะกระท าถูกหรอืผดิใน
สถานการณ์แวดลอ้มต่างๆทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัอทิธพิลของความเขา้ใจในเหตุผลของความถูกต้องดงีาม
และความพงึพอใจทีจ่ะน าจรยิธรรมมาเป็นแนวประพฤตปิฏบิตั ิ

  พจนานุกรมฉบบัเฉลมิพระเกยีรติ (2531: 135) ไดใ้ห้ความหมายของจรยิธรรมในฐานะ
เป็นค านามว่า หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตัศิลีธรรมหรอืกฎศลีธรรม 

  กรมวชิาการ (2523: 8) กล่าวว่าจรยิธรรม คอื การกระท าทัง้กายวาจาและใจทีด่ ี
งามเป็นประโยชน์ต่อตนเองผูอ้ื่นและสงัคม 

  พระราชวรมนุี (2523: 10) กล่าวว่า จรยิธรรมคอืสิง่ทีไ่ดท้ าในทางวนิัยจนเกดิความเคยชนิ
ขึน้มามพีลงัใจมคีวามตัง้ใจแน่วแน่มคีวามประทบัใจเรื่องจรยิธรรมต้องอาศยัปญัหาปญัญาอนัเกิด
จากความศรทัธาเชื่อถอืผูอ้ื่นในบางครัง้จรยิธรรมกเ็กดิโทษเมือ่ไมม่ปีญัญาก ากบั 

  พนัส หนันาคนิทร์ (2523: 48) กล่าวว่า จรยิธรรม หมายถงึ ความประพฤตอินัพงึปฏบิตัิ
ต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสงัคมทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึ้นในสงัคมการที่จะปฏบิตัใิห้
เป็นไปเช่นนี้ได้ผู้ปฏิบัติต้องรู้จกัว่าสิงใดถูกสิ่งใดผิดดงันัน้การปฏิบตัิตามหลกัจรยิธรรมจงึต้อง
ประกอบกนัทัง้ความรูส้กึทางจติใจและการปฏบิตัทิางกายอนัสอดคลอ้งกบัความรูส้กึทางจติ 

  ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2524: 3) กล่าวว่า เป็นการแสดงพฤตกิรรมของบุคคลที่สงัคม
นิยมชมชอบหรอืงดเว้นการแสดงพฤตกิรรมฝ่าฝืนในสงัคมนัน้พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมจงึเป็นสิง่ที่
สงัคมให้ความส าคญัมากกว่าด้านอื่นๆทัง้นี้เพราะการกระท าในทางที่ดแีละเลวของบุคคลนัน้ส่งผล
โดยตรงต่อความผาสุกและความทุกขข์องสงัคม 

  กนก จนัทรข์จร  (2528: 13) ใหค้วามหมายของจรยิธรรมว่า  หมายถงึ  การประพฤต ิ
ถูกตามลกัษณะของพลเมอืงดใีหม้คีุณภาพ  บุคลกิลกัษณะ  อุปนิสยั  และพฤตกิรรมทีด่ ี มศีลีธรรม
ตามความตอ้งการและจ าเป็นของประเทศชาต ิ

  โกวทิ ประวาลพฤษ์ (2529: 20-21) กล่าวว่า เป็นการแสดงพฤตกิรรมทีด่งีามใน 
ทุกโอกาสจนกลายเป็นบุคลกิของบุคคลการปฏบิตัติามเหตุผลดว้ยความยนิดแีละพงึพอใจจนเชื่อมัน่
อยา่งแน่วแน่ปฏบิตัอิยา่งคงเสน้คงวาในทุกโอกาส 

  สาโรช บวัศร ี(2532: 59)  ใหค้วามหมายว่า  จรยิธรรม คอื แนวทางในการประพฤตเิพื่อ
อยูก่นัอยา่งรม่เยน็ในสงัคม 

  โกศล มคีุณ (2533: 5) กล่าวว่า  จรยิธรรม หมายถงึ  ระเบยีบ กฎเกณฑ ์
และแนวทางความประพฤตเิป็นตวัเกณฑท์ีเ่รยีกไดว้่าการแสดงออกทีม่จีรยิธรรมเป็นอยา่งไร   
ส่วนคุณลกัษณะภายในและพฤติกรรมของบุคคลนัน้เป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพทางจรยิธรรมของ
บุคคล 
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แต่ละคน  ในอนัที่จะแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกบักฎเกณฑภ์ายนอก  และการวดัจรยิธรรมของ
บุคคลกค็วรจะวดัลกัษณะทางจติและตวัพฤตกิรรมของบุคคลนี้เอง 

  บุญลกัษณ์ อึ้งชยัพงษ์ (2536: 25) กล่าวว่า จรยิธรรม หมายถงึ แนวทางในการประพฤติ
ปฏบิตัทิีด่งีามและถูกตอ้งทัง้ต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสงัคมเพื่อทีจ่ะอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสงบสุข 

  จากเอกสารดงักล่าวขา้งต้นสรุปได้ว่าจรยิธรรม หมายถงึ ความประพฤตทิัง้กาย วาจา ใจ
ในสิง่ทีด่งีามทีค่วรปฏบิตัต่ิอตนเองและผูอ้ื่น 
 

  2.2 ความหมายของเหตผุลเชิงจริยธรรม 
  โคลเบอรก์ (Kohlberg. 1967: 49-50) ใหค้วามหมายของค าว่า เหตุผลเชงิจรยิธรรม 

หมายถงึ เหตุผลของบุคคลทีใ่ชใ้นการตดัสนิเลอืกทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัพิฤตกิรรมอยา่งใดอย่างหนึ่ง 
เหตุผลนี้แสดงใหเ้หน็เหตุจงูใจทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของการประพฤตพิฤตกิรรมนัน้ๆ 

  ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2524: 2-5) ใหค้วามหมายของค าว่า เหตุผลเชงิจรยิธรรมหมายถงึ 
เหตุผลในการเลอืกหรอืไมเ่ลอืกกระท าพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่งซึง่เป็นเครือ่งแสดง 
มลูเหตุจงูใจทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการกระท าของบุคคลเหตุผลเชงิจรยิธรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม 
ประเภทต่างๆตลอดจนพฒันาการทางดา้นอื่นๆของบุคคลโดยเฉพาะพฒันาการทางดา้นสตปิญัญา 
และพฒันาการทางดา้นอารมณ์ดว้ย 

  อญัชล ีเครอืค าขาว (2540: 57) ใหค้วามหมายของค าว่า เหตุผลเชงิจรยิธรรมหมายถงึ 
เหตุผลที่บุคคลใชใ้นการตดัสนิใจหรอือยู่เบือ้งหลงัการตดัสนิใจที่จะกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรม
ต่างๆเมือ่บุคคลใชเ้หตุผลจะสามารถวนิิจฉยัไดว้่าเป็นเหตุผลระดบัใด 

  ดวงตา เครอืทวิา (2544: 14) ใหค้วามหมายของค าว่า เหตุผลเชงิจรยิธรรม หมายถงึ 
เหตุผลที่บุคคลใช้ในการตดัสินใจหรอืยู่เบื้องหลงัการตดัสนิใจที่จะกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรม
ต่างๆเมื่อบุคคลใช้เหตุผลจะสามารถวนิิจฉัยได้ว่าเป็นเหตุผลระดบัใดซึ่งเหตุผลที่แสดงออกมาจะ
แสดงถงึพฒันาการทางจรยิธรรมของบุคคลโดยเหตุผลเชงิจรยิธรรมในระดบัต ่าสุดเป็นระดบัทีบุ่คคล
มคีวามเหน็แก่ตวัมากทีสุ่ดและค่อยๆลดความเหน็แก่ตวัลงตามล าดบัขัน้เปลีย่นเป็นเหน็แก่พวกพอ้ง
เหน็แก่ส่วนรวมจนในทีสุ่ดเป็นการท าความดเีพื่อความดโีดยแทจ้รงิโดยไม่หวงัผลตอบแทนจากการ
กระท านัน้ 

  จากความหมายขา้งต้นสรุปได้ว่า เหตุผลเชงิจรยิธรรม หมายถงึ เหตุผลในการเลอืกที่จะ
กระท าหรอืเลอืกทีจ่ะไมก่ระท าพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่งในสถานการณ์นัน้เหตุผลนี้ 
จะแสดงถงึแรงจงูใจทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการกระท าต่างๆของบุคคล 
 

  2.3 องคป์ระกอบของจริยธรรม 
  เจยีมจติ บุญรกัษ์ (2534: 10) ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของจรยิธรรมออกเป็น 3  

อยา่งคอื 
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  1. องคป์ระกอบทางปญัญา คอื ส่วนทีเ่ป็นความรูค้วามเชื่อต่างๆทีเ่กี่ยวกบัพฤตกิรรมทาง
จรยิธรรมซึง่เป็นความรูค้วามเขา้ใจในเหตุผลของความถูกต้องดงีามสามารถตดัสนิแยกพฤตกิรรมที่
ดทีี่ถูกที่ควรออกจากพฤตกิรรมที่ไม่ดไีม่ถูกไม่ควรมโนทศัน์อื่นที่ใช้เรยีกองค์ประกอบส่วนนี้ได้แก่
ความคดิทางจรยิธรรม (Moral thougth) ค่านิยมทางจรยิธรรม (Moral value) ความเชื่อทาง
จรยิธรรม (Moral judgment) การใหเ้หตุผลทางจรยิธรรม (Moral reasoning) และความรูค้วาม
เขา้ใจทางจรยิธรรม (Moral cognition) 

  2. องคป์ระกอบทางอารมณ์ คอื ความรูส้กึหรอืปฏกิริยิาทีม่ต่ีอลกัษณะหรอืพฤตกิรรมเชงิ
จรยิธรรมว่าตนชอบหรอืไมช่อบเพยีงใดซึง่ส่วนใหญ่จะสอดคลอ้งกบัค่านิยมในสงัคมนัน้องคป์ระกอบ
ในด้านนี้มคีวามหมายกว้างกว่าความรูค้วามเขา้ใจเชงิจรยิธรรมของบุคคลเพราะรวมทัง้ความรูแ้ละ
ความรูส้กึในเรือ่งนัน้ๆเขา้ดว้ยกนัและองคป์ระกอบดา้นนี้ยงัเปลีย่นแปลงไปจากเดมิไดม้โนทศัน์ทีใ่ช้
เรยีกแทนองคป์ระกอบนี้ไดแ้ก่เจตคตทิางจรยิธรรม (Moral attitude) ความรูส้กึทางจรยิธรรม (Moral 
feeling) และปฏกิริยิาทางจรยิธรรม (Moral reaction)  

  3. องคป์ระกอบทางพฤตกิรรม คอื พฤตกิรรมหรอืการกระท าที่บุคคลแสดงต่อตนเองต่อ
ผูอ้ื่นและต่อสิง่แวดลอ้มเป็นพฤตกิรรมทีส่ามารถตดัสนิไดว้่าดหีรอืไม่ดถีูกหรอืผดิควรหรอืไม่ควรซึง่
อิทธิพลส่วนหนึ่ งที่มีผลต่อการกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมใดจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
องค์ประกอบทัง้สองประการที่กล่าวมาแล้วพฤติกรรมเชงิจรยิธรรมเป็นสิง่ที่สงัคมให้ความส าคญั
มากกว่าดา้นอื่นๆทัง้นี้เพราะการกระท าในทางทีด่แีละเลวของบุคคลนัน้ส่งผลโดยตรงต่อความผาสุก
และความทุกขข์องสงัคมมโนทศัน์ทีใ่ชเ้รยีกองคป์ระกอบน้ีไดแ้ก่ความประพฤตทิางจรยิธรรม 

  ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ (2543: 165–168) ไดส้รปุลกัษณะของจรยิธรรมไวด้งันี้ 
  1. ดา้นความรูค้วามคดิในทีน่ี้เราจะตอ้งไดร้บัการเรยีนรูม้าว่าสงัคมเรา หรอื สงัคมโลกสอน

ไวว้่าสิง่ทีด่ ี– เลว , สมควร – ไม่สมควร , ปรารถนา – ไม่ปรารถนานัน้มอีะไรบา้งสงัคมไดค้ดิไว้
อย่างไรคนรุ่นก่อนในสงัคมได้คดิกนัไว้แลว้โดยเฉพาะธรรมะของศาสนาต่างๆซึ่งก็เป็นแนวคดิของ
คนรุน่ก่อนๆเช่นกนัคนในรุ่นต่อมาศกึษาและคดิคน้เพิม่เตมิอกีเรื่อยๆอนัจะเป็นหลกัในการยดึถอืใน
สงัคมเพื่อให้สงัคมอยู่ได้อย่างมคีวามสุขเนื้อหาจรยิธรรมเหล่านี้สงัคมแต่ละสงัคมสัง่สอนอบรม
ลกูหลานสบืทอดกนัมาตลอดหลายพนัปีมาแลว้การอบรมสัง่สอนกุศลธรรมอกุศลธรรมกฎหมายและ
ระเบยีบประเพณขีองกลุ่มคนถอืเป็นการใหค้วามรูค้วามคดิดา้นจรยิธรรมบางคนรูม้ากคดิเป็นบางคน
รู้น้อยคิดไม่เป็นอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนรู้ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกันโดย
ธรรมชาตอิยู่แล้วการเรยีนรูจ้รยิธรรมไม่เท่ากนัและการคดิเกี่ยวกบัจรยิธรรมแตกต่างกนัจงึถอืเป็น
เรือ่งธรรมดาของมนุษยค์นไม่รูอ้ะไรดอีะไรเลวอะไรคอืบาปอะไรคอืบุญจงึปรากฏมอียู่ในสงัคมทัว่ไป
ดงันัน้การรูค้วามหมายของหวัขอ้จรยิธรรมจงึควรพจิารณา 4 ประการไดแ้ก่จรยิธรรมขอ้นัน้คอือะไร
เกดิมาจากอะไรเพื่อประโยชน์อะไรและประสบความส าเรจ็ได้โดยวธิใีดกแ็สดงว่าผู้นัน้มคีวามรูท้าง
จรยิธรรมจรงิ 

  2. ดา้นความรูส้กึการเกดิความรูส้กึจะตอ้งมเีป้าของความรูส้กึนัน่คอืเน้ือหา 
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ทางจรยิธรรมถอืเป็นเป้าของความรูส้กึ เช่น ความซื่อสตัย ์ความเมตตา ความประหยดั ความเคารพ
ต่อกฎเกณฑ์ ความเสยีสละ ความรบัผดิชอบ ความรกัชาตฯิลฯ เหล่านี้ ถือเป็นเป้าของความรูส้กึ
ความรูส้กึของคนจะแสดงออกต่อเป้าในรปูของความชื่นชอบ – ความไม่ชื่นชอบจะเขม้ขน้มากน้อย
เท่าไรขึ้นอยู่กับการประเมนิเป้าของความรู้สึกนัน้ๆถ้าพูดจริงๆแล้วในข้อน้ีก็คือค่านิยมนัน่เอง
จรยิธรรมนัน้จะเอาค่านิยมและคุณธรรมทัง้ทางบวกหรอืลบไปพจิารณาประพฤตปิฏบิตัลิงมอืกระท า
เมื่อพบกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังนัน้ผู้จะเอาค่านิยมแบบไหนไปใช้จึงขึ้นอยู่กับระดับ
ความรูส้กึขัน้น้ีเป็นส าคญัขัน้ความรูส้กึนี้เป็นภาวะทีเ่กดิขึน้รุ่มรอ้นในใจอยา่งยิง่เท่านัน้ยงัไมถ่งึ 

  3. ดา้นการแสดงพฤตกิรรมปฏบิตั ิหมายถงึ การทีบุ่คคลแสดงการกระท าเมือ่ 
พบปญัหาทางจรยิธรรมขึน้การแสดงการลงมอืท าเกดิจากการพจิารณาตดัสนิใจโดยอาศยัความรูส้กึ
ที่มอียู่มาก่อนถ้าคนขาดจรยิธรรมเมื่อพบปญัหาทางจรยิธรรมขึ้นจะแสดงการกระท าไม่ดอีอกมา
ทนัทสี่วนใหญ่จรยิธรรมจะมองดา้นแสดงพฤตกิรรมคอืการแสดงการกระท าเป็นหลกัส าคญัสงัคมจะ
อยูไ่ดอ้ย่างสงบสุขอยู่ทีก่ารแสดงพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมอนัน้ีการท าสงครามการฆ่าฟนักนัการปลน้
การขโมยการโกหกหลอกลวงการเอารดัเอาเปรยีบฯลฯเหล่านี้เป็นการแสดงพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม
ทางลบบางทเีราเรยีกว่าคนไมม่จีรยิธรรมแต่จรงิๆแลว้เป็นคนมจีรยิธรรมต ่าจนเป็นลบส่วนการแสดง
พฤติกรรมเมตตาช่วยเหลือคนให้ทานเห็นใจผู้อื่นซื่อสตัย์ยุติธรรมฯลฯเหล่านี้ถือเป็นการแสดง
พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมทางลบแต่จะบวกมากหรอืบวกน้อยขึน้อยู่กบัความเขม้ขน้ของความรูส้กึดา้น
จรยิธรรมนัน้ๆของคนนัน้ดว้ยถ้าการอบรมสัง่สอนดา้นความรูค้วามคดิได้ดดี้านความรูส้กึก็ดแีต่ถ้า
การแสดงพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมไม่ดกี็ไม่มปีระโยชน์อะไรสงัคมกจ็ะอยู่เยน็เป็นสุขไม่ไดก้ารแสดง
พฤตกิรรมหรอืการกระท าจงึถอืว่าส าคญัทีสุ่ด 

  ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2524: 2-3) ไดก้ล่าวถงึ จรยิธรรมของมนุษยไ์วด้ว้ยกนัว่าประกอบ
ไปด้วยความรู้เชงิจรยิธรรมเจตคติเชงิจรยิธรรมเหตุผลเชงิจริยธรรมและพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม
สามารถสรปุเป็นรายละเอยีดไดด้งันี้ 

  1. ความรูเ้ชงิจรยิธรรมคอืการมคีวามรูว้่าในสงัคมของตนนัน้ถอืว่าการกระท าชนิดใดดคีวร
กระท าและการกระท าชนิดใดเลวควรงดเวน้ลกัษณะและพฤตกิรรมประเภทใดเหมาะสมหรอืไม่มาก
น้อยเพยีงใดปรมิาณความรูเ้ชงิจรยิธรรมหรอืความรูเ้กี่ยวกบัค่านิยมทางสงัคมนี้ขึน้อยู่กบัอายุระดบั
การศกึษาและพฒันาการทางสตปิญัาของบุคคลดว้ยความรูท้างดา้นกฏเกณฑท์างสงัคมและศาสนา
ส่วนใหญ่เดก็จะเริม่เรยีนรูไ้ดต้ัง้แต่แรกเกดิโดยเฉพาะในช่วงอายุ 2-10 ปีจะไดร้บัการปลูกฝงัค่านิยม
เหล่านี้เป็นพเิศษ 

  2. เจตคติเชิงจรยิธรรมคือความรู้สกึของบุคคลเกี่ยวกับลกัษณะหรอืพฤติกรรมเชิง
จรยิธรรมต่างๆว่าตนชอบหรอืไม่ชอบลกัษณะนัน้ๆเพยีงใดเจตคตเิชงิจรยิธรรมของบุคคลส่วนมาก
จะสอดคลอ้งกบัค่านิยมในสงัคมนัน้ๆแต่บางคนในสถานการณ์ทีป่กตอิาจมเีจตคตทิีแ่ตกต่างไปจาก
ค่านิยมของสงัคมกไ็ดเ้จตคตเิชงิจรยิธรรมของบุคคลนัน้มคีวามหมายอย่างกวา้งขวางกว่าความรูเ้ชงิ
จรยิธรรมของบุคคลเพราะเจตคติเชงิจรยิธรรมมคีุณสมบตัิที่ใช้ในการท านายพฤติกรรมได้อย่าง
แมน่ย ากว่าการใชค้วามรูเ้กีย่วกบัค่านิยมทางสงัคมของบุคคล 
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  3. เหตุผลเชงิจรยิธรรมคอืการที่บุคคลใช้เหตุผลที่จะเลอืกกระท าหรอืไม่กระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งเหตุผลที่กล่าวถงึนี้จะแสดงให้เหน็ถงึเหตุจูงใจที่อยู่เบื้องหลงัการกระท าต่างๆของบุคคล
การศกึษาเหตุผลเชงิจรยิธรรมจะท าให้ทราบว่าบุคคลผู้มจีรยิธรรมในระดบัแตกต่างกนัอาจจะมกีาร
กระท าทีค่ล้ายคลงึกนัไดแ้ละบุคคลทีก่ระท าเหมอืนกันอาจมเีหตุผลเบื้องต้นในการกระท าและระดบั
จรยิธรรมทีแ่ตกต่างกนัได ้

  4. พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมคอืการทีบุ่คคลแสดงพฤตกิรรมทีส่งัคมนิยมชมชอบหรอืงดเวน้
การแสดงพฤติกรรมอนัฝ่าฝืนกฏเกณฑ์หรอืค่านิยมในสงัคมนัน้พฤติกรรมเชงิจรยิธรรมเป็นสิง่ที่
สงัคมให้ความส าคญัมากกว่าด้านอื่นๆของจรยิธรรมทัง้นี้เพราะการกระท าในทางที่ดแีละเลวของ
บุคคลนัน้ส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกขข์องคนในสงัคม 

  จากลกัษณะของจรยิธรรมสรปุไดว้่าจรยิธรรมแบ่งเป็น 2 ลกัษณะดงันี้  
  1. ดา้นความรูค้วามคดิไดแ้ก่ความรูเ้จตคตแิละเหตุผลเชงิจรยิธรรมโดย 

สิง่เหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในตวัของบุคคลซึ่งไม่สามารถมองเห็นต้องใช้เครื่องมอืวดัว่าบุคคลนัน้มสีิ่ง
เหล่านัน้มากน้อยเพยีงใด 

  2. ดา้นพฤตกิรรมหรอืการกระท าเป็นการแสดงพฤตกิรรมซึง่เป็นสิง่ทีส่งัคมให้ 
ความส าคญัมากกว่าด้านความรูค้วามคดิเพราะสามารถสงัเกตการกระท าเหล่านัน้ได้โดยตรงและ
สามารถบอกได้อย่างมัน่ใจว่าบุคคลนัน้มพีฤตกิรรมหรอืการกระท าเชงิจรยิธรรมด้านนัน้ๆมากน้อย
เพยีงใด 

 
  2.4 ความส าคญัของเหตผุลเชิงจริยธรรม 
  เป็นที่ยอมรบักนัว่าในชวีติประจ าวนัของคนเราจะต้องเผชญิกบัปญัหาที่ต้องขบคดิต้อง

ตดัสนิใจอยูต่ลอดเวลาปญัหาบางอยา่งงา่ยต่อการตดัสนิใจไมต่อ้งใชค้วามคดิใชเ้วลามากนกัแต่ 
บางปญัหามคีวามยุง่ยากซบัซอ้นตอ้งใชค้วามคดิพจิารณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบก่อนทีจ่ะตดัสนิใจ 
บุคคลทีพ่จิารณาสิง่ต่างๆดว้ยเหตุผลจะสามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมก่อใหเ้กดิผลดต่ีอ 
ตนเองและสงัคม 

  พชิาญ ส าอางศร ี(2527: 14) กล่าวว่า เหตุผลเชงิจรยิธรรมเป็นเหตุผลทีบุ่คคลใชใ้น 
การตดัสนิใจหรอือยูเ่บือ้งหลงัการตดัสนิใจทีจ่ะกระท าหรอืไมก่ระท าพฤตกิรรมต่างๆเมือ่บุคคลไดใ้ห้ 
เหตุผลเราสามารถวนิิจฉยัความไดว้่าเป็นเหตุผลขัน้ไหนตามทฤษฎขีองโคลเบอรก์ซึง่แบ่งออกเป็น 
3 ระดบัใหญ่คือระดบัต ่าหรอืระดับก่อนกฎเกณฑ์มลีกัษณะยดึความต้องการของตนเองเป็น
ศูนย์กลางระดับกลางหรอืระดบัตามกฎเกณฑ์มลีกัษณะยึดความต้องการของกลุ่มคนเป็นหลัก
ระดบัสงูหรอืระดบัเหนือกฎเกณฑม์ลีกัษณะยดึความต้องการและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกัแต่
ละระดบัจะแบ่งแยกยอ่ยออกเป็นระดบัละ 2 ขัน้รวมเป็นขัน้เหตุผลเชงิจรยิธรรมทัง้ 6 ขัน้ 

  เหตุผลเชงิจรยิธรรมขัน้ต ่าสุดเป็นขัน้ทีบุ่คคลมคีวามเหน็แก่ตวัมากทีสุ่ดและค่อยๆ 



19 

 

ลดความเหน็แก่ตวัลงตามล าดบัขัน้เปลี่ยนเป็นเหน็แก่พวกพ้องในที่สุดยดึหลกัอนัเป็นอุดมคตโิดย
เหน็แก่ส่วนรวมอนัหมายถงึมนุษยชาตฉิะนัน้การที่บุคคลมเีหตุผลเชงิจรยิธรรมอยู่ในระดบัสูงย่อม
เป็นทีต่อ้งการของสงัคม 

  โคลเบอรก์ (Kohlberg. 1969: 58-63) เชื่อว่าการสอนจรยิธรรมแก่เดก็จะบรรลุเป้าหมายให้
เดก็มจีรยิธรรมอย่างแทจ้รงินัน้ท าไดก้เ็พยีงโดยการสอนใหเ้ขามหีลกัในการตดัสนิใจทางจรยิธรรมที่
ถูกต้องเพราะหลกัทางจรยิธรรมเป็นสิง่ที่บุคคลไดใ้ช้ในการแก้ปญัหาขดัแยง้ทางจรยิธรรมระหว่าง
บุคคลเป็นเกณฑห์รอืแนวทางส าหรบัการประพฤตเิป็นเหตุผลส าหรบัการตดัสนิใจในการประพฤติ
ปฏบิตัิความสามารถในการใช้จรยิธรรมซึ่งบุคคลอาจมเีหตุผลเชงิจรยิธรรมในระดบัที่แตกต่างกนั
ออกไปโคลเบอรก์จงึสนับสนุนให้มกีารส่งเสรมิพฒันาการทางจรยิธรรมของเดก็ให้สูงขึน้ทัง้นี้เพราะ
จรยิธรรมขัน้สงูดกีว่าขัน้ต ่าโคลเบอรก์ใหเ้หตุผลค ากล่าวของเขาไวด้งันี้ 

 1. คนทีใ่หเ้หตุผลขัน้สงูสามารถจะแกป้ญัหาไดด้กีว่าคนทีใ่หเ้หตุผลขัน้ต ่า 
 2. คนทีใ่หเ้หตุผลขัน้สงูสามารถมองเหน็ความแตกต่างมองเหน็ความเป็นอนัหน่ึง 

อนัเดยีวกนัของสิง่ต่างๆไดเ้ช่นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัระหว่างกฎหมายกบัความยตุธิรรมและ 
มคีวามสามารถในการคดิหรอืเขา้ใจหลกัการทีเ่ป็นสากลเช่นหลกัของความยตุธิรรมไดด้กีว่าคนทีใ่ห้ 
เหตุผลขัน้ต ่า (Fenton Edwin. 1976: 188-193) จงึเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่าความสามารถใน 
การตดัสนิใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบับุคคลและควร 
ส่งเสรมิใหเ้ดก็มทีกัษะดา้นน้ีไว ้

  จากผลการวจิยัของ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ; และเพญ็แข ประจนปจัจนึก (ดวงเดอืน 
พนัธุมนาวนิ; และเพญ็แขประจนปจัจนึก. 2520: 11) ยนืยนัว่าเหตุผลเชงิจรยิธรรมมคีวามสมัพนัธ ์
กบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมและสามารถท านายพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมอนัแสดงถงึความมจีรยิธรรม 
สูงมากกว่าผู้มเีหตุผลเชงิจรยิธรรมต ่าอย่างเชื่อมัน่ได้และ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิได้กล่าวสรุปจาก
การวจิยัเรือ่ง “จรยิธรรมของเยาวชนไทย” ว่าเหตุผลเชงิจรยิธรรมเป็นลกัษณะหนึ่งซึง่ควรไดร้บัการ 
ส่งเสรมิเพื่อพฒันาจรยิธรรมของบุคคลและผลการวจิยันี้มปีระโยชน์อย่างยิง่ในการใหแ้นวทางใน 
การสรา้งหลกัสตูรและวธิฝึีกอบรมทางจรยิศกึษาแก่เยาวชนไทย 
 

  2.5  ลกัษณะของจริยธรรม 
  ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2524: 2-3) ไดแ้บ่งลกัษณะทางจรยิธรรมของมนุษยอ์อกเป็น4 

ประการคอื 
  1. ความรูเ้ชงิจรยิธรรม หมายถงึ การมคีวามรูว้่าในสงัคมตนนัน้ถอืว่าการกระท าชนิดใดดี

ควรกระท าและการกระท าชนิดใดเลวควรงดเว้นลกัษณะพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรอืไม่
เหมาะสมมากน้อยเพยีงใดความรูเ้ชงิจรยิธรรมหรือความรูเ้กี่ยวกบัค่านิยมทางสงัคมขึน้อยู่กบัอายุ
ระดบัการศกึษาและการพฒันาทางสตปิญัญาของบุคคลดว้ยความรูเ้กี่ยวกบักฎเกณฑท์างสงัคมและ
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ศาสนาส่วนใหญ่เดก็จะเริม่เรยีนรูต้ ัง้แต่เกดิโดยในช่วงอายุ 2-10 ปีจะไดร้บัการปลูกฝงัค่านิยมเหล่าน้ี
เป็นพเิศษ 

  2. ทศันคตเิชงิจรยิธรรม หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลเกีย่วกบัลกัษณะหรอืพฤตกิรรมเชงิ
จริยธรรมต่างๆว่าตนชอบ หรือ ไม่ชอบลักษณะนัน้ๆเพียงใดทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคล
ส่วนมากจะสอดคลอ้งกบัค่านิยมของสงัคมนัน้แต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกตอิาจมทีศันคตต่ิาง
ไปจากค่านิยมของสงัคมก็ได้ทศันคติเชิงจรยิธรรมของบุคคลมคีวามกว้างขวางกว่าความรู้เชิง
จรยิธรรมของบุคคลเพราะทศันคตริวมทัง้ความรูแ้ละความรูส้กึเรื่องนัน้ๆเขา้ด้วยกนัฉะนัน้ทศันคติ
เชิงจริยธรรมจึงสามารถใช้ท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้แม่นย ากว่าการใช้ความรู้สึกเชิง
จรยิธรรมเพยีงอย่างเดยีวทศันคตเิชงิจรยิธรรมของบุคคลนัน้ในเวลาหนึ่งยงัอาจเปลีย่นแปลงไปจาก
เดมิได ้

  3. เหตุผลเชงิจรยิธรรม หมายถงึ การทีบุ่คคลใชเ้หตุผลในการเลอืกทีจ่ะกระท าหรอืเลอืกที่
จะไม่กระท าพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเหตุผลทีก่ล่าวถงึนี้จะแสดงให้เหน็เหตุจงูใจหรอืแรงจงูใจที่
อยู่เบื้องหลงัการกระท าต่างๆของบุคคลการศกึษาเหตุผลเชงิจรยิธรรมจะท าให้ทราบว่าบุคคลผู้มี
จรยิธรรมในระดบัแตกต่างกนัอาจมกีารกระท าทีค่ลา้ยคลงึกนัไดน้ักทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม
คอื เพยีเจต์ และ โคลเบอร์ก ได้ใช้การอ้างอิงเหตุผลเชิงจรยิธรรมของบุคคลเป็นเครื่องแสดงถึง
พฒันาการด้านอื่นๆของบุคคลด้วยคอืพฒันาการทางด้านสตปิญัญาอารมณ์และมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมประเภทต่างๆของบุคคลดว้ย 

  4. พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม หมายถงึ การทีบุ่คคลแสดงพฤตกิรรมทีส่งัคมนิยมชมชอบหรอื
งดเวน้การแสดงทีฝ่่าฝืนกฎเกณฑห์รอืค่านิยมในสงัคมนัน้พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมซึง่เป็นการกระท า
ทีส่งัคมเหน็ชอบและสนับสนุนมหีลายประเภทเช่นการเสยีสละเพื่อส่วนรวมการช่วยเหลอืผู้ตกทุกข์
ไดย้ากเป็นตน้นอกจากนี้พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมอกีพวกหนึ่ง คอืพฤตกิรรมในสถานการณ์ทีเ่ยา้ยวน
ใจหรือในสถานการณ์ที่ย ัว่ยุให้บุคคลกระท าผิดกฎเกณฑ์เพื่อประโยชน์ส่วนตนบางประการ
พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมในสถานการณ์ยัว่ยุเช่นการโกงสิง่ของเงนิทอง หรอื คะแนนและการกล่าว
เท็จ เป็นต้น ซึ่งอาจรวมเรยีกว่าพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสตัยพ์ฤติกรรมเชงิจรยิธรรมเป็นสิง่ที่บุคคลให้
ความส าคัญมากกว่าทางด้านอื่นๆทัง้นี้ เพราะการกระท าในทางที่ดีและเลวของบุคคลนัน้ส่งผล
โดยตรงต่อความผาสุกและความทุกขข์องสงัคมการศกึษาดา้นอื่นๆของจรยิธรรมจงึเป็นเพยีงเพื่อให้
เขา้ใจและสามารถท านายพฤตกิรรมในสถานการณ์ต่างๆของบุคคลเท่านัน้ 
 

  2.6 การวดัเหตผุลเชิงจริยธรรม 
  นักทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม คอื เพยีเจท์และโคลเบอร์กได้ใช้การอ้างเหตุผลเชงิ

จรยิธรรมเป็นเครื่องแสดงถงึพฒันาการทางจรยิธรรมของบุคคล (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. 2524: 3;
อ้างองิจาก Piaget. 1932; & Kohlberg. 1969) ทัง้นี้เพราะการศกึษาลกัษณะทางจรยิธรรมดา้นอื่น
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นัน้ท าไดย้ากและไม่สามารถแสดงพฒันาการไดอ้ย่างชดัเจน (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. 2524: 29)ซึง่
วธิกีารวดัระดบัการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมทีน่ิยมใชเ้ป็นวธิกีารวดัตามแนวคดิของเพยีเจท์ 
และโคลเบอรก์โดยเน้นทีพ่ฒันาการทางการคดิและการตดัสนิทางจรยิธรรมม ี3 วธิกีารดงันี้ 
(ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. 2524: 41-43) 

  1. วธิกีารตอบโดยอสิระ 
  วธินีี้ใชก้ารเล่าเรือ่งใหผู้ถู้กวดัฟงัทลีะเรือ่งโดยเรือ่งทีเ่ล่าน้ีเป็นเหตุการณ์ขดัแยง้ 

ระหว่างความตอ้งการส่วน คคลกบักฎเกณฑข์องหมูค่ณะหรอืสงัคมเช่นการใหย้าท าลายชวีติแก่ 
ผูเ้จบ็ปว่ยทรมานทีอ่ยากตายหรอืผูข้ดัสนทรพัยข์โมยยารกัษาโรคมะเรง็มาใหภ้รยิาเป็นตน้ผูถู้กวดั 
จะตอ้งใหเ้หตุผลในการทีไ่ดต้ดัสนิใหต้วัเอกในเรือ่งกระท าหรอืไมก่ระท าพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพื่อแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้เหตุผลทีผู่ต้อบใหเ้กีย่วกบัเรือ่งทีเ่ล่าใหฟ้งัทัง้หมด 6 ถงึ 9 เรือ่งนัน้จะถูก 
น ามาวเิคราะหเ์นื้อหาโดยผูช้ านาญการเพื่อจดัเขา้ขัน้จรยิธรรมขัน้ที่ 1 ถงึ 6 ตามทฤษฎพีฒันาการ 
ของการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมของโคลเบอรก์โดยมวีธิกีารใหค้ะแนนเป็น 2 ประเภทคอืระบบให ้
คะแนนรวมและระบบใหค้ะแนนละเอยีดซึง่ระบบใหค้ะแนนรวมนัน้ผูต้รวจจะตดัสนิว่าเนื้อหาใน 
แต่ละเรือ่งไดพ้าดพงึถงึเหตุผลขัน้ใดมากทีสุ่ดกใ็หค้ะแนนในขัน้นัน้ดงันัน้เหตุผลเชงิจรยิธรรมของ 
ผูต้อบแต่ละคนจงึเป็นคะแนนฐานนิยมหรอืขัน้ทีผู่ต้อบใชบ้่อยทีสุ่ดจากการถามทัง้หมด 6 ถงึ 9 เรือ่ง 
นัน่เองส าหรบัระบบใหค้ะแนนละเอยีดผูต้รวจจะใหค้ะแนนความคดิแต่ละหน่วยว่าอยูใ่นขัน้ใดซึง่ 
ค าถามแต่ละเรือ่งอาจประกอบดว้ยความคดิหลายหน่วยเมือ่ตรวจครบทุกเรือ่งแลว้จงึหาความถีร่วม 
ของแต่ละขัน้แลว้รายงานเป็นเปอรเ์ซน็ตใ์นแต่ละขัน้รวม 6 ขัน้เป็น 100 เปอรเ์ซน็ตส์ าหรบัผูต้อบ 
แต่ละคน 

  วธิกีารตอบโดยอสิระนี้มปีระโยชน์ในการศกึษาความคดิเหน็และธรรมชาตขิองจรยิธรรม
ของผูต้อบแต่ละคนอยา่งละเอยีดแต่มขีอ้จ ากดัอยูห่ลายประการดงัทีม่ผีูว้ ิจารณ์ไว้(ดวงพร พณิธุรกัษ์. 
2545: 35; อ้างองิจาก Kurtines& Grief. 1974; และ Rest. 1976) คอื ความไม่มแีบบแผนทีแ่น่นอน
ของค าถามเพราะผู้สมัภาษณ์สามารถกระตุ้นให้ผู้ตอบให้รายละเอยีดของค าตอบไปในแนวทางที่
ต้องการศกึษาไดส้่วนการตรวจใหค้ะแนนก็ค่อนขา้งยากและซบัซอ้นต้องใชผู้ต้รวจทีผ่่านการฝึกฝน
มาแล้วเป็นอย่างดีไม่เช่นนัน้จะเกิดความล าเอียงในการตรวจได้มากนอกจากนี้การรายงานผล
คะแนนทีไ่ดก้ม็หีลายระบบท าใหย้ากแก่การตคีวามและยงัต้องใชเ้วลามากในการวดัดว้ยท าใหว้ธินีี้มี
ความไมค่ล่องตวัในการใชแ้ละไมเ่หมาะสมทีจ่ะใชใ้นการวจิยัทีต่อ้งการวดัตวัแปรอื่นๆอกีดว้ย 

  2. วธิกีารวดัแบบมตีวัเลอืก 
  วธินีี้ใชก้ารกระตุน้ความคดิของผูต้อบดว้ยเรือ่งขดัแยง้ทางจรยิธรรมแลว้จดัหา 

ค าตอบใหผู้ต้อบไดเ้ลอืกขดีถูกในค าตอบทีใ่กลเ้คยีงกบัความคดิของตนมากทีสุ่ดเพยีง 1 ค าตอบ 
ในแต่ละเรือ่งซึง่ฮาน; สมธิ; และบลอ็ค (ดวงพร พณิธุรกัษ์. 2545: 35; อา้งองิจากHann; Smith; & 
Block. 1968) เป็นผูเ้ริม่ใชโ้ดยมคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ค าตอบในแต่ละเรือ่งส าหรบัประเทศไทย 
ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ; และเพญ็แข ประจนปจัจนึก (2520) ไดท้ าการวจิยัเรือ่ง “จรยิธรรมของ 
เยาวชนไทย” โดยใชก้ารวดัระดบัการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมดว้ยวธินีี้เพื่อความคล่องตวัโดยใชเ้รือ่ง 
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10 เรื่องทีเ่ป็นสามญัส าหรบัเยาวชนไทยเช่นการบรจิาคโลหติการคนืเงนิที่พ่อคา้ทอนเกนิการขา้ม
ถนนทีท่างมา้ลายเป็นตน้และในแต่ละเรือ่งจะมตีวัเลอืกเหตุผลทีจ่ะกระท าหรอืไม่กระท า6 ตวัเลอืกซึง่
เป็นตวัเลอืกประจ าในแต่ละขัน้ตามทฤษฎขีองโคลเบอรก์ 

  วธิวีดัแบบน้ีมลีกัษณะเป็นปรนัยสามารถสรา้งและใชไ้ดอ้ย่างมมีาตรฐานสูงเนื่องจากมกีาร
จดัใหข้ดีค าตอบและการใหค้ะแนนเป็นแบบแผนเดยีวกนัหมดท าใหส้ามารถขจดัความล าเอยีงในการ
สมัภาษณ์และการให้คะแนนได้ดงัที่ยสัเซน (ดวงพร พณิธุรกัษ์. 2545: 35;อ้างองิจากYussen. 
1976) ไดร้ายงานผลการวจิยัทีใ่ชว้ธิกีารวดัแบบปรนัย 12 ตวัเลอืกซึง่ปรากฏผลเป็นทีน่่าพอใจอย่าง
ยิง่แต่การวดัระดบัการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมแบบปรนัย 6 ตวัเลอืกหรอื 12ตวัเลอืกนี้กย็งัมขีอ้จ ากดั
ในการใช้โดยทีอ่าจจะมปีญัหาเกี่ยวกบัเน้ือหาของตวัเลอืกว่าจะตรงกบัขัน้ทัง้ 6 ของโคลเบอรก์
หรอืไมแ่ละการทีม่คี าตอบใหเ้ลอืกนัน้จะเป็นการเรา้ใหผู้ต้อบเลอืกในขัน้ทีสู่งหรอืต ่ากว่าขัน้จรยิธรรม
ทีแ่ทจ้รงิของตนมากน้อยเพยีงใดดงัเช่นผลการวจิยัของเรสท์; ทเูรยีล; และโคลเบอรก์ (ดวงพร  
พณิธุรกัษ์. 2545: 35 ;อ้างองิจาก Rest; Turiel; &Kolhberg. 1969) ที่แสดงว่าผูต้อบจะเขา้ใจ
ประโยคที่ใช้หลกัจรยิธรรมต ่ากว่าขัน้ของตนทุกขัน้รวมทัง้เขา้ใจประโยคทีใ่ช้หลกัจรยิธรรมตรงกบั
ขัน้จรยิธรรมของตนเองนอกจากนี้ยงัเขา้ใจประโยคทีม่ขี ัน้จรยิธรรมสูงกว่าขัน้ของตนอกีหนึ่งถงึสอง
ขัน้และผูท้ีเ่ขา้ใจประโยคที่ใชห้ลกัจรยิธรรมสูงกว่าขัน้จรยิธรรมของตนไดก้จ็ะเลอืกประโยคทีใ่ชห้ลกั
จรยิธรรมสูงกว่าตนหนึ่งถึงสองขัน้แทนที่จะเลือกประโยคที่ตรงกับขัน้จรยิธรรมที่แท้จรงิของตน
ดงันัน้คะแนนที่ได้จากการวดัดว้ยวธินีี้จงึอาจเป็นคะแนนที่สูงเกนิความเป็นจรงิไปไดป้ระมาณหนึ่ง
ขัน้ในทฤษฎขีองโคลเบอรก์ 

  3. วธิปีระเมนิผลและเรยีงล าดบัความส าคญัของประเดน็ปญัหา 
  วธินีี้เป็นการปรบัปรงุวธิกีารตอบจากวธิกีารตอบแบบจดัหาค าตอบใหเ้ลอืก(วธิทีี ่2)  

โดยเรสท ์ (ดวงพร พณิธุรกัษ์. 2545: 35; อ้างองิจาก Rest. 1976) เหน็ว่าวธิกีารทีม่ผีูใ้ชอ้ยู่เดมินัน้
ตวัเลอืกมลีกัษณะของการชกัจงูใหย้อมรบัเหตุผลในขัน้ต่างๆแต่ในการพจิารณาเหตุผลเชงิจรยิธรรม
ยงัขึน้อยูก่บัการวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งและการเหน็ความส าคญัของประเดน็ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งใน
เรือ่งนัน้อยา่งกวา้งขวางเรสทแ์ละคณะจงึไดพ้ฒันาวธิกีารวดัชื่อ Defining Issue Test(DIT) ขึน้ซึง่วธิี
นี้สามารถวดัได้ว่าประเด็นทางจรยิธรรมประเด็นใดส าคญัในเรื่องหนึ่งๆโดยให้ค าตอบมาหลาย
ประเดน็ทีเ่ขา้อยู่ในขัน้ของการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมต่างๆและในแต่ละเรื่องจะใหผู้ต้อบประเมนิค่า
ประเด็นต่างๆทุกประเด็นที่ให้ไว้แล้วให้น า 4 ประเดน็ที่ผู้ตอบเห็นว่าส าคญัที่สุดมาเรยีงล าดบั
ความส าคญัอกีครัง้หนึ่งส าหรบัวธิกีารใหค้ะแนนแก่ผูถู้กวดัแต่ละคนนัน้เรสทไ์ดแ้นะน าไว้3 ประเภท
คอืใช้ดชันีประเมนิค่าดชันีเรยีงล าดบัและดชันีขัน้พฒันาการซึ่งเมื่อได้ท าการวจิยัเพื่อเปรยีบเทยีบ
คุณสมบตัขิองดชันีทัง้ 3 ประเภทนี้กท็ าใหท้ราบว่าดชันีเรยีงล าดบัใหค้่าความเชื่อมัน่สูงทีสุ่ดและมี
ความสมัพนัธท์างบวกสงูทีสุ่ดกบัความสามารถในการเขา้ใจเรื่องดว้ยดงันัน้จงึควรใชด้ชันีเรยีงล าดบั
มากทีสุ่ด 

  จะเหน็ว่าวธิกีารวดัระดบัการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมแต่ละวธิมีกีารเสนอสิง่เรา้ใหก้บัผูต้อบ
การตอบการให้คะแนนการตคีวามและการด าเนินการเก็บขอ้มูลที่แตกต่างกนัไปซึ่งแต่ละวธิกี็มทีัง้
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ข้อดีและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันดังนัน้การที่จะเลือกใช้วิธีการใดเพื่อวัดระดบัการให้เหตุผลเชิง
จรยิธรรมจงึตอ้งพจิารณาทัง้ขอ้ดขีอ้จ ากดัของแต่ละวธิแีละยงัต้องค านึงถงึความเหมาะสมของวธิกีาร
วดักับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาด้วยซึ่งในการศึกษาครัง้นี้ผู้วิจยัได้เลือกใช้วิธีการวดัแบบมี
ตวัเลอืกโดยมคี าตอบให้เลอืก 3 ตวัเลอืกเนื่องจากเป็นวธิกีารวดัทีม่คีวามคล่องตวัมลีกัษณะเป็น
ปรนยัขจดัความล าเอยีงในการสมัภาษณ์และการใหค้ะแนนขจดัความยุง่ยากซบัซอ้นในการตอบ 

 
  2.7 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรม 
  1. ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของเพยีเจต์ 
  เพยีเจต์ได้ศึกษาจรยิธรรมของเด็กในระดบัอายุต่างๆและได้อธบิายว่าจรยิธรรมแฝงอยู่

ตามกฎเกณฑร์ะเบยีบต่างๆไม่ว่าเป็นการเล่นต่างๆของเดก็ซึ่งกจ็ะมกีฎเกณฑท์ี่ขอ้บงัคบัเป็นระบบ
ซบัซอ้นแฝงอยูใ่นการเล่นนัน้ๆดงันัน้เขาจงึไดข้อ้สงัเกตในการเล่นของเดก็ว่ากฎเกณฑก์ารเล่นนัน้มี
ปรากฏการณ์ทีค่วรศกึษา 2 ประการคอื 

  1. การฝึกหดัตามกฎเกณฑห์รอืระยะเวลาทีเ่ดก็ยดึถอืปฏบิตัติามกฎเกณฑจ์ากภายนอก 
(Heteronomous) อยู่ในช่วงอายุ 8 ปีซึง่เป็นระยะทีพ่่อแม่ผูใ้หญ่มอีทิธพิลต่อจรยิธรรมของเดก็อย่าง
เด่นชัดเด็กจะยึดถือกฎเกณฑ์ตายตัวผิดเป็นผิดถ้าท าผิดก็ต้องได้รบัโทษโดยไม่ต้องค านึงถึง
แรงจงูใจหรอืเหตุแห่งการกระท านัน้ 

  2. ความส านึกในกฎเกณฑห์รอืระยะทีเ่ดก็มกีฎเกณฑข์องตนเอง (Autonomous)ระยะนี้
เป็นระยะที่จริยธรรมของเด็กพัฒนาขึ้นสู่ ระดับที่มีความคิดความเห็นเป็นของตนเองเด็กจะมี
จรยิธรรมในลกัษณะที่ค านึงถึงถึงความยุติธรรมและพิจารณาถึงเหตุผลของการกระท านัน้ด้วย
นอกจากนี้เพยีเจต์ ยงัได้เสนอแนวคดิที่ว่าการทีเ่ดก็เปลี่ยนการรบัรูก้ฎเกณฑท์ีต่ายตวัจากอทิธพิล
ภายนอกมาเป็นกฎเกณฑข์องตนเองที่เกี่ยวโยงสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นเน่ืองจากพฒันาการทางสตปิญัญา
อายุและการมสีมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อนเมื่อพฒันาการขึน้อยู่กบัพฒันาการทางสตปิญัญาไดถ้งึขัน้สูงสุด 
(Formal Operation) เมื่อประมาณ 8-10 ปีฉะนัน้พฒันาการทางดา้นจรยิธรรมของเดก็จงึบรรลุขัน้
สงูสุดเมือ่อายปุระมาณ 8-10 ปีเช่นเดยีวกนั 

  2. ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก์ 
  ลอวเ์รนซ ์โคลเบอรก์ เชื่อว่าการบรรลุนิตภิาวะเชงิจรยิธรรมของบุคคลนัน้จะแสดงออกใน

ทางการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้อย่างเด่นชดัที่สุดเนื่องจากเหตุผลเชิงจริยธรรมไม่ขึ้นอยู่กับ
กฎเกณฑข์องสงัคมใดสงัคมหนึ่งโดยเฉพาะเพราะเหตุผลเชงิจรยิธรรมมใิช่การประเมนิค่าการกระท า
ไปในท านองทีว่่า “ด”ี หรอื “เลว” แต่จะเป็นการใชเ้หตุผลทีล่กึซึง้ยากแก่การเขา้ใจยิง่ขึน้ไปตามล าดบั
เหตุผลเชงิจรยิธรรมขัน้สูงสุดคอืขัน้ทีห่กของโคลเบอรก์ตรงกบัสิง่ทีน่ักปราชญ์ยอมรบัว่าเป็นเหตุผล
เชิงจรยิธรรมที่บรสิุทธิม์ไิด้เจอืเหตุผลประเภทอื่นๆเลยฉะนัน้เหตุผลเชิงจรยิธรรมขัน้สูงสุดจงึมี
ลกัษณะเป็นเหตุผลสากลกวา้งขวางไมข่ดัแยง้กนัและมรีากฐานจากความมหีลกัการไม่เขา้ขา้งตนเอง
และเป็นอุดมคตโิคลเบอรก์ไดจ้ าแนกพฒันาการทางจรยิธรรมออกเป็น 
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3 ระดบัม ี6 ขัน้มคีวามสมัพนัธต่์อเนื่องกนัดงันี้(Kohlberg. 1969 :405) 
  ระดบัที ่1 ระดบัก่อนกฎเกณฑ ์(Pre-Conventional Level) หมายถงึการตดัสนิใจ 

เลอืกกระท าในสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อตนเองไมค่ านึงถงึผูอ้ื่นในระดบัน้ีบุคคลจะขึน้อยูก่บัผูท้ี่ 
มอี านาจเหนือตนระดบัน้ีจะพบในเดก็ 2-10 ปีโดยแบ่งเป็น 2 ขัน้คอื 

  ขัน้ที ่1 ขัน้หลกัการหลบหลกีมใิหต้นเองถูกลงโทษบุคคลจะเลอืกกระท า 
หรอืไมก่ระท าสิง่ใดเพื่อหลกีเลีย่งมใิหต้นเองถูกลงโทษทางกายจะยอมท าตามค าสัง่ผูม้อี านาจ 
เหนือตนโดยไมม่เีงือ่นไขไมพ่จิารณาถงึความหมายในคุณค่าของมนุษยเ์ช่นไมก่ลา้ยกัยอก 
ทรพัยเ์พราะกลวัถูกต ารวจจบัหรอืไมก่ลา้หนีเรยีนเพราะกลวัถูกครตูดัคะแนนเป็นต้นใน 
ขัน้น้ีพบในเดก็อาย ุ2-7 ปี 

  ขัน้ที ่2 ในหลกัการแสวงหารางวลัเป็นขัน้ทีบุ่คคลเลอืกกระท าในสิง่ทีจ่ะน า 
ความพอใจมาใหต้นเท่านัน้ตอ้งการแลกเปลีย่นจากสิง่ทีต่นกระท าโดยมุง่การตอบแทนทาง 
กายและวตัถุมากกว่านามธรรมและไมค่ านึงถงึความถูกตอ้งของสงัคมพบในเดก็ทีม่อีายุ 
7-10 ปี 

  ระดบัที่ 2 ระดบัตามกฎเกณฑ ์ (Conventional Level) ในระดบันี้บุคคลจะกระท าตาม
กฎเกณฑข์องกลุ่มยอ่ยๆของตนเช่นท าตามความคาดหวงัของครอบครวักลุ่มเชือ้ชาติ 
หรอืท าตามกฎหมายศาสนาบุคคลจะเลยีนแบบหรอืคลอ้ยตามบุคคลในกลุ่มเพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้ 
กบัความตอ้งการของสงัคมแต่ไมค่ านึงถงึผลทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้และผลทีต่ามมาภายหลงั 
ในระดบัน้ีบุคคลยงัตอ้งการความควบคุมจากภายนอกอยูแ่ต่ยงันึกถงึจติใจของผูอ้ื่นดว้ยรูจ้กั 
เอาใจเขามาใส่ใจเราพบในผูท้ีม่อีายุ 10 -16 ปีระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขัน้คอื 

  ขัน้ที ่3 ขัน้ใชห้ลกัการท าตามทีผู่อ้ ื่นเหน็ชอบบุคคลยงัไมเ่หน็ตวัของตวัเอง 
ชอบท าตามค าแนะน าของผูอ้ื่นเพื่อคงไวซ้ึง่สมัพนัธภาพอนัดพีบในวยัรุน่ตอนตน้ 10 -13 ปี 

  ขัน้ที ่4 หลกัการท าตามหน้าทีข่องสงัคมในขัน้น้ีบุคคลมคีวามรูถ้งึบทบาท 
หน้าทีข่องตนในฐานทีท่ีเ่ป็นหน่วยหนึ่งของสงัคมจงึถอืว่าหน้าทีท่ีท่ าตามกฎเกณฑต่์างๆที่ 
สงัคมของตนก าหนดหรอืคาดหมายอยา่งเครง่ครดัพบในผูท้ีม่อีายุ 13 -16 ปี 

  ระดบัที ่3 ระดบัเหนือกฎเกณฑ ์(Post Conventional Level) เป็นระดบัทีต่อ้งตดัสนิ 
ขอ้ขดัแยง้ต่างๆดว้ยการน ามาพจิารณาไตรต่รองอย่างรอบคอบดว้ยตนเองเทื่อพจิารณาแลว้ 
เหน็ว่าสิง่ใดส าคญัมากกว่ากนักจ็ะน ามาปฏบิตัติามนัน้มหีลกัการของตนเองทีถู่กตอ้งและหลุด 
พน้จากกฎเกณฑข์องสงัคมระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขัน้คอื 

  ขัน้ที ่5 ขัน้ใชห้ลกัการท าตามขอ้ตกลงของสงัคมและค ามัน่สญัญาบุคคลจะ 
เหน็ความส าคญัของชนหมูม่ากไมท่ าตนใหล้ะเมดิผูอ้ื่นสารมารถควบคุมตนเองไดเ้คารพ 
ตนเองสามารถใหร้างวลัและเคารพตนเองไดเ้ช่นเกดิความละอายใจหรอืภาคภูมใิจในการ 
กระท าของตนเองโดยไมเ่กีย่วขอ้งจากการควบคุมภายนอกหรอืบุคคลอื่นมพีฤตกิรรมทีถู่กตอ้ง 
เป็นไปตามค่านิยมส่วนตวัผสมผสานมาตรฐานการยอมรบัจากสงัคมถอืว่ากฎเกณฑต่์างๆ 
อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยพจิารณาถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่พบในบุคคลทีม่อีายุ 16 
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ปีขึน้ไปไดแ้ก่วยัรุน่ตอนตน้และผูใ้หญ่ 
  ขัน้ที่ 6 ขัน้ยดึหลกัอุดมคติสากลเป็นจรยิธรรมขัน้สูงสุดแสดงถึงการมคีวามรู้สากล

นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตนและมคีวามยดืหยุ่นทางจรยิธรรมเพื่อจุดมุ่งหมายในบัน้
ปลายอนัเป็นอุดมคตทิีย่ ิง่ใหญ่เคารพในความเป็นมนุษยข์องแต่ละคนและความเกรงกลวัต่อบาปเป็น
คตปิระจ าใจ 

  โคลเบอร์ก เชื่อว่า การพฒันาทางจรยิธรรมนัน้ไม่ใช่การรบัรู้จากการพร ่าสอนของผู้อื่น
โดยตรงแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้เกี่ยวกบับทบาทของตนเองต่อผู้อื่นและบทบาทของ
ผู้อื่นด้วยรวมทัง้ขอ้เรยีกรอ้งและกฎเกณฑข์องกลุ่มต่างๆซึ่งอาจจะขดัแยง้กนัไม่ว่าบุคคลจะอยู่ใน
กลุ่มใดหรอืสงัคมใดก็ตามการพฒันาทางด้านการใช้เหตุผลเชงิจรยิธรรมนัน้เป็นไปตามขัน้ที่หนึ่ง
ผ่านไปแต่ละขัน้จนถึงขัน้ที่หกบุคคลจะพฒันาข้ามขัน้ไม่ได้เพราะการใช้เหตุผลเชิงจรยิธรรมจะ
พฒันาจากขัน้ที่ต ่าอยู่ก่อนแล้วต่อมาบุคคลได้รบัประสบการณ์ทางสงัคมใหม่ๆหรอืสามารถเข้าใจ
ความหมายของประสบการณ์เก่าๆไดด้ขีึน้จงึเกดิการเปลีย่นแปลงทางความคดิและเหตุผลท าใหก้าร
ใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมอยู่ในขัน้สูงขึน้ไปอกีส่วนเหตุผลในขัน้ที่ต ่ากว่ากจ็ะใช้น้อยลงทุกทแีละถูกละ
ทิง้ไปในทีสุ่ด 
 
ตาราง1 พฒันาการการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมของโคลเบริก์ 
 

  
 

ขัน้การใหเ้หตุผล ระดบัจรยิธรรม 
ขัน้ที ่1 หลกัการหลบหลกีการถูกลงโทษ 
(อาย ุ2-7 ปี) 
ขัน้ที ่2 หลกัการเลอืกกระท าเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
ของตนเอง 
(อาย ุ7-10 ปี) 
ขัน้ที ่3 หลกัการท าตามทีผู่อ้ ื่นเหน็ชอบ 
(อาย ุ11-13 ปี) 
ขัน้ที ่4 หลกัการท าตามหน้าทีท่างสงัคม 
(อาย ุ14-16 ปี) 
ขัน้ที ่5 หลกัการท าตามค ามัน่สญัญาของสงัคม 
(อาย ุ16 ปีขึน้ไป) 
ขัน้ที ่6 หลกัการยดึหลกัจรยิธรรมสากล 
(วยัผูใ้หญ่) 

1. ระดบัก่อนเกณฑ ์(2-10 ปี)  
(ระดบัต ่า) 
 
 
 
2. ระดบัก่อนเกณฑ ์(10-16 ปี)  
(ระดบักลาง) 
 
 
3. ระดบัก่อนเกณฑ ์(16 ปีขึน้ไป)  
(ระดบัสงู) 
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 3. ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรมของ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ 
  ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2531: 2-4) ไดอ้ธบิายว่า คนทีพ่ฤตกิรรมของคนดแีละคนเก่งนัน้มี

ลกัษณะส าคญัทางจติใจทีส่ าคญั 5 ประการโดยทฤษฎนีี้เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมต่างๆของคนดแีละ
คนเก่งเหมอืนผลไมบ้นต้นเช่น ผลมะม่วง การทีจ่ะไดม้ะม่วงผลดกผลใหญ่หวานอร่อยนัน้ล าต้นและ
รากตอ้งสมบรูณ์โดยท าการเปรยีบเทยีบลกัษณะทางจติใจ 5 ประการว่าเปรยีบเสมอืนส่วนล าต้นของ
ตน้ไมจ้รยิธรรมซึง่เป็นสาเหตุของพฤตกิรรมคอื 

  1. ทศันคตคิุณธรรมค่านิยมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมของคนดแีละคนเก่งคอืมคีวามพอใจ
และเห็นความส าคัญของความดีงามเห็นโทษของความชัว่ร้ายต่างๆมีความพร้อมที่จะกระท า
พฤตกิรรมทีย่ดึคุณธรรมเป็นหลกั 

  2. เหตุผลเชงิจรยิธรรม หรอื การเหน็แก่ผูอ้ื่นส่วนรวมประเทศชาตแิละหลกัสากลมากกว่า
การเหน็แก่ตวั 

  3. ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสามารถคาดเดาเหตุการณ์และสามารถควบคุมตนให้
อดไดร้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4. ความเชื่ออ านาจในตนเชื่อว่าผลทีเ่กดิขึน้ตนเป็นเพราะการกระท าของตนเองมากกว่า
เกดิจากการความบงัเอญิโชคเคราะหห์รอืสิง่ศกัดิส์ทิธิค์อืเชื่อว่าท าดไีดด้ที าชัว่จะตอ้งไดร้บัโทษ 

  5. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์หรอื ความมุมานะบากบัน่ฝ่าฟนัอุปสรรคประสบความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายทีว่างไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของตนลกัษณะทางจติใจ 5 ประการนี้หาก
มมีากในบุคคลใดบุคคลนัน้จะมพีฤติกรรมของคนดแีละคนเก่งอย่างสม ่าเสมอแต่ถ้าขาดลกัษณะ
หลายประการมากเท่าใดบุคคลนัน้กจ็ะเป็นผูท้ีไ่มส่ามารถเป็นคนดแีละคนเก่งไดม้ากเท่านัน้ 

  ส าหรบัลกัษณะพื้นฐานทางจติใจ 3 ประการซึ่งเปรยีบเสมอืนรากส าคญัของต้นไม้
จรยิธรรมทีช่อนไชหาอาหารเพื่อเลีย้งล าตน้อย่างเตม็ทีไ่ดแ้ก่ 

  1. สตปิญัญา คอื ความเฉียวฉลาดเหมาะสมตามอายุรบัรูส้ ิง่ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างถูกต้องรูจ้กั
คดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์มือ่เป็นผูใ้หญ่กม็คีวามสามารถทางความคดิทีเ่ป็นนามธรรมขัน้สงูได้ 

  2. ประสบการณ์ทางสงัคมสูงหมายถงึการเขา้ในมนุษยแ์ละสงัคมตลอดจนสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพรูว้่าการกระท าของตนจะส่งผลกระทบทัง้ทางดแีละไม่ดแีก่ผู้อื่นอย่างไรบ้างรูจ้กัเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา 

  3. สุขภาพจติดคีอืการมคีวามวติกกงัวลน้อยหรอืในปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัเหตุการณ์ฉะนัน้
บุคคลทีม่ลีกัษณะทัง้ 3 ประการดงักล่าวในปรมิาณสูงเหมาะสมกบัอายุจงึจะเป็นผูม้คีวามพรอ้มทีจ่ะ
พฒันาลกัษณะจติใจทัง้ 5 ประการทีเ่ป็นล าตน้ของตน้ไม ้
 

  2.8 แนวทางการพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
  คณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม (2536: 4) ไดก้ าหนดแนว

ทางการด าเนินงานเพื่อป้องกนัปญัหาดา้นจรยิธรรมและการเสรมิสรา้งจรยิธรรมของเดก็และเยาวชน
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โดยเน้นการปลูกฝงัที่จิตใจยึดหลกัส่งเสริมให้บุคคลประพฤติตนเหมาะสมสอดคล้องกับความ
คาดหวงัของสงัคมไทยและอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุขโดยพจิารณาคุณลกัษณะด้านจรยิธรรมของ
เดก็ไทยและวธิกีารอบรมบ่มนิสยัจากแนวคดิ 3 แนวทางคอื (1) วถิชีวีติของสงัคมไทย (2) หลกั
จรยิธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาตแิละ (3) ทฤษฎแีละผลงาน
การศกึษาคน้ควา้ทางดา้นจติวทิยาพฒันาการทีเ่กีย่วกบัความเจรญิงอกงามดา้นจรยิธรรมของบุคคล 

  จุดมุ่งหมายของการพฒันาจรยิธรรมเดก็อายุแรกเกดิ -12 ปีคอืใหเ้ดก็ช่วงอายุนี้เป็นคนดี
และเป็นคนเก่งที่มคีุณธรรมจรยิธรรมวฒันธรรมและศาสนาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าวควร
พฒันาพฤตกิรรมและจติลกัษณะไปพรอ้มกนั (คณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาคุณธรรม
จรยิธรรม. 2536: 4-5) โดยแบ่งเป็นช่วงอายดุงันี้ 

  เดก็อายแุรกเกดิ - 5 ปีควรไดร้บัการพฒันาใหม้พีฤตกิรรมและจติลกัษณะดงันี้ 
  1. มลีกัษณะของคนไทย 
  2. มศีาสนา 
  3. มพีฤตกิรรมทีน่ าไปสู่การเป็นคนดแีละคนเก่งเมือ่โตขึน้ 
  4. มคีวามพรอ้มทีจ่ะรบัจรยิศกึษา 
  5. มคีวามเฉลยีวฉลาดสุขภาพจติดแีละเรยีนรูเ้กีย่วกบัคนรอบตวั 
  เดก็อาย ุ5-10 ปีควรไดร้บัการพฒันาใหม้พีฤตกิรรมและจติลกัษณะดงันี้ 
  1. มวีฒันธรรมไทย 
  2. เป็นพุทธมามกะหรอืศาสนิกชนทีด่อีื่นๆในเชงิการปฏบิตั ิ
  3. มพีฤตกิรรมทีน่ าไปสู่การเป็นคนดแีละคนเก่งและไมเ่ป็นปญัหาแก่สงัคมเมือ่โตขึน้ 
  4. มคีวามเฉลยีวฉลาดสุขภาพจติดแีละมปีระสบการณ์ทางสงัคมระดบักลุ่ม 
  5. มลีกัษณะจติใจดา้นจรยิธรรมขัน้ตน้ควบคุมตนเองไดบ้า้งตอ้งการความส าเรจ็และเชื่อว่า

ท าดไีดด้ ี
  เดก็อาย ุ10-12 ปีควรไดร้บัการพฒันาใหม้พีฤตกิรรมและจติลกัษณะดงันี้ 
  1. มวีฒันธรรมไทย 
  2. เป็นพุทธมามกะหรอืศาสนิกชนทีด่อีื่นๆในเชงิการปฏบิตัแิละเขา้ใจหลกัธรรมขัน้ต้น 
  3. มพีฤตกิรรมของคนดแีละคนเก่งและไมเ่ป็นปญัหาแก่สงัคม 
  4. มคีวามเฉลยีวฉลาดสุขภาพจติดแีละมปีระสบการณ์ทางสงัคมระดบัประเทศชาติ 
  5. มลีกัษณะจติใจด้านจรยิธรรมขัน้กลางเริม่มองการณ์ไกลควบคุมตนเองได้ปานกลาง

ตอ้งการความส าเรจ็ในการเรยีนและการงานและเชื่อว่าท าดไีดด้ ี
  คุณลกัษณะตามช่วงอายเุหล่านี้ควรไดร้บัการพฒันาใหส้มัพนัธก์บัพฒันาการดา้นอื่นๆเช่น

รา่งกายสตปิญัญาและประสบการณ์ทางสงัคมท าใหก้ารพฒันาต้องกระท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมตามวยั 

  แนวทางหลกัในการเลี้ยงดูเดก็ที่ส าคญัคอืต้องให้เด็กมพีฒันาการรอบด้านอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสมตามวยับนพื้นฐานของความต้องการของเดก็และค านึงถงึความแตกต่างของเดก็แต่ละคน
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การพฒันาจรยิธรรมของบุคคลจงึขึน้อยูก่บัวธิกีารอบรมเลีย้งดูทีด่ตี ัง้แต่ในวยัเดก็ซึง่การอบรมเลีย้งดู
ทัว่ไปประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลกัด้วยกนั (คณะอนุกรรมการศกึษา แนวทางการพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรม. 2536: 13) คอื 

  1. การออกค าสัง่ใหเ้ดก็ท าตามหรอืละเวน้การกระท า 
  2. การตรวจตราว่าเดก็ท าตามหรอืไม่ 
  3. ถา้เดก็ท าอยา่งเหมาะสมกใ็หร้างวลัและส่งเสรมิ 
  4. ถา้เดก็ไมท่ าตามกต็กัเตอืนแลว้จงึลงโทษ 
  5. ใหเ้หตุผลเมือ่สัง่เมือ่ใหร้างวลัและเมือ่ลงโทษเดก็ 
  6. ผูอ้บรมเลีย้งดเูดก็ตอ้งท าตนเป็นแบบอยา่งทีด่ที ัง้ต่อหน้าและลบัหลงัเดก็ 
  วธิกีารอบรมเลีย้งดแูบบต่างๆไดแ้ก่การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุนมากการอบรมเลีย้งดู

แบบให้พึ่งตนเองเป็นต้นวิธีการอบรมเลี้ยงดูเหล่านี้จะมีผลต่อการพัฒนาจิตลักษณะของเด็ก  
(คณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม. 2536: 13-15) ดงัต่อไปนี้ 

  1. วธิอีบรมเลี้ยงดูเดก็สองแบบร่วมกนัคอืแบบรกัสนับสนุนมากกบัแบบใชเ้หตุผลมากแต่
ใช้อารมณ์น้อยหากใช้ควบคู่กันแล้วจะส่งเสรมิการพฒันาให้เด็กมจีติลกัษณะหลายประการตาม
ทฤษฎตี้นไมจ้รยิธรรมและยงัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมหลายดา้นเช่นพฤตกิรรมการสรา้งภูมติ้านทานการ
เสพตดิส่วนการอบรมเลีย้งดูแบบใชอ้ารมณ์มากกว่าใชเ้หตุผลของผูใ้หญ่จะท าใหเ้กดิสภาพทีเ่ดก็ไม่
สามารถท านายและควบคุมผลดแีละผลเสยีทีจ่ะเกดิกบัตนไดจ้งึเป็นผลใหเ้ดก็เรยีนรูคุ้ณธรรมค่านิยม
อยา่งบกพรอ่งและไม่มัน่คง 

  2. วธิกีารอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมซึง่ควรควบคุมมากเมื่อเดก็อายุน้อยแลว้ค่อยๆลดการ
ควบคุมเด็กลงหรือเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการควบคุมตนเองมากขึ้นเรื่อยๆจะสามารถพฒันา
ความสามารถควบคุมตนเองของเดก็ไดส้่วนการบงัคบัข่มขูใ่หเ้ดก็ท าหรอืละเวน้การท าสิง่ต่างๆมาก 

  3. ควรให้ความสนใจเมื่อเดก็ท าความดเีพราะความสนใจเป็นรางวลัที่ให้แก่เด็กประการ
หนึ่งแต่ไม่ควรให้ความสนใจเมื่อเดก็ท าผดิเพราะเดก็จะท าผดิมากขึน้วธิกีารให้รางวลัเมื่อเดก็ท าดี
หรอืมเีจตนาดจีะใชเ้พื่อพฒันาพฤตกิรรมทศันคตคิุณธรรมและค่านิยมต่างๆตลอดจนการใหเ้ดก็ไดรู้้
รสชาตขิองความส าเรจ็ 

  4. วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบฝึกให้พึ่งตนเองเร็วอย่างเหมาะสมกับอายุจะพัฒนา
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์นเดก็ท าใหเ้ดก็มคีวามเพยีรและไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค 

  5. การลงโทษเมื่อเดก็กระท าความผดิไม่ควรกระท าหรอืท าให้น้อยที่สุดและควรเพกิเฉย
เสยีถา้ไมเ่กดิความเสยีหายรนุแรงเพราะการลงโทษมผีลเสยีขา้งเคยีงมากและมผีลดน้ีอยดงันัน้จะใช้
การลงโทษต่อเมื่อพจิารณาให้เหมาะสมกบัธรรมชาตขิองเดก็แต่ละคนแต่ละวยัแต่ละความรา้ยแรง
ของการท าผดิเช่นกระท าผดิซ ้าแลว้ซ ้าอกีและควรใชค้วามระมดัระวงัใหม้ากทีจ่ะ 

  - ลงโทษโดยไมจ่ าเป็น 
  - ลงโทษโดยใชอ้ารมณ์รนุแรงเกนิเหตุไมค่งเสน้คงวาหรอืดว้ยความล าเอยีง 
  - ลงโทษโดยไมไ่ต่ถามขอ้เทจ็จรงิหรอืเหตุผลจากเดก็ 
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  - ลงโทษโดยไมช่ีแ้จงเหตุผลแก่เดก็ถงึผดิชอบชัว่ด ี
  - ลงโทษโดยการประจานตเีดก็ใหไ้ดร้บัความอบัอายเป็นปมในจติใจ 
  วธิกีารลงโทษแบ่งเป็นวธิกีารลงโทษทางกายเช่นการเฆี่ยนตีและการลงโทษทางจติเช่น

การดุว่าท าท่าไม่พอใจและเมนิเฉยถ้าจะต้องลงโทษเด็กโตและวยัรุ่นควรใช้วธิกีารลงโทษทางจติ
มากกว่าการลงโทษทางกายเนื่องจากการลงโทษทางจติเป็นวธิทีีท่ าใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
จติใจและพฤติกรรมเพราะเมื่อเด็กส านึกในความผดิและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดขี ึ้น
ผูใ้หญ่จงึหยุดลงโทษทางจติซึ่งเดก็จะรูส้กึว่าไดร้างวลัเมื่อตนท าดขีึน้ในทางตรงกนัขา้มการลงโทษ
ทางกายด้วยการเฆีย่นตเีดก็จะหยุดพฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์เพื่อให้ผู้ใหญ่หยุดการท าโทษโดยที่
เดก็ยงัไมไ่ดพ้ฒันาจติใจหรอืพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขี ึน้การลงโทษทางกายจงึไม่สนับสนุนใหเ้ดก็เกดิ
การเรยีนรูเ้ท่าทีค่วร 

  6. การท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องกระท าทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั
จะต้องเริม่จากสมาชกิในครอบครวัจากครูจากผู้น าในสงัคมจากสิง่แวดล้อมรอบตวัเช่นสื่อมวลชน
จากการด าเนินธุรกจิการคา้และบรกิารต่างๆทีไ่ม่ควรมุ่งเอาประโยชน์โดยปราศจากความรบัผดิชอบ
เป็นตน้ 
 
3.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความมีวินัย 

  3.1 ความหมายของความมีวินัย 
  ความมวีนิัยเป็นบุคลกิภาพอย่างหนึ่งของมนุษยท์ี่แสดงถงึความเป็นผูท้ีม่วีุฒภิาวะทางจติ

สงูสามารถควบคุมพฤตกิรรมตนเองใหแ้สดงออกมาไดอ้ยา่งมเีหตุผลสามารถทีจ่ะใหร้างวลักบัตนเอง
เมือ่ตนเองท าดแีละลงโทษตนเองเมือ่ตวัเองท าชัว่ (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. 2523 : 2-3) ความมวีนิัย
ในตนเองจะช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีจ่ะปกครองตนเองกระท าตามระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆดว้ยความ 

  ฉนัทนา ภาคบงกช และ คณะ (2546 ข: 73) กล่าวถงึ วนิัยในตนเองว่าเป็นวนิัยทีเ่กดิจาก
บุคคลนัน้เป็นผูค้วบคุมตนเองใหเ้กดิวนิัยเป็นการตดัสนิใจและเลอืกท าดว้ยความสมคัรใจของตนเอง
จงึเป็นผลมาจากความเคยชินที่ดมีคีวามรู้สึกนึกคดิความเชื่อหรอืจรยิธรรมในการปฏบิตัิตามกก
ระเบยีบเพื่อแกป้ญัหาของส่วนรวมจงึจะน าไปสู่การอยู่รว่มกนัในสงัคมอยา่งสนัตสิข 

  แรมสมร อยู่สถาพร (2535: 47) ให้ความหมาย ของความมวีนิัยในตนเอง  หมายถึง 
ความสามารถในการควบคุมตนเองใหป้ระพฤตปิฏบิตัใินสิง่ทีด่งีาม ตามระเบยีบกฎเกณฑข์องสงัคม
หรือการบงัคับให้ตนเองท าในสิ่งที่ควรท าด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยการบงัคับหรือแรงจูงใจจาก
ภายนอก 

  พนัส หนันาคนิทร์ (2524: 248) นอกจากนี้การทีบุ่คคลจะสามารถควบคุมความประพฤติ
ของตนเองทัง้ดา้นการแสดงออกและความรูส้กึต่างๆตอ้งตระหนกัถงึคุณค่าในการปฏบิตัโิดยมไิดเ้กดิ
จากขอ้บงัคบัจากอ านาจภายนอก (ทศันีย ์อนิทรบ ารงุ. 2539 : 7; วลัลมิา สงสุวรรณ์. 2541 : 55)  
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  ปรีชา ธรรมมา (2546: 33) ให้ความหมายของความมีวินัย  หมายถึง  การควบคุม
พฤตกิรรมของบุคคลด้วยความสามารถของคนเองได้เป็นผลส าเรจ็ตามเป้าหมายอนัเป็นที่ยอมรบั
โดยงดเวน้หรอืระงบัยบัยัง้การกระท าอนัไมเ่หมาะสมและน าตนไปสู่การกระท าอนัเหมาะสมยิง่ขึน้ 

  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2539: 8-10) ไดใ้ห ้ความหมายของวนิัยว่า เป็นระบบ
ระเบยีบทัง้หมดของชวีติและสงัคมมนุษยท์ีจ่ะตัง้อยู่ใหเ้ป็นผลส าเรจ็ไดต้้องอาศยัความเขา้ใจพืน้ฐาน
คอืตอ้งมวีนิยัโยงไปกจิกรรม 

  กาญจนา ศรกีาฬสนิธุ์ (2544: 7) กล่าวว่า วนิัยเป็นแนวทางความประพฤตหิรอืระเบยีบ
แบบแผนการปฏบิตัตินอนัเป็นทีพ่งึปรารถนาและเป็นทีย่อมรบัว่ามคีวามถูกต้องเหมาะสมตามความ
มุง่หวงัของสงัคมในแต่ละชุมชนและสงัคมโดยทัว่ไปและวนิัยนักเรยีนคอืแนวทางความประพฤตหิรอื
ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติตนของนักเรียนอันเป็นที่พึงประสงค์และเป็นที่ยอมรบัว่าถูกต้อง
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความมุง่หวงัของทางโรงเรยีนและสงัคมโดยทัว่ไป 

  สุรพงษ์ ชูเดช (2542: 27) ฉันทนา ภาคบงกช ; และคนอื่น (2546: 8) ใหค้วามหมายของ
ความมวีนิัยที่สอดคล้องกนัว่า หมายถึง คุณลกัษณะทางจติใจ  ซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถควบคุม
พฤตกิรรมของตนเองใหเ้ป็นไปตามทีต่นเองมุง่หวงั โดยสอดคลอ้งกบัระเบยีบกฎเกณฑอ์นัดงีามของ
สงัคม เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม 

  สมบรูณ์ สงิหค์ าป้อง (สุรจติ ค ามะสอน. 2548: 16; อา้งองิจาก สมบูรณ์ สงิหค์ าป้อง .2542 
: 36) สรุปความหมายของค าว่าวนิัยหมายถึงคุณลกัษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่สามารถควบคุม
พฤตกิรรมของตนเองให้ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบแบบแผนตามทีส่งัคมก าหนดเอาไวโ้ดยให้
ถอืว่าเป็นการบงัคบัใหก้ระทา 

  อาจกล่าวได้ว่าความมวีนิัยเป็นลกัษณะส าคญัของบุคคลที่มจีรยิธรรมคอืสามารถบงัคบั
ควบคุมตนเองใหแ้สดงพฤตกิรรมอยา่งสม ่าเสมอจากปจัจยัภายในตนเองประพฤตปิฏบิตัตินไดอ้ย่าง
เหมาะสมเป็นผลดต่ีอตนเองและส่วนรวมตามกฏระเบยีบของสงัคม 
 

  3.2  องคป์ระกอบของความมีวินัย 
  ววิาห์วนั มูลสถาน (2523 : 33) สรุปว่าบุคคลที่มวีนิัยในตนเองควรมลีกัษณะและ

พฤตกิรรมดงัต่อไปนี้ 
  1. มคีวามผดิชอบ 
  2. เชื่อมัน่ในตนเอง 
  3. มคีวามรูส้กึผดิชอบ 
  4. ไมก่งัวลใจ 
  5. มคีวามตัง้ใจจรงิ 
  6. มลีกัษณะความเป็นผูน้ า 
  7. มคีวามซื่อสตัยจ์รงิใจ 
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  8. มเีหตุผล 
  9. กลา้คดิกลา้พดูกลา้ท า 
  10. เคารพในสทิธขิองผูอ้ื่น 
  11. ท าตามกฎเกณฑข์องสงัคม 
  12. มคีวามอดทน 
  13. มคีวามเชื่ออ านาจภายในตน (Internal Control)  
  14. มลีกัษณะมุง่อนาคต (Future Orientation)  
  กรรณกิาร ์พงศเ์ลศิวุฒ ิ(2546: 24) ไดส้รปุคุณลกัษณะของผูท้ีม่วีนิยัในตนเอง 

ไวด้งันี้คอื 
  1. การควบคุมตนเอง 
  2. ความรบัผดิชอบ 
  3. การตรงต่อเวลา 
  วสนั ปุน่ผล (2542: 13) ไดส้รปุคุณลกัษณะของบุคคลทีม่วีนิยัในตนเองดงันี้ 
  1. การตรงต่อเวลา 
  2. ความซื่อสตัย ์
  3. ความรบัผดิชอบ 
  4. ความมรีะเบยีบและปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องโรงเรยีนหรอืสงัคม 
  5. การเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น 
  6. การยอมรบัการกระท าของตนเอง 
  สมศกัดิ ์สนิธุรเวชญ ์(2545 : 110) ไดส้รปุพฤตกิรรมทีบ่่งชีค้วามมวีนิยัไวด้งันี้ 
  1. สนใจใฝรู่ ้
  2. มสีตคิวบคุมคนเอง 
  3. รบัผดิชอบ 
  4. มเีหตุผล 
  5. ซื่อสตัย ์
  6. ขยนั 
  ลดัดาวรรณ ณ ระนอง (2525: 6) ไดส้รุปไว้ว่าพฤตกิรรมของความมวีนิัยในตนเองมี

ทัง้หมด 11 กลุ่มดงันี้ 
  1. ความเชื่ออ านาจภายในตนเอง 

    2. มคีวามเป็นผูน้ า 
  3. มคีวามรบัผดิชอบ 
  4. ตรงต่อเวลา 
  5. เคารพต่อระเบยีบกฎเกณฑท์ัง้ต่อหน้าและลบัหลงัผูอ้ื่น 
  6. มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
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  7. รูจ้กัหน้าทีแ่ละกระท าตามหน้าทีเ่ป็นอย่างด ี
  8. รูจ้กัเสยีสละ 
  9. มคีวามอดทน 
  10. มคีวามตัง้ใจเพยีรพยายาม 
  11. ยอมรบัผลการกระท าของตน 
  ฉนัทนา ภาคบงกช และคนอื่นๆ (2542: 8) ไดก้ล่าวถงึ คุณลกัษณะของผูม้วีนิยัในตนเองม ี

4 ลกัษณะ คอื 
  1. ความเชื่อมัน่ตนเอง 
  2. ความเอือ้อาทร 
  3. การมุง่อนาคตและควบคุมตน 
  4. ทศันคตต่ิอบุคลกิภาพประชาธปิไตย 
  คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540: 17-18) ไดม้กีารวเิคราะหพ์ฤตกิรรมทีบ่่งชีว้่ามี

วนิยัในตนเองดงันี้ 
  1. การควบคุมตนเองทัง้กายวาจาและใจ 
  2. การยอมรบัทัง้ผลการกระท าของตนเอง 
  3. การเหน็แก่ปรโยชน์ส่วนรวม 
  4. การตรงต่อเวลา 
  5. ความมเีหตุผล 
  6. การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นตามกฎเกณฑข์องสงัคม 
  7. การเคารพในสทิธแิละหน้าทีข่องกนัและกนั 
  สุรพงษ์ ชูเดช ( 2542 : 30) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของความมวีนิัยในตนเองไว ้4 ดา้น 

ดงันี้ 
  1. ความรบัผดิชอบ 
  2. ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
  3. ความซือ้สตัย ์
  4. ความอดทน 
  จากคุณลกัษณะของผู้มวีิจยัในตนเองที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่าบุคคลที่มีวินัยใน

ตนเองควรประกอบดว้ยพฤตกิรรมทีส่ าคญัดงันี้คอื 
  1. มคีวามซื่อสตัย ์
  2. มคีวามรบัผดิชอบ 
  3. มคีวามตัง้ใจ 
  4. มรีะเบยีบ 
  5. มคีวามเป็นผูน้ า 
  6. มคีวามตรงต่อเวลา 
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  7. มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 
  8. มคีวามอดทน 

 
  3.3  การปลกูฝงัความมีวินัย 
  กาญจนา ศรกีาฬสนิธุ์ (2544: 8-9) ไดก้ล่าวว่า จุดมุ่งหมายทีส่ าคญัในการบรหิารงานดา้น

วนิยัของนกัเรยีนคอืการมุง่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดม้พีฒันาการไปจนถงึขัน้ทีส่ามารถควบคุมดูแลตนเอง
และสงัคมส่วนรวมให้อยู่ร่วมกนัได้ด้วยความสงบสุขสามารถปฏบิตัิตนให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกที่
ควรด้วยตวัของนักเรยีนเองและการปลูกฝงัวนิัยให้แก่นักเรยีนเป็นงานที่ผู้บรหิารและครูจะต้องให้
ความส าคญัดงันี้ 

  1. ควรค านึงถงึสทิธแิละความรบัผดิชอบของนักเรยีนในการมสี่วนร่วมกบัทางโรงเรยีนใน
การก าหนดกฎระเบยีบต่างๆตลอดจนการปกครองดแูลกนัเอง 

  2. ปรชัญาและความมุง่หมายตลอดจนวธิดี าเนินการวนิยันกัเรยีนควรเป็นเรื่องทีทุ่กฝ่ายทัง้
ผูบ้รหิารครูอาจารยแ์ละผูป้กครองมคีวามเหน็ชอบร่วมกนัเพื่อเป็นการง่ายในการน าไปใชบ้งัคบัและ
เพื่อพฒันาบุคลากรทุกฝา่ยไปพรอ้มๆกนั 

  3. กฎระเบยีบทีก่ าหนดขึน้ใชบ้งัคบัจะต้องมเีหตุผลเพยีงพอและก าหนดขึน้เท่าทีม่คีวาม
จ าเป็นเพื่อให้กจิการต่างๆของสถานศกึษาด าเนินไปไดด้้วยดเีท่านัน้หากมมีากเกนิไปก็จะยิง่ท าให้
โรงเรยีนต้องเสยีเวลาไปในการควบคุมดูแลมากขึน้และท าให้นักเรยีนรู้สกึถงึการถูกบบีบงัคบัและ
การจ ากดัเสรภีาพอนัจะก่อใหเ้กดิความยุง่ยากเมือ่น าไปบงัคบัใช ้

  4. นโยบายและวธิดี าเนินการปกครองนักเรยีนควรเขยีนใหป้รากฏชดัเจนและพมิพ์ลงใน
คู่มอืนกัเรยีนครแูละผูป้กครองถ้อยค าและภาพทีใ่ชก้ค็วรเน้นทีเ่ขา้ใจง่ายและควรเน้นใหค้วามส าคญั
ไปที่ความรบัผดิชอบและพฤตกิรรมทีมุ่่งหวงัมากกว่าจะเน้นไปที่พฤตกิรรมที่เ ป็นความผดิและการ
ลงโทษนกัเรยีนคู่มอืดงักล่าวนี้ทุกคนควรจะไดเ้ริม่อ่านตัง้แต่ต้นไปการศกึษาใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้น
เตอืนความทรงจ า 

  5. ควรมกีารทบทวนและปรบัเปลีย่นกฎระเบยีบต่างๆทีก่ าหนดไว้ส าหรบัใชใ้นหอ้งเรยีน
และในโรงเรยีนอยูเ่สมอเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ต่างๆทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

  6. ครูอาจารย์ในโรงเรยีนจะต้องวางแผนด าเนินการสอนและมกีิจกรรมการเรยีนรู้ที่
เหมาะสมและเป็นทีน่่าสนใจส าหรบันกัเรยีนทุกคน 

  7. ควรมกีารจดัระเบยีบชัน้ทีด่มีกีารท าความเขา้ใจกบันักเรยีนในเรื่องการงานที่นักเรยีน
จะต้องรบัผดิชอบตลอดจนขอบเขตของการปฏิบตัตินตามมาตรฐานความประพฤตทิีไ่ดต้กลงกนัไว้
ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิใหน้กัเรยีนประพฤตปิฏบิตัตินไดถู้กตอ้งตามความมุง่หวงัของทางโรงเรยีน 

  8. ครปูระจ าชัน้และบุคคลอื่นๆทีม่หีน้าทีป่ฏบิตังิานใกลช้ดิกบันกัเรยีนโดยตรงจะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนเพื่อจะได้เข้าใจในพฤติกรรมที่มี
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ลกัษณะเฉพาะตามแต่วยัของนักเรยีนซึง่จะช่วยใหค้รุสามารถช่วยเหลอืแก้ไขปญัหาของนักเรยีนได้
อยา่งถูกตอ้งและดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ 

  9. ครอูาจารยแ์ละผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิกบันกัเรยีนจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอว่าครเูป็นบุคคลทีม่สี่วน
ส าคญัยิง่ต่อการสรา้งเสรมิความรูส้กึของนกัเรยีนทุกคนทีม่ต่ีอตนเองไม่ว่าจะเป็นคนดมีคีุณธรรมเท่า
เทียมกับคนอื่นอันจะเป็นพื้นฐานที่ส าคญัที่ท าให้นักเรยีนมคีวามมุ่งมัน่ที่จะประพฤติตนไปตาม
วถิทีางของความดงีามอยูเ่สมอ 

  10. ผู้บรหิารและครูจะต้องมคีวามสม ่าเสมอในการรกัษาระเบยีบวนิัยในชัน้เรยีนและใน
โรงเรยีนเพื่อใหเ้ป็นไปตามทีต่กลงกนัไวด้ว้ยความจรงิใจและความยตุธิรรม 

  ศรพีร มลี่อง (2543: 45) ไดก้ล่าวถงึ การเสรมิสรา้งวนิัยในตนเองว่าการเสรมิสรา้งวนิัย
ของบุคคลประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 อยา่งคอืกลัยาณมติรซึง่เปรยีบเป็นปจัจยัภายนอกฉันทะเป็น
ปจัจยัภายในและอตัตสปัปทาคอืความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามปจัจยัภายนอก 
และปจัจยัภายใน 

  แนวคิดการจดัจ าแนกด้านความรู้สึกที่สอดคล้องกับความมีมีวินัยที่ส่งผลการพัฒนา
ตนเองบลูม (Bloom et al. 1964: 176-185) เชื่อว่าความรูส้กึตระหนักในสิง่ใดสิง่หนึ่งว่ามี
ความส าคญัหรอืไม่มลี าดบัของการเกดิความรูส้กึที่มคีวามซบัซอ้นและแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรม
ดงัต่อไปนี้ 

  1. การรบัรู ้ (Receiving) เป็นขัน้แรกของความรูส้กึของแต่ละบุคคลถอืไดว้่าเป็นขัน้ทีจ่ะ
จดจ าสิง่ต่างๆทีไ่ดร้บัจากการสมัผสัดว้ยผสัสะหรอืแนวคดิต่างๆสามารถแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 3 ขัน้คอื 

     1.1 การรูจ้กั (Awareness) เป็นพฤตกิรรมทีค่นสนองตอบต่อสิง่เรา้เบื้องต้นโดยทีย่งั
ไม่ได้เลง็เหน็ความส าคญัเป็นเพยีงการสงัเกตเหน็ปรากฎการณ์โดยละทิง้ความสนใจต่างๆเช่นการ
รูจ้กัรปูแบบการรูจ้กัจดัอนัดบัการจดัจ าแนกฯลฯ 

     1.2 การเตม็ใจยอมรบั (Willingness to receive) ขัน้นี้เป็นขัน้เตม็ใจหรอืพอใจทีจ่ะรบัรูม้ ี
ความโอนอ่อนไปตามสิง่ประสบพบเห็นแต่ก็เป็นเพยีงแค่การบงัคบัใจเท่านัน้เช่นฟงัผู้อื่นพูดด้วย
ความเตม็ใจอดทนทีจ่ะท าอะไรใหส้ าเรจ็ยอมรบัความแตกต่างฯลฯ 

     1.3 การควบคุมหรอืคดัเลอืกสิง่ที่เอาใจใส่ (Controlled or selected attention) 
ความรูส้กึนี้เป็นความรูส้กึทีต่่อเนื่องจากขัน้ทีแ่ลว้ทีแ่ตกต่างกนัออกไปกค็อืความรูส้กึทีจ่ะบอกไดว้่า
อะไรควรเอาใจใส่และไม่ควรเอาใจใส่เช่นความรูส้กึที่ว่าชอบสิง่นี้อยากได้สิง่นัน้จงึมองในลกัษณะ
ควบคุมหรอืเลอืกขึน้เอง 

  2. การตอบสนอง (Responding) เมื่อขัน้แรกรบัรูส้ ิง่ใดเกดิความพอใจแลว้และเลอืกพอใจ
สิง่ใดสิง่หนึ่งเรยีบร้อยก็จะถึงความรู้สกึขัน้นี้ข ัน้นี้มจีติใจจดจ่อนัน่คอืเกิดความสนใจหรอืชื่นชอบ
กจิกรรมมากกว่ากจิกรรมอื่นๆความรูส้กึดา้นนี้แบ่งไดเ้ป็น 3 ขัน้คอื 

     2.1 การยนิยอมในการตอบสนอง (Acquiescence in responding) เป็นความรูส้กึ 
ขัน้เชื่อฟงัหรอืยนิยอมทีจ่ะกระท าตามแต่อาจจะยงัไมพ่อใจเท่าไหรน่กั 
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     2.2 การเตม็ใจทีจ่ะตอบสนอง (Willingness to response) เป็นระดบัความรูส้กึขัน้ร่วม
กจิกรรมด้วยความตัง้ใจสามารถท าตามความต้องการหรอืความสมคัรใจเช่นมคีวามรบัผดิชอบต่อ
หน้าทีข่องตนเองรว่มมอืในกจิกรรมกลุ่มซึง่เป็นสมาชกิแสดงความสนใจในการเขา้รว่มโครงการ 

     2.3 การพงึพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in response) เป็นความรูส้กึพงึพอใจ
ในการรว่มกจิกรรมขัน้ตอบสนองตอนแรกๆเป็นเพยีงยนิยอมและเตม็ใจท าแต่อาจจะไม่พงึพอใจกไ็ด้
ความรู้สกึนี้จงึลกึลงไปอกีเป็นการยนิยอมแบบเต็มใจและมคีวามพงึพอใจจนเกดิความสนุกสนาน
เพลิดเพลินบางคนอาจจะแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างเปิดเผยแต่บางคนอาจจะไม่แสดงให้เห็น
เปิดเผยกไ็ด 

  3. การรูคุ้ณค่า (Valuing) ขัน้นี้เป็นขัน้ความรูส้กึถงึคุณค่าของสิง่ของหรอืพฤตกิรรมซึ่ง
ตนเองได้รบัและซมึซาบมาตัง้แต่ต้นความรูส้กึอนันี้อาจยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัคุณค่าก็ได้ขึน้อยู่กบั
เกณฑท์ี่ใช้พจิารณาคุณค่าพฤตกิรรมระดบันี้ค่อนขา้งจะคงเสน้คงวาในการแสดงความรูส้กึและรบัรู้
คุณค่าของสิง่ต่างๆระดบัน้ีแบ่งความรูส้กึออกเป็น 3 ขัน้คอื 

     3.1 การยอมรบัคุณค่า (Acceptance of a value) ระดบันี้เป็นการบรรยายคุณค่าของ
ปรากฏการณ์พฤตกิรรมวตัถุสิง่ของฯลฯในระดบัความเชื่อซึง่อาจใหค้วามหมายว่าเป็นการยอมรบั
ทางอารมณ์ต่อขอ้เสนอหรอืค าสอนทีม่พีืน้ฐานอย่างเพยีงพอ 

     3.2 การชื่นชอบคุณค่า (Preference for value) ในระดบันี้ไม่เพยีงแต่เป็นการยอมรบั
คุณค่าแต่เพิม่ความรูส้กึเอาใจใส่ในคุณค่าหรอืค่านิยมนัน้เพิม่ขึน้อกีเช่นการแสดงความรบัผดิชอบใน
การท าใหค้นในกลุ่มทีพ่ดูน้อยหนัมารว่มวงสนทนาดว้ย 

     3.3 การยนิยอมรบัคุณค่า (Commitment) เป็นความรูส้กึที่ส่งผลต่อความเชื่อความ
ศรทัธาดว้ยอารมณ์ทีแ่น่นอนผู้ทีม่คีวามรูส้กึระดบันี้จะแสดงพฤตกิรรมทีย่ดึมัน่อย่างเหน็ไดช้ดั  เช่น
ความซื่อสตัย์ต่อกลุ่มที่เป็นสมาชิกการยอมรบับทบาททางศาสนาในชีวิตส่วนตัวและครอบครวั
ความรูส้กึระดบัน้ีเป็นความรูส้กึพอใจจนกระทัง่ยนิยอมรบัเป็นพนัธะสญัญา 

  4. การจดัระบบ (Organization) มนุษยย์อ่มเหน็คุณค่าหรอืค่านิยมมากมายทีผ่่านเขา้มาใน
ประสบการณ์ของชวีติแต่ความรูส้กึของมนุษยจ์ะนิยมชมชอบเฉพาะค่านิยมใดค่านิยมหนึ่งเท่านัน้
การจดัระบบในระดบันี้จงึเป็นสิง่จ าเป็นซึ่งอาจจะจดัให้อยู่ในลกัษณะที่คล้ายๆกนัหรอือาจจดัตาม
ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัหรอือาจจดัเอาตวัทีเ่ด่นมากหรอืกระจายมากทีสุ่ดจากค่านิยมส่วนยอ่ยๆ 

     4.1 การสรา้งมโนภาพของคุณค่า (Conceptualization of a value) เป็นคุณค่าหรอื
ค่านิยมทีม่อียูห่ลายรปูแบบความรูส้กึของคนอาจน าค่านิยมทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัอยู่ดว้ยกนัเป็นผลมา
จากการวเิคราะห์และสงัเคราะหค์วามรูส้กึมาแล้วเรยีกชื่อใหม่กลายเป็นมโนภาพของคุณค่าใหม่ซึ่ง
อาจจะเป็นนามธรรมทางภาษาหรอืรปูลกัษณ์กไ็ด้ 

     4.2 การจดัระบบคุณค่า (Organization of a value system) ความรูส้กึระดบันี้เป็นการ
จดัค่านิยมทีส่ลบัซบัซอ้นใหอ้ยูใ่นระบบเดยีวกนัเพื่อใหเ้กดิความสมดุลบางประการทางความรูส้กึเช่น
พฒันาวธิกีารควบคุมความกา้วรา้วในรปูแบบทีย่อมรบักนัทางวฒันธรรม 
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  5. ลกัษณะนิสยั (Characterization) ขัน้นี้เป็นขัน้สัง่สมความรูส้กึเป็นรปูแบบมาจนกระทัง่
สรา้งเป็นลกัษณะนิสยัมคีวามเชื่อถอืศรทัธาแนวปรชัญาชวีติมลีกัษณะส่วนตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ
เขาว่าเป็นใครความรูส้กึระดบัน้ีเป็นความรูส้กึทีส่ ัง่สมมาตัง้แต่ขัน้แรกจนเกดิการเลอืกสรรยดึตดิเป็น
ของตนบนวถิทีางในการด าเนินชวีติกลายเป็นบุคลกิภาพของแต่ละบุคคลระดบัความรูส้กึนี้แบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ขัน้ 

     5.1 การสรุปอ้างองิทัว่ไปของคุณค่า (Generalized set) ระดบัความรูส้กึนี้สอดคลอ้งกบั
ภายในของระบบเจตคตแิละค่านิยมเป็นความรูส้กึทีต่อบสนองต่อสิง่ต่างๆทีเ่กดิจากการเลอืกสรรคน
ทีม่เีจตคตหิรอืค่านิยมทีม่ากมายเมื่อถงึเวลาทีจ่ะใช้กจ็ะคดัเลอืกและยดึถือปฏบิตัทิีเ่หน็ว่าดงีามเมื่อ
เกดิเหตุการณ์ใหมห่รอืปญัหาใดๆขึน้เขาจะเอาความรูส้กึทีย่ดึถอืไปแกป้ญัหาในสถานการณ์ใหมไ่ด ้

     5.2 การสร้างลกัษณะนิสยั (Characterization) เป็นระดบัความรูส้กึขัน้สุดท้ายที่
ผสมผสานสรปุรวมความรูส้กึทีย่ดึถอืเป็นอุดมการณ์เช่นการด ารงชวีติดว้ยคุณธรรม 

  ววิาห์วนั มลูสถาน (2523: 33) ไดส้รุปคุณลกัษณะทีแ่สดงว่าบุคคลนัน้มวีนิัยหรอืไม่ว่า
สามารถสังเกตได้จากลักษณะและพฤติกรรมต่างๆได้แก่มีความเชื่อมัน่ในตนเองมีความรู้สึก
รบัผดิชอบมคีวามตัง้ใจจรงิมคีวามเป็นผู้น ามเีหตุผลเคารพสทิธขิองผู้อื่นปฏบิตัติามกฏเกณฑข์อง
สงัคมและมคีวามอดทน ลดัดาวรรณ ณ ระนอง (2525: 5) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะของผู้ทีม่วีนิัยว่า
จะต้องมคีวามเชื่ออ านาจภายในตนเองมคีวามเป็นผู้น ามคีวามรบัผดิชอบตรงต่อเวลาเคารพต่อ
ระเบยีบกฏเกณฑ์มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติรู้จกัหน้าที่และกระท าตามหน้าที่เป็นอย่างดรีู้จกัเสยีสละมี
ความอดทนมคีวามตัง้ใจเพยีรพยายามและยอมรบัผลการกระท าของตนเอง 

  กญัระญา รุ่งเรอืง (2545: 20) กล่าวว่า การสรา้งวนิัยในตนเองส าหรบันักเรยีนในระยะ
เริม่แรกอาจต้องใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปโดยครูและนักเรยีนช่วยกนัสรา้งแนวทางปฏบิตัริ่วมกนั
การสร้างวนิัยส าหรบัเด็กนัน้เป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบร่วมกนัระหว่างโรงเรยีนและบ้านคงแยก
ไม่ได้ว่าใครเป็นผูอ้บรมในเรื่องน้ีและทีส่ าคญัการเป็นแบบอย่างที่ดกีารปลูกฝงัใหเ้กดิวนิัยในตนเอง
โดยทีเ่ดก็สามารถซมึซบัสิง่เหล่านี้โดยไม่รูต้วัวนิัยในตนเองเป็นสิง่ประเสรฐิสุดถ้าคนมวีนิัยในตนเอง
ควบคุมความประพฤตคิวามคดิทัง้ทางกายวาจาใจของตวัเองไดด้แีลว้กจ็ะท าใหช้วีติของบุคคลนัน้อยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

  นอกจากน้ี สายพณิ ปรุงสวสัดิ ์ (2538. 8-9) ได้กล่าวถงึลกัษณะผู้ที่มวีนิัยว่าควรมี
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกดงันี้ 

  1. มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองคอืจะต้องมคีวามแน่ใจหรอืมัน่ใจในความสามารถของตนเองว่า
จะกระท าสิง่ต่างๆไดอ้ยา่งถูกต้องและมเีหตุผลและเชื่อว่าการทีจ่ะประสบความส าเรจ็ไดต้ามทีบุ่คคล
นัน้ตัง้ใจไวเ้ป็นผลมาจากความสามารถทกัษะหรอืการกระท าของตนเอง 

  2. มคีวามเป็นผู้น าคอืสามารถชกัจูงแก้ปญัหาและด าเนินกจิกรรมกลุ่มไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดและรบัผดิชอบต่อกลุ่มได ้
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  3. มคีวามรบัผดิชอบคอืมคีวามสนใจมคีวามตัง้ใจที่จะด าเนินงานและตดิตามผลงานทีไ่ด้
กระท าแลว้เพื่อปรบัปรงุแกไ้ขเป็นผลส าเรจ็ไปดว้ยดยีอมรบัในสิง่ทีต่นกระท าไปทัง้ในดา้นทีเ่ป็นผลดี
และผลเสยี 

  4. มคีวามตรงต่อเวลารูจ้กักาละเทศะคอืท างานที่ได้รบัมอบหมายหรอืกจิกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งให้ตรงต่อเวลาหรอืท าให้ส าเรจ็ตามเวลาที่ก าหนดให้ตลอดจนรูว้่าจะประพฤตอิย่างไรให้
เหมาะสมกบัเวลาและโอกาส 

  5. เคารพสทิธขิองผูอ้ื่นคอืไมป่ระพฤตปิฏบิตัเิพื่อล่วงล ้าสทิธขิองบุคคลอื่น 
  6. มรีะเบยีบและปฏบิตัติามกฏเกณฑข์องสงัคมคอืประพฤตโิดยไม่ขดักบักฏขอ้บงัคบัของ

สงัคมทัว่ไปรวมทัง้ปฏบิตัติามระเบยีบสงัคมทีก่ าหนดไวต่้อหน้าและลบัหลงั 
  7. มลีกัษณะมุง่อนาคตคอืสามารถอดใจรอผลทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตทีด่กีว่าในปจัจบุนัได ้

  
  3.4 ขอบข่ายของความมีวินัย 
  การวจิยัผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบขา่ยของวนิยันกัเรยีนไวด้งันี้ 
  1. ดา้นความตรงต่อเวลา ความหมาย ของการตรงต่อเวลา 
   พนัส หนันาคนิทรแ์ละ คณะ (สุรจติ ค ามะสอน. 2548 : 27; อ้างองิจาก พนัสหนั 

นาคนิทร;์ และคณะ. 2542: 60) ไดใ้หค้วามหมายการตรงต่อเวลาไวว้่า หมายถงึ การท างานหรอืท า
กจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่งไดส้ าเรจ็ตามก าหนดเวลา 

  วนิยั พฒันรตัน์ และ คณะ( สุรจติ ค ามะสอน. 2548: 27; อ้างองิจาก วนิัย พฒันรตัน์ ;และ
คณะ. ม.ป.ป.: 16)ได้สรุปว่าการตรงต่อเวลาหมายถงึการท างานหรอืการปฏบิตัหิน้าที่ใหต้รงเวลา
หรอืทนัเวลาตามทีก่ าหนดการฝึกใหต้รงต่อเวลาเป็นส่วนหน่ึงของการสรา้งความมรีะเบยีบวนิยั 

  รุจน์ิ ภู่สาระ และ คณะ (สุรจติ ค ามะสอน . 2548: 27; อ้างองิจาก รุจน์ิ ภู่สาระ ;และคณะ. 
ม.ป.ป.: 29) กล่าวไวว้่า การตรงต่อเวลาหมายถงึการท ากจิกรรมใดๆใหส้ าเรจ็ไปตามทีก่ าหนดไวไ้ม่
ผดัวนัประกนัพรุ่งและเมื่อรูว้่าท าสิง่ใดล่าช้ากว่าที่ก าหนดก็ไม่นิ่งนอนใจควรรบีท างานนัน้ให้ส าเรจ็
เพื่อมใิหล้่าชา้กว่าก าหนดมากกว่าเดมิ 

  สวสัด ์ปทุมราช (สุรจติ ค ามะสอน. 2548: 27; อ้างองิจากสวสัด ์ปทุมราช. ม.ป.ป.: 2) ได้
ให้ค าจ ากดัความการตรงต่อเวลาหมายถึงการปฏบิตัิงานหรอืกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดให้เสร็จ
ตามทีก่ าหนดเช่นนกัเรยีนท าแบบฝึกหดัส่งทนัตามเวลาทีค่รกู าหนดทุกครัง้ 
  สรุปได้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นการกระท ากจิกรรมใดๆที่ต้องมกีารวางแผนและให้
เสรจ็ตามก าหนดเวลาซึ่งถอืว่าเวลาเป็นสิง่ที่มคีุณค่าที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราไม่สามารถเรยีก
กลบัมาคนืไดด้งันัน้เราตอ้งบรหิารเวลาใหคุ้ม้ค่ามากทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปไดถ้้าหากปล่อยเวลาใหผ้่านไป
โดยเปล่าประโยชน์ไมเ่กดิประโยชน์อะไรขึน้มาเลยกจ็ะเสยีโอกาสในภายหลงัการทีจ่ะมคีวามสุขทีสุ่ด
คอืการรูจ้กัจดัการและมกีารวางแผนการใชเ้วลาในการท ากจิกรรมใดๆใหถู้กต้องและพยายามท าให้
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เสรจ็สิน้ตามก าหนดเวลาและเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไวท้ าใหช้วีติมคีวามสุขตลอดจนอยู่ร่วมกบั
ผูอ้ื่นและสงัคมไดด้ว้ยด ี

  2. ดา้นความซื่อสตัย ์
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน (2525ก: 284) ใหค้วามหมายความซื่อสตัยว์่า 

หมายถงึ ประพฤตติรงและจรงิใจไมต่ดิคดทรยศไมค่ดิโกงและหลอกลวงกรมวชิาการ (2537ก :  
147 - 148) ไดว้เิคราะหโ์ครงสรา้งของความซื่อสตัยไ์ด้4ลกัษณะซึง่สอดคลอ้งกนัสรปุไดด้งันี้ 

  1. ความซื่อสตัยต่์อตนเอง คอื มคีวามรูส้กึรบัผดิชอบชัว่ดกีารมคีวามละอายเกรงกลวัต่อ
การกระท าผดิไมพ่ดูสบัปลบัหลอกลวงไมค่ดิโกงเอาของของผูอ้ื่น 

  2. ความซื่อสตัย์ต่อหน้าที่ คอื ไม่ทอดทิ้งหน้าที่ไม่ทุจรติคดโกงไม่ใช้อ านาจหน้าที่ท า
ประโยชน์ส่วนตนตรงต่อเวลาไมเ่อาเวลาท างานในหน้าทีไ่ปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

  3. ความซื่อสตัยต่์อบุคคล คอื มคีวามจรงิใจต่อผูอ้ื่นไม่สอพลอเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน
ไมถ่อืเอาของของผูอ้ื่นมาเป็นของตนโดยการลกัขโมยฉ้อโกงไม่ละเมดิของรกัของผูอ้ื่นไม่หยบิของใช้
ของผูอ้ื่นไปโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตมคีวามประพฤตดิทีัง้ต่อหน้าและลบัหลงัผูอ้ื่นประพฤตติรงไปตรงมา
เคารพสทิธขิองผูอ้ื่น 

  4. ความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะสังคมประเทศชาติ คือ การรกัษาค ามัน่สัญญาไม่คิด
ประทุษรา้ยต่อหมู่คณะร่วมมอืร่วมใจกนัท างานดว้ยความบรสิุทธิใ์จไม่เหน็แก่ประโยชน์ของตนหรอื
เอาดเีขา้ตนไมร่ว่มมอืกนัท างานใดๆทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิระเบยีบขอ้บงัคบัของสงัคมหรอืหมูค่ณะ 

  ยอดชาย แพชนะ (2538 : 18) กล่าวว่า ความซื่อสตัย ์หมายถงึ ลกัษณะจติใจทีไ่ป 
ก าหนดการแสดงพฤตกิรรมออกมาต่อวตัถุสิง่ของบุคคลๆที่จติใจมคีวามมัน่คงไม่ได้แปรผนัไปตาม
ความต้องการของตนหรอืของบุคคลอื่นท าตามกฎเกณฑข์องสงัคมพูดและปฏบิตัติามความเป็นจรงิ
ทีเ่กดิขึน้ 

  กรมการศาสนา (2521 : 146) ใหค้วามหมายของความซื่อสตัยส์ุจรติและความ 
ยตุธิรรมหมายถงึความประสงคท์ีไ่มท่ าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้นไม่เอาเปรยีบกลัน่แกลง้หรอืคดโกงผูอ้ื่นหรอื
ส่วนรว่มใหย้ดึหลกัเหตุผลระเบยีบแบบแผนกฎหมายของสงัคมเป็นเกณฑใ์นความประพฤตทิางกาย
วาจาใจ 

  เบญจพร สมานมาก (2540 : 22) กล่าวว่า การประพฤตแิละปฏบิตัทิีต่รงกบัความ 
เป็นจรงิทัง้กายวาจาและใจต่อตนเองและผูอ้ื่นโดยยดึหลกัแห่งความยตุธิรรมไมเ่อาเปรยีบผูอ้ื่น 

  กล่าวโดยสรปุขอบเขตความหมายของความซื่อสตัย ์ไมค่ดิโกงเอาของของผูอ้ื่นโดยการไม่
น าสิง่ของที่ไม่ได้เป็นของตนมาเป็นของตนเองเมื่อเหน็ของเล่นที่เป็นของเพื่อนสามารถน ามาคนื
เพื่อนพูดความจรงิไม่พูดโกหกพูดและปฏบิตัติามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ตรงต่อเวลาในกฎระเบยีบ
วนิยัตรงต่อเวลาไมเ่อาเวลาท างานในหน้าทีไ่ปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

  3. ดา้นความรบัผดิชอบ 
  ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2526: 32 - 95) ไดใ้หค้วามหมายของความ

รบัผิดชอบไว้ว่า หมายถึง ความมุ่งมัน่ตัง้ใจปฏบิตัิหน้าที่การงานให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่ง
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หมายยอมรบัผลการกระท าและพยายามปรบัปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นด้วยความมานะ
พากเพยีรไมย่อ่ทอ้ต่อปญัหาและอุปสรรคใดๆ 

  สมใจ ลกัษณะ (2539: 48) สรุปไวว้่า ความรบัผดิชอบหมายถงึการปฏบิตัติามหน้าทีต่าม
บทบาทตามภารกจิตามขอ้ตกลงใหค้รบครนัตัง้ใจท าใหม้คีุณภาพอดทนต่อสูฟ้นัฝ่าความยากล าบาก
เพื่อผลที่ปรารถนาช่วยท างานของหมู่คณะโดยไม่เกี่ยงงานค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่น
ครอบครวัหมู่คณะสถาบนัสงัคมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนระมดัระวงัไม่ให้การกระท าของตนไป
รบกวนเบยีดเบยีนหรอืบงัเกดิผลเสยีแก่ผู้อื่นยอมรับในสิง่ที่ตนท าผดิพลาดหรอืบกพร่องอาสาเข้า
ช่วยแกป้ญัหาในเรือ่งทีต่นมสี่วนรว่มท าใหเ้กดิปญัหานัน้สนใจใฝรู่พ้ฒันาตนเองอยู่เสมอเพื่อไปสู่สิง่ที่
ดขี ึน้เจรญิกา้วหน้าในอนาคต 

  ฟงัค;์ และ แวกแนลส์ (Funk; & Wagnalls. 1961 :2095) ไดใ้หค้วามหมายของความ
รบัผดิชอบไว้ว่า ความรบัผดิชอบหมายถึงการแสดงออกถึงการรบัผดิชอบในการกระท าของตนมี
ความซื่อสตัยไ์วใ้จไดส้ามารถจดัการเงนิและหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพนอกจากนี้
ยงัหมายถึงความสามารถในการตอบสนองต่อหน้าที่หรอืข้อตกลงที่ตัง้ไว้ตามอุดมคติและหลัก
ศลีธรรมดว้ย 

  นิภา วจิติรศร ี(2525: 4) ไดใ้หค้วามหมายของความรบัผดิชอบไวว้่า เป็นความสนใจตัง้ใจ
ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเพยีรพยายามและละเอยีดรอบคอบเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรกัษาสทิธแิละ
หน้าทีข่องตนยอมรบัผลการกระท าของตนทัง้ในดา้นที่เป็นผลดหีรอืผลเสยีทัง้พยายามปรบัปรุงการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หด้ยี ิง่ขึน้ 

  สุทธพิงศ ์บุญผดุง (2541: 22) กล่าวว่าความรบัผดิชอบ หมายถงึ ความมุง่มัน่ 
ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัตินหน้าทีด่ว้ยความผกูพนัพยายามท าหน้าทีต่่างๆอยา่งเตม็ความสามารถและ 
ละเอยีดรอบคอบรวมทัง้พยายามทีจ่ะปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าทีใ่หด้ยี ิง่ขึน้ 

  ชวาล แพรตักุล (2514: 33) ได้ให้ความหมายของความรบัผดิชอบในรูปแบบของ
พฤตกิรรมไว้ว่า หมายถงึ ความสนใจความตัง้ใจที่จะท างานและตดิตามผลงานที่ได้ท าไปแล้วเพื่อ
ปรบัปรุงแก้ไขให้เป็นผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดยีอมรบัในสิง่ที่ตนได้กระท าลงไปทัง้ที่เป็นผลดแีละ
ผลเสยีโดยแสดงออกในรูปการปฏบิัติงานที่ได้รบัมอบหมายด้วยความส าเรจ็ปฏบิตังิานด้วยความ
ระมดัระวงัอยา่งมจีดุหมายเพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามทีไ่ดร้บังานมา 

  สุพตัรา สุภาพ (2531: 9) ไดใ้หค้วามหมายของความรบัผดิชอบไวว้่าหมายถงึ การรูจ้กั
หน้าที่ที่ตนต้องกระท าต้องปฏบิตัิไม่นึกถึงแต่สทิธเิพยีงอย่างเดียวเช่นเป็นนักเรยีนมสีทิธทิี่จะมา
เรียนหนังสือความรบัผิดชอบของการเป็นนักเรียนคือต้องมาเรียนสม ่าเสมอไม่หนีเรียนความ
รบัผดิชอบจงึเป็นการกระท าทีพ่งึกระท าหรอืควรกระท าตามสถานภาพของบุคคล 

  คนึง รตัน์ลาโพธิ ์ (2535: 38) ไดใ้หค้วามหมายของความรบัผดิชอบไวว้่าหมายถงึ ความ
มุ่งมัน่ตัง้ใจที่จะปฏบิตัหิน้าที่ทัง้ต่อตนเองและสงัคมด้วยความผูกพนัความพากเพยีรพยายามและ
ละเอยีดรอบคอบปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเตม็ใจไมว่่าจะเป็นผลดหีรอืผลเสยีไม่ว่าจะกระท าผดิหรอืถูก
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ไม่ปดัความรบัผดิชอบไปให้ผู้อื่นทัง้พร้อมพยายามที่จะปรบัปรุงแก้ไขการปฏบิตัิหน้าที่ให้ได้ผลดี
ยิง่ขึน้ 

  จุรรีตัน์ นันทยัทวกุีล (2538: 24) ได้ให้ความหมายของความรบัผดิชอบไวว้่าหมายถงึ 
คุณลกัษณะหนึ่งของบุคคลทีแ่สดงออกในลกัษณะการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายด้วยความเอาใจใส่มคีวามละเอียดรอบคอบมกีารวางแผนมคีวามขยนัหมัน่เพยีรอดทน
เพื่อให้งานนัน้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายยอมรบัผลการกระท าไม่ว่าจะเป็นผลดหีรอืผลเสยีและ
พรอ้มทีจ่ะปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ยีิง่ขึน้ 

  จากความหมายของความรับผิดชอบที่นักวิชาการได้กล่าวไว้นั ้นสรุปได้ว่า  ความ
รบัผิดชอบหมายถึงพฤติกรรมหรอืการปฏิบตัิตามหน้าที่ที่ตนได้รบัมอบหมายด้วยความมุ่งมัน่
ขยันหมัน่เพียรและอดทนเพื่อให้งานที่ตนเองได้ร ับมอบหมายประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสทิธภิาพนอกจากนี้ยงัรวมถงึการยอมรบัในสิง่ทีต่นไดก้ระท าลงไปหรอืไดใ้หค้ ามัน่สญัญาไวท้ัง้
ในดา้นผลดหีรอืผลเสยีต่างๆทุกครัง้ 
 
4.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบันิทาน   

  4.1 ความหมายของนิทาน 
  ค าว่านิทานไดม้ผีูใ้หค้วามหมายไวใ้นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัและแตกต่างกนัดงันี้ 
  พชัร ีวาศวทิ (2537: 59-60) ไดก้ล่าวว่า นิทานคอื เรื่องราวทีเ่ล่าสบืต่อกนัมา หรอืมผีูแ้ต่ง

ขึน้เพื่อความสนุกสนาน ตื่นเต้น ชวนตดิตาม และเต็มไปด้วยจินตนาการที่ช่วยแต่งแต้มสสีนั และ 
ชวีติชวีาใหก้บัโลกของเดก็อยา่งแทจ้รงิ นิทานอาจเป็นเรือ่งทีอ่งิความจรงิ หรอืเป็นเรื่องราวทีเ่ล่าจาก
จนิตนาการของผู้เล่าเองเน้ือเรื่องย่อมแล้วแต่จุดมุ่งหมายของผู้เล่าว่าต้องการให้ผู้ฟงัรบัรูอ้ะไรจาก
การเล่านัน่เอง 

  เกรกิ ยุน้พนัธ ์(2539: 16) ไดใ้หค้วามหมายของนิทานไวว้่า นิทาน คอื เรื่องทีม่กีารเล่าสบื
ทอดต่อๆกนัมาเน้ือหาของนิทานที่เล่าเป็นเรื่องราวทีป่ลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ความด ีความงาม 
และเรือ่งของการยกย่องเชดิชู ปลุกจติส านึกของคนใหค้นประพฤตอิยู่ในความดแีละเป็นตวัอย่างแก่
สงัคม 

  สุวทิย ์มลูค า และ อรทยั มลูค า ( 2545 : 212 ) ไดใ้หค้วามหมายว่านิทานคอื เรื่องเล่าที่
เล่าสบืต่อกนัมาจนถงึปจัจบุนั อาจเป็นเรือ่งราวทีอ่งิความจรงิ หรอืเป็นเรือ่งทีเ่กดิจากจนิตนาการของ
ผู้เล่าเองก้ได้ บางเรื่องอาจจะมกีารแสดงอทิธฤิทธิ ์ปาฏหิารยิ ์เพื่อให้เกดิความตื่นเต้นสนุกสนาน 
บางเรือ่งบางเรือ่งกม็กีารสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อเป็นขอ้คดิ ขอ้เตอืนใจ 

  จากความหมายขา้งต้นสามารถสรุปได้ว่า เรื่องราวทีแ่ต่งขึน้ หรอืเรื่องราวที่เล่าสบืต่อกนั
มาซึง้อาจเป็นความจรงิหรอืจากจนิตนาการ โดยมจีุดประสงคเ์พื่อใหเ้กดิความสนุกสนาน สอดแทรก
คุณธรรม จรยิธรรม เพื่อเป็นขอ้คดิ ขอ้เตอืนใจและแฝงไว้ดว้ยคตสิอนใจเพื่อปลูกฝงัใหป้ระพฤตติวั
อยูใ่นความดแีละเป็นตวัอยา่งทีด่แีก่สงัคม  
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  4.2 ประเภทของนิทาน 
  วรรณ ีศริสิุนทร (2541: 13-19)ไดแ้บ่งประเภทของนิทานออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่  
  1. นิทานพื้นบา้น (Folk tales) เป็นเรื่องเล่าสบืทอดกนัมาเป็นเวลานาน จนภานหลงัมกีาร

เขยีนขึน้ตามเคา้เดมิบา้ง จดจ าเรือ่งราวมาเขยีนบา้ง นิทานพืน้บา้นแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆดงันี้ 
     1.1 นิทานเกีย่วกบัสตัวพ์ดูได ้
     1.2 นิทานไมรู่จ้บ 
     1.3 นิทานตลกขบขนั 
     1.4 นิทานอธบิายเหตุผล 
     1.5 เทพนิยาย 
  2. นิทานสอนคตธิรรม ( Fable ) มลีกัษณะเป็นนิทานสัน้ๆ ตวัละครมทีัง้คนและสตัวม์โีครง

เรือ่งงา่ยและสัน้ และตอ้งใหบ้ทเรยีนทีส่อนใจเป็นขอ้สรปุทีช่ดัเจน 
  3. เทพปกรณัม (Myth) เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาล

เกี่ยวกบัพืน้โลก ทอ้งฟ้า และพฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษย ์มเีทพเจา้เป็นผูค้วบคุมปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิ

  4. มหากาพย ์และ นิทานวรีบุรุษ (Epic and hero tales) เป็นนิทานทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบั
เทพปกรณมั ต่างกนัแต่ว่าตวัละครของนิทานประเภทนี้เป็นมนุษยไ์ม่ใช่เทพเจา้ มกีารกระท าที่กล้า
หาญฟนัผ่าอุปสรรคและประสบผลส าเรจ็ในทีสุ่ด 

  5. หนังสอืภาพที่เป็นเรื่องอ่านเล่นสมยัใหม่ ส าหรบัเด็ก ที่มตีวัเอกเป็นสตัว์ (Animals 
stories) 
 

  4.3 ความส าคญัของนิทาน 
  นิทานมคีวามส าคญัมาตัง้แต่บรรพกาล ผูใ้หญ่และเดก็สรา้งความสมัพนัธโ์ดยใชน้ิทานเป็น

สื่อ ครูสามารถใช้นิทานในการพฒันาพฤตกิรรมของเดก็ จงึมผีู้กล่าวถงึความส าคญัและประโยชน์
ของนิทานในลกัษณะต่างๆดงันี้ 

  วิเชียร เกษมประทุม (2542 : 9-10) ได้กล่าวถึง ความส าคญัของนิทานว่า นิทานให้
การศกึษาและสรา้งจนิตนาการ ดว้ยความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ พรอ้มกบัช่วยสรา้งความสมัพนัธ์
ในครอบครวั นอกจากนี้ยงัใหข้อ้คดิ คตเิตอืนใจซึง้สะทน้ใหเ้หน็สภาพของสงัคมในอดตีหลายๆดา้น 

  สุภสัสร วชัรคุปต์ (2543 : 36) ไดก้ล่าวว่า นิทานมคีุณค่ามปีระโยชน์มากมายในการเรยีน
การสอน 

  1. ใชน้ิทานน าเขา้บทเรยีน กระตุน้ใหเ้กดิความพรอ้มในการเรยีนรู ้
  2. ใชเ้สรมิสรา้งพฒันาการทางภาษา ความคดิจตินาการทีส่วยงามใหแ้ก่เดก็ 
  3. ใชนิ้ทานสอนและฝึกทกัษะทางภาษา คอื ฝึกการอ่าน ฟงั พดู และเขยีน 
  4. ช่วยชดเชยประสบการณ์ทางภาษาแก่เดก็ในชนบทใหเ้ท่าเทยีมกบัเดก็ในเมอืง 
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  5. เป็นกจิกรรมทีส่รา้งอารมณ์และความสามคัคใีนหมูเ่ดก็  และยงัปลกูฝงัคุณธรรม  
จรยิธรรม 

  จากความส าคญัข้างต้นสรุปได้ว่า นิทานเป็นสื่อที่สามารถช่วยให้เดก็มพีฒันาการในทุก
ดา้น นอกจากนี้นิทานยงัเป็นเครือ่งมอืทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้ซึง่สามารถน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่
เดก็นักเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะเป็นสิง่ทีเ่ด๋กชื่นชอบ  ดงันัน้นิทานจงึช่วยใหเ้ดก็เรยีนรูภ้าษาได้ดี
พรอ้มๆกบัการปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ความดงีาม และความละเอยีดอ่อนขึน้ในจติใจของเด็ก 
สรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และการเรยีนแบบทีด่ใีหแ้ก่เดก็อกีดว้ย 
  

 4.4 ลกัษณะนิทานท่ีเหมาะสมส าหรบัเดก็ 
  ในการเลอืกนิทานทีจ่ะมาใชก้บัเดก็นัน้ครจูะตอ้งรูจ้กัเลอืกนิทานใหเ้หมาะสมกบัวยัของเดก็

เพราะในแต่ละวยัใหค้วามสนใจและความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั มนีกัการศกึษาไดเ้สนอแนะไว ้ 
  พชัร ีวาศวทิ (2537: 63) และ สุภสัสร วชัรคุปต์ (2543: 37) ได้ใหแ้นวทางในการเลอืก

นิทานทีเ่หมาะสมกบัเดก็ไวด้งันี้ 
  1. เป็นนิทานเนื้อเรื่องสัน้ๆ ง่ายๆ ใจความสมบูรณ์ มกีารด าเนินเรื่องไดอ้ย่างรวดเรว็ เน้น

เหตุการณ์เดยีว ให้เด็กพอคาดคะเนเชื่อได้บ้าง อาจสอดแทรกเกรด็ที่ชวนให้เดก็สงสยัว่าอะไรจะ
เกดิขึน้ต่อไป เพื่อใหเ้กดิความตื่นเตน้ 

  2. เป็นเรื่องราวที่เดก็มคีวามสนใจ อาจเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัชวีติเดก็ ครอบครวั สตัว์ หรอื
เรือ่งทีเ่ดก็จนิตนาการตามได ้

  3. เป็นนิทานที่มีบทสนทนามากๆ เพราะเด็กส่วนมากไม่สามารถฟงัหรือเรียบเรียง
เรือ่งราวไดด้พีอ และภาษาทีใ่ชต้้องสละสลาย ไม่ควรใชค้ าศพัทแ์สลง ควรใชภ้าษาง่ายๆ ประโยชน์
สัน้ มคี ากล่าวว่าค าสมัผสัซึง่จะช่วยใหเ้ดก็จดจ าเรือ่งง่ายและรวดเรว็ 

  4. เป็นเรื่องที่มตีวัละครน้อย ซึง่ประกอบดว้ยตวัเอกและตวัประกอบ และชื่อของตวัละคร
เป็นชื่อง่ายๆ โดยตงัละครควรเน้นให้เห็นลกัษณะเด่นของตวัละครแต่ละตวั เพื่อเด็กจะได้เข้าใจ
ความหมาย 

  5. เนื้อเรื่องถึงจุดจบได้ง่ายและน่าพงึพอใจ เมื่อเด็กอ่านและฟงันิทานจนจบ เด็กควรมี
ความสุข หรอืถ้ามคีวามทุกข ์ก็ต้องมคีตสิอนใจไว้ด้วย ซึ่งเนื้อเรื่องควรสอดแทรกคตธิรรมสอนใจ 
และสงเสรมิใหเ้ดก็มลีกัษณะนิสยัทีด่งีาม 

  จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การน านิทานมาใช้เป็นสื่อกับเด็กควรมีการ
เลือกสรรลักษณะนิทานที่เหมาะสมกับเด็ก เป็นเรื่องสัน้ๆ เข้าใจง่าย จุดจบของเรื่องต้องไม่
สลบัซบัซอ้น โดยตอ้งค านึงถงึการพฒันาของเดก็ และทีส่ าคญัควรเป็นเรือ่งราวทีส่อดแทรกคุณธรรม 
คตธิรรม เพื่อปลกูฝงัและเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่เดก็ 
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5.เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
  5.1 ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
  กดิานันท ์มลทิอง (2548: 100) กล่าวว่า สื่อการเรยีนการสอน หมายถงึ สื่อใดกต็ามไม่ว่า

จะเป็นเทปบนัทกึเสยีง สไลด ์วทิย ุโทรทศัน์ วดีทิศัน์ แผนภูม ิรปูภาพ ฯลฯ ซึง่เป็นวสัดุบรรจุเนื้อหา
เกีย่วกบัการเรยีนการสอน หรอืเป็นอุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาจากวสัดุ สิง่เหล่านี้เป็นวสัดุอุปกรณ์
ทางกายภาพทีน่ ามาใช้ในเทคโนโลยกีารศกึษา เป็นสิง่ทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืหรอืช่องทางส าหรบัท าให้
การสอนของผู้สอนส่งไปถึงผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรื อ
จดุมุง่หมายทีผู่ส้อนวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

  คณติา นิจจรลักุล (2535: 6) กล่าวว่า สื่อการเรยีนการสอน หมายถงึ วสัดุ อุปกรณ์ และ
วธิกีารหรอืกระบวนการทีค่รหูรอืผูส้อนใชป้ระกอบการสอน เพื่อช่วยใน  การถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ไปยงัผูเ้รยีนเพื่อใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  และบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
สอน 

  ไชยยศ เรอืงสุวรรณ (2533: 80) กล่าวว่า สื่อการเรยีนการสอน หมายถงึ  สิง่ต่างๆที่
ผูส้อนและผูเ้รยีนน ามาใชใ้นระบบการเรยีนการสอน เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ตาม
จดุมุง่หมายของการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

มชียั คุณาวุฒิ (2540: 22) กล่าวว่า สื่อการเรยีนการสอน หมายถึง กระบวนการสื่อ
ความหมายระหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีน โดยมเีจตนาที่จะถ่ายทอดความรู ้ความรูส้กึ เจตคต ิค่านิยม 
และทกัษะจากครูซึ่งท าหน้าที่เป็นผูส้่งไปยงันักเรยีนซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นผู้รบัจ าเป็นต้องอาศยัตวักลาง
หรอืสื่อในรปูแบบต่างๆเป็นพาหนะน าไป  

  วรวทิย ์นิเทศศลิป์ (2551: 12) กล่าวว่า สื่อการเรยีนการสอน หมายถงึ กจิกรรมทางการ
ศกึษาที่มคีวามส าคญัต่อการเรยีนรู้จากอดตีสู่ปจัจุบนั เพราะเป็นผู้ช่วยคุณครูสอนผู้เรยีน ช่วยให้
ภาระงานลดน้อยลง สอนน้อยลงแต่ผูเ้รยีนไดรู้ก้วา้งขึน้ สื่อกจิกรรมเป็นวธิกีารทีคุ่ณครจูะสรรคส์รา้ง
ใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มกระท าใหผ้ลส าเรจ็ดงัทีต่ ัง้ความหวงัไวแ้ต่แรก 

  เสาวณีย์ สิกขาบณัฑติ (2528: 202) กล่าวว่า สื่อการเรยีนการสอน หมายถึง วสัดุ 
เครือ่งมอื และ/หรอืวธิกีาร ทีจ่ะน าหรอืถ่ายทอดสารไปยงัผูร้บั 

  บราวน์ และ คณะ (เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ. 2528: 202; อ้างองิจาก Brown; et al.1983) 
กล่าวว่า สื่อการเรยีนการสอน หมายถงึ อุปกรณ์ทัง้หลายทีส่ามารถช่วยเสนอความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน จน
ท าให้เกดิการเรยีนรูท้ีด่ ีซึ่งรวมไปถงึกจิกรรมต่างๆไม่เฉพาะแต่สิง่ที่เป็นวสัดุหรอืเครื่องมอืเท่านัน้ 
เช่น การไปศกึษานอกสถานที่ การแสดงบทบาทสมมต ินาฏการ การสาธติ การทดลอง ตลอดจน
การสมัภาษณ์และการส ารวจ เป็นตน้ 

  จากความหมายดงักล่าว สรปุไดว้่า สื่อการสอนหมายถงึ วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิคหรอืวธิกีาร 
ซึ่งเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยงัผู้เรยีน เพื่อให้ผู้เรยีนเกิด การเรยีนรู้ตาม
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้
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  5.2  ประเภทของส่ือการเรียนการสอน 
  กดิานนัท ์มลทิอง (2543: 79) ไดแ้บ่งประเภทของสื่อการสอนเป็น 5 ประเภท ดงันี้ 
  1. คน (People) ในทางการศกึษาโดยตรงนัน้ หมายถงึ บุคลากรทีอ่ยู่ในระบบของโรงเรยีน 

ไดแ้ก่ คร ูผูบ้รหิาร ผูแ้นะแนวการศกึษา ผูช้่วยสอน หรอืผูท้ีอ่ านวยความสะดวกต่างๆ ในการเรยีนรู้
ส่วนคนตามความหมายของการประยุกต์ใชน้ัน้ ได้แก่ คนที่ท างานหรอื มคีวามช านาญงานในแต่ละ
สาขาซึ่งมอียู่ในสงัคมโดยทัว่ไป ซึ่งคนเหล่านี้นับเป็นผู้เชี่ยวชาญ ถึงแม้จะไม่ใช่นักศึกษา แต่ก็
สามารถช่วยอ านวยความสะดวกหรอืมาเป็นวทิยากรเพื่อเสรมิ   การเรยีนรูไ้ดใ้นการใหค้วามรูแ้ต่ละ
ดา้น เช่น ศลิปิน นกัการเมอืง เป็นตน้ 

  2. วสัดุ (Materials) วสัดุในการศกึษาโดยตรง จะเป็นประเภททีบ่รรจุเนื้อหา บทเรยีนโดย
รปูแบบของวสัดุไมใ่ช่สิง่ส าคญัทีจ่ะตอ้งค านึงถงึ เช่น หนังสอื สไลด ์ฟิลม์สตรปิ แผนที ่เป็นต้น หรอื
สิง่ต่างๆ ทีใ่ช้ร่วมกนัซึง่เป็นทรพัยากรทางการเรยีน และไดร้บัการออกแบบ เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกในการเรยีน ส่วนส าคญัที่น ามาประยุกต์ในการเรยีนการสอนนัน้  จะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบั
วสัดุใช้ในการศึกษาดงักล่าวขา้งต้น เพยีงแต่เนื้อหาที่บรรจุอยู่ในวสัดุนัน้ ส่วนมากจะอยู่ในรูปของ
การใหค้วามบนัเทงิ เช่น การจดันิทรรศการภาพเขยีน ภาพยนตรส์ารคดชีวีติสตัว ์เป็นต้น สิง่เหล่านี้
ถูกมองในรปูของความบนัเทงิ แต่กส็ามารถใหค้วามรู ้ทางการศกึษาไดเ้ช่นกนั 

  3. อาคารสถานที ่(Setting) ตวัตกึ สิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีลเกี่ยวกบัทรพัยากรอื่นๆ          ที่
กล่าวมาแล้ว และกบัผู้เรยีนด้วย ซึ่งสถานที่ส าคญัในการศกึษา ได้แก่ ตกึเรยีนและสถานที่อื่นๆที่
ออกแบบมาเพื่อการเรยีนการสอนโดยส่วนรวม เช่น ห้องสมุด หอประชุม สนามเดก็เล่น เป็นต้น 
ส่วนสถานที่ต่างๆ ในชุมชนกส็ามารถใชเ้ป็นทรพัยากร สื่อการเรยีนได้ เช่น โรงงาน ตลาด สถานที่
ทางประวตัศิาสตร ์เป็นตน้ 

  4. เครื่องและอุปกรณ์ (Tool Equipment) เป็นทรพัยากรการเรยีนรูเ้พื่อช่วยในการผลติ
หรอืใช้ร่วมกบัทรพัยากรอื่น ส่วนมากเป็นเครื่องทางด้านโสตทศันูปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืแมแ้ต่ตะป ูไขควง เป็นตน้ 

  5. กจิกรรม (Activities) โดยกจิกรรมทีก่ล่าวถงึนี้ มกัเป็นการด าเนินงานทีจ่ดัขึน้      เพื่อ
กระท าร่วมกบัทรพัยากรอื่นๆ หรอืเป็นเทคนิควธิกีารพเิศษเพื่อการเรยีนการสอน เช่น   การสอน
แบบโปรแกรม เกมและสถานการณ์จ าลองหรือการจัดทัศนศึกษา กิจกรรมเหล่านี้      มักมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะทีต่ ัง้ขึน้ มกีารใชว้สัดุเฉพาะการเรยีนวชิาหรอืมวีธิกีารพเิศษในการเรยีนการสอน  

  สมบูรณ์ สงวนญาต ิ(2534: 48) ไดจ้ าแนกสื่อการเรยีนการสอนใหค้รอบคลุมทุกประเภท 
ควรแบ่งสื่อการเรยีนการสอนออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื 

  1. สื่อประเภทโสต - ทศันวสัดุ (Audio Visual Materials)แบ่งออกเป็น 6 จ าพวก ไดแ้ก่ 
     1.1 รปูภาพ ไดแ้ก่ ภาพเขยีน ภาพถ่าย ภาพพมิพ ์
     1.2 วสัดุลายเส้น ได้แก่ แผนภูม ิแผนสถิติ แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน แผนที่ 

ลกูโลก 
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     1.3 วสัดุสามมติ ิไดแ้ก่ ของจรงิ หุ่นจ าลอง ของตวัอยา่ง ของลอ้แบบหุ่นมอื 
     1.4 วสัดุประกอบแผ่นป้าย ได้แก่ ตวัแสดงที่ใช้กบัแผ่นป้ายนิเทศ แผ่นป้าย ผ้าส าล ี

แผ่นป้ายแมเ่หลก็ แผ่นป้ายไฟฟ้า แผ่นป้ายกระเป๋าหนงั 
     1.5 วสัดุสิง่พมิพ ์ไดแ้ก่ หนงัสอื ต ารา และเอกสารประกอบการเรยีนการสอน 
     1.6 วสัดุประกอบการทดลอง ไดแ้ก่ ตวัยาและสื่อราคาเยาทีใ่ชใ้นการทดลอง 
  2. สื่อประเภทโสต - อุปกรณ์(Audio VisualEquipments) แบ่งเป็น 2 จ าพวก ไดแ้ก่ 
     2.1 จ าพวกเครือ่งฉายและเครือ่งเสยีง ประกอบดว้ยตวัเครื่อง (Hardware) และวสัดุทีใ่ช้

กบัเครือ่ง (Software) แบ่งออกเป็นหลายชนิดตามตาราง 
     2.2 จ าพวกเครื่องมอื (Apparatus) ไดแ้ก่ เครื่องมอืวดั เครื่องมอืตรวจ เครื่องมอืแสดง 

และเครือ่งมอืทดลองประเภทต่างๆทีม่รีาคาค่อนขา้งแพง 
  3. สื่อประเภทเทคนิควธิกีาร แบ่งเป็น 2 จ าพวก ไดแ้ก่ 
     3.1 จ าพวกกจิกรรม ได้แก่ การทดลอง การเล่นละคร การแสดงบทบาท การทศันาจร 

การสาธติ นิทรรศการ และกจิกรรมในรปูแบบอื่นๆ 
     3.2 จ าพวกบทเรยีนโปรแกรม ได้แก่ บทเรยีนส าเรจ็รูป เครื่องช่วยสอน ชุดการสอน 

และโปรแกรมการสอนรปูแบบอื่นๆ 
  จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่า สื่อการเรยีนรูส้ามารถแยกไดเ้ป็น สื่อวสัดุ สื่ออุปกรณ์ และ

สื่อกระบวนการหรอืวธิกีาร ซึง่ผูส้อนน ามาใชใ้นการถ่ายทอดเนื้อหาใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคอ์ย่างมี
ประส ิ

 
  5.3 ขัน้ตอนการพฒันาส่ือการเรียนการสอน  

    กระบวนการและขัน้ตอนต่างๆในการจดัท าสื่อการสอนในรปูแบบต่างๆ มขีัน้ตอนการ
ด าเนินงานในการท างานออกเป็น 5 ขัน้ตอนใหญ่ๆ และมขีัน้ตอนยอ่ยๆ อกี 16 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. ขัน้วเิคราะห ์(Analysis)  ผลทีไ่ด ้
     1.1 Brain storm Chart 

1.2 Concept Chart 
     1.3 Content network Chart 
2. ขัน้การออกแบบ (Design)  ผลทีไ่ด ้

     2.1 ตารางแสดงการแบ่งหน่วยการเรยีนพรอ้มวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
     2.2 Module Presentation Chart 
     2.3 Course Flow Chart 
3. ขัน้พฒันา (Developing)  ผลทีไ่ด ้

3.1 Script แต่ละเฟรม 
     3.2 Script ของทัง้หมด (Script Story Board) 
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     3.3 เนื้อหาใน script ผ่านการตรวจความถูกตอ้งจากผูเ้ชีย่วชาญ 
     3.4 แบบทดสอบต่างๆ (ทัง้หมดนี้เรยีกว่า Courseware) 
  4. ขัน้สรา้ง (Implementation)  ผลทีไ่ด ้
     4.1 เลอืก Software ต่างๆ ในการน ามาสรา้งสื่อ 
     4.2 สื่อการสอนทีไ่ดอ้อกมาในรปูแบบทีว่างแผนการด าเนินงาน 
5. ขัน้ประเมนิผล (Evaluation)  ผลทีไ่ด ้

     5.1 น าผลการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรงุ  
     5.2 บนัทกึปญัหา/อุปสรรคทีไ่ดจ้ากการด าเนินการ 
     5.3 ผลวเิคราะห ์E1/E2 และการ ประเมนิประสทิธภิาพ 
     5.4 คู่มอืการใชง้าน 
  จากเอกสารดงักล่าวสรปุไดว้่า ผูท้ีจ่ะเขา้มาสู่กระบวนการพฒันาสื่อการสอนควรจะ 

ทราบขัน้ตอนและเข้าใจกระบวนการท าสื่อการสอนในขัน้ตอนต่างๆ เพื่อให้สื่อการสอนออกมามี
ประสทิธภิาพอยา่งเตม็ที ่
 

  5.4 ขัน้ตอนในการสร้างส่ือ 

  ในการสร้างสื่อมลัติมเีดยี ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาบทเรยีนรูปแบบใด จะเริม่ต้นด้วยการ
ก าหนดหวัหวัเรื่อง, เป้าหมาย, วตัถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช ้จากนัน้ก็ท าการ วเิคราะห ์
(Analysis), ออกแบบ (Design), พฒันา (Development), สรา้ง (Implementation), ประเมนิผล 
(Evaluation) และน าออกเผยแพร ่(Publication) ซึง่การสรา้งสื่อมลัตมิเีดยี 

  ทีก่ล่าวมานี้ จะเหน็ไดว้่า การจดัท าสื่อมลัตมิเีดยี นี้เป็นเรื่องทีง่่ายมากๆ ซึง่หมายความว่า
ใครๆ ที่มคีวามรูท้างคอมพวิเตอรก์็สามารถจะสร้างสื่อมลัติมเีดยีได้ ในที่นี้จะก าหนดขัน้ตอนการ
สรา้งสื่อมลัตมิเีดยีโดยละเอยีด ทัง้หมด 7 ขัน้ตอน เพื่อสะดวกกบัผู้เริม่ต้นที่สนใจในการสรา้งสื่อ
มลัตมิเีดยี (สุกร ีรอดโพธท์อง 2538: 25-33) ดงันี้ 

  1. ขัน้การเตรยีม (Preparation) 
       - ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Determine Goals and Objectives) คอืการ
ตัง้เป้าหมายว่าผูเ้รยีนจะสามารถใชบ้ทเรยีนน้ีเพื่อศกึษาในเรือ่งใดและลกัษณะใด กล่าวคอื เป็น
บทเรยีนหลกัเป็นบทเรยีนเสรมิ เป็นแบบฝึกหดัเพิม่เตมิหรอืแบบทดสอบ รวมทัง้การน าเสนอ
เป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการเรยีน เราจะตอ้งทราบพืน้ฐานของผูเ้รยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย
เสยีก่อน เพราะความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีนมอีทิธพิลต่อเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการเรยีน 
       - รวบรวมขอ้มลู (Collect Resources) หมายถงึ การเตรยีมพรอ้มทางดา้นของเอกสาร
สนเทศ (Information) ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง  
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     - เนื้อหา (Meterials) ไดแ้ก่ ต ารา หนงัสอื เอกสารทางวชิาการ หนังสอือา้งองิ สไลด์
ภาพต่างๆแบบสรา้งสถานการณ์จ าลอง เพื่อใชส้ าหรบัการเรยีนรู ้หรอืทดลองจากสภาพการณ์
จ าลองจากสถานการณ์จรงิ ซึง่อาจจะหาไมไ่ดห้รอือยูไ่กลไมส่ามารถน าเขา้มาในหอ้งเรยีนได ้หรอืมี
สภาพอนัตราย หรอือาจสิน้เปลอืงมากทีต่อ้งใชข้องจรงิซ ้า ๆ สามารถใชส้าธติประกอบการสอนใช้
เสรมิการสอนในหอ้งเรยีน หรอืใชซ้่อมเสรมิภายหลงัการเรยีนนอกหอ้งเรยีน ทีใ่ด เวลาใด กไ็ด ้ 
       - การพฒันาและออกแบบบทเรยีน (Instructional Development) คอื หนงัสอืการ
ออกแบบบทเรยีน กระดาษวาดสตอรีบ่อรด์ สื่อส าหรบัการท ากราฟิก โปรแกรมประมวลผลค า เป็น
ตน้ 
       - สื่อในการน าเสนอบทเรยีน (Instructional Development System) ไดแ้ก่ การน าเอา
คอมพวิเตอรส์ื่อต่างๆ มาใชง้าน 
       - เรยีนรูเ้นื้อหา (Learn Content) เช่น การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ การอ่านหนงัสอืหรอื
เอกสาอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัเนื้อหาบทเรยีน ถา้ไม่มกีารเรยีนรูเ้นื้อหาเสยีก่อนกไ็มส่ามารถออกแบบ
บทเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพได้ 
       - สรา้งความคดิ (Generate Ideas) คอื การระดมสมองนัน่เอง การระดมสมอง
หมายถงึ การกระตุน้ใหเ้กดิการใชค้วามคดิสรา้งสรรคเ์พื่อใหไ้ดข้อ้คดิเหน็ต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
    2. ขัน้ตอนการออกแบบบทเรยีน (Design Instruction) ขัน้ตอนการออกแบบบทเรยีนเป็น
ขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ดขัน้หน่ึงในการก าหนดว่าบทเรยีนจะออกมามลีกัษณะใด 

- ทอนความคดิ (Elimination of Ideas)  
     - วเิคราะหง์านและแนวความคดิ (Task and Concept Analysis) 
     - ออกแบบบทเรยีนขัน้แรก (Preliminary Lesson Descriptio 

       - ประเมนิและแกไ้ขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the Design) 

  3. ขัน้ตอนการเขยีนผงังาน (Flowchart Lesson) เป็นการน าเสนอล าดบัขัน้ 

โครงสรา้งขอคอมพวิเตอรช์่วยสอน ผงังานท าหน้าทีเ่สนอขอ้มลูเกีย่วกบัโปรแกรม เช่น อะไรจะ
เกดิขึน้เมือ่ผูเ้รยีนตอบค าถามผดิ หรอืเมือ่ไหร่จะมกีารจบบทเรยีน และการเขยีนผงังานขึน้อยูก่บั
ประเภทของบทเรยีนดว้ย 
    4. ขัน้ตอนการสรา้งสตอรีบ่อรด์ (Create Storyboard) เป็นขัน้ตอนการเตรยีมการน าเสนอ
ขอ้ความ ภาพ รวมทัง้สื่อในรปูแบบมลัตมิเีดยีต่างๆ ลงบนกระดาษเพื่อใหก้ารน าเสนอขอ้ความและ
รปูแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอยา่งเหมาะสมบนหน้าจอคอมพวิเตอรต่์อไป 
    5. ขัน้ตอนการสรา้งและการเขยีนโปรแกรม (Program Lesson) เป็นกระบวนการเปลีย่น
แปลสตอรบีอรด์ใหก้ลายเป็นคอมพวิเตอรช์่วยสอน ส่วนน้ีจะตอ้งค านึงถงึฮารด์แวร ์ลกัษณะและ
ประเภทของบทเรยีนทีต่อ้งการสรา้ง โปรแกรมเมอรแ์ละงบประมาณ 
    6. ขัน้ตอนการประกอบเอกสารประกอบบทเรยีน (Produce Supporting 
Materials) เอกสารประกอบบทเรยีนอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื คู่มอืการใชข้องผูเ้รยีน คู่มอื
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การใชข้องผูส้อน คู่มอืส าหรบัแกป้ญัหาเทคนิคต่างๆ และเอกสารประกอบเพิม่เตมิทัว่ๆ ไป ผูเ้รยีน
และผูส้อนยอ่มมคีวามตอ้งการแตกต่างกนั คู่มอืจงึไมเ่หมอืนกนั คู่มอืการแก้ปญัหากจ็ าเป็นหากการ
ตดิตัง้มคีวามสลบัซบัซอ้นมาก 

  7. ขัน้ตอนการประเมนิผลและแกไ้ขบทเรยีน (Evaluate and Revise) บทเรยีนและ
เอกสารประกอบทัง้หมดควรทีจ่ะไดร้บัการประเมนิ โดยเฉพาะการประเมนิการท างานของบทเรยีน 
ในส่วนของการน าเสนอนัน้ควรจะท าการประเมนิกค็อื ผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการออกแบบมาก่อนใน
การประเมนิการท างานของบทเรยีนนัน้ ผูอ้อกแบบควรทีจ่ะสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนหลงัจากที่
ไดท้ าการเรยีนจากคอมพวิเตอรช์่วยสอนนัน้ๆ แลว้ โดยผูท้ีเ่รยีนจะตอ้งมาจากผูเ้รยีนใน
กลุ่มเป้าหมาย ขัน้ตอนน้ีอาจจะครอบคลุมถงึการทดสอบน ารอ่งการประเมนิผลจากผูเ้ชีย่วชาญไดว้่า
ในการประเมนิการท างานของบทเรยีนนัน้ผูอ้อกแบบควรทีจ่ะสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนหลงัจากที่
ไดท้ าการเรยีนจากคอมพวิเตอรช์่วยสอนนัน้ๆ แลว้ โดยผูท้ีเ่รยีนจะตอ้งมาจากผูเ้รยีนกลุ่มเป้าหมาย 
ขัน้ตอนน้ีอาจจะครอบคลุมถงึการทดสอบน ารอ่งการประเมนิผลจากผูเ้ชีย่วชาญได้ 

  จากเอกสารดงักล่าวสรปุไดว้่า การจดัท าสื่อ นี้เป็นเรือ่งทีง่า่ยมากๆ ซึง่หมายความว่าใครๆ 
ทีม่คีวามรูท้างคอมพวิเตอรก์ส็ามารถจะสรา้งสื่อมลัตมิเีดยีได้ ในทีน่ี้จะก าหนดขัน้ตอนการสรา้งสื่อ
มลัตมิเีดยีโดยละเอยีด ทัง้หมด 7 ขัน้ตอน เพื่อสะดวกกบัผูเ้ริม่ตน้ทีส่นใจในการสรา้งสื่อ 
 
6. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันิทานการต์นู 

  6.1 ความหมายของการต์นู 
  เทพพทิกัษ์ โกยกอบเกียรติ (2538: 19) ได้ให้ความหมายของการต์ูน คอื สื่อแห่ง

จนิตนาการทีถ่่ายทอดเรือ่งราวเสยีดสแีฝงนัยมคีวามเรยีบง่ายการสื่อสารอนักระชับรดักุมรวดเรว็ทนั
ต่อเหตุการณ์ท าให้เกิดความสนุกสนานชื่นชอบการ์ตูนเป็นภาษาสากลของโลกทุกชาติทุกภาษา
สามารถเขา้ใจโดยไมต่อ้งใชภ้มูปิญัญาสงูส่งแต่ประการใด 

  แมน้มาศ ชวลติ (2527: 106) ไดใ้หค้วามหมายของการต์ูนไวว้่า การต์ูนหมายถงึ ภาพที่
เขยีนลกัษณะต่างๆใหผ้ดิเพีย้นไปจากความจรงิเน้นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีผู่้เขยีนต้องการน ามา
เปรยีบ 

  สงัเขต นาคไพจติร (2530: 5) ไดก้ล่าวถงึ ความหมายของการต์ูนไวว้่าค าว่า"การต์ูน" ใน
ภาษาองักฤษมใีชอ้ยู่ 2 ค าคอื Cartoon และ Comics ค าว่า Cartoon มรีากศพัทม์าจากภาษา
ฝรัง่เศสCortoneหมายความว่าภาพวาดบนกระดาษแข็งเพื่อความขบขนัเช่นภาพล้อเลียนทาง
การเมอืงลกัษณะการวาดอยู่ในกรอบและแสดงเหตุการณ์ได้อย่างเข้าใจโดยง่ายมคี าอธบิายทาง
การเมอืงลกัษณะการวาดอยูใ่นกรอบและแสดงเหตุการณ์ไดอ้ยา่งเขา้ใจโดยง่ายมคี าอธบิายสัน้ๆส่วน 
Comics หมายถงึภาพชวนขนัโดยมภีาพเป็นชุดๆมถีอ้ยค าบรรยายประกอบตามเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่อง
เป็นเรือ่งชวนขนัเป็นส่วนใหญ่มาปจัจบุนัมเีน้ือเรือ่งหลายลกัษณะจะเป็นแนวใดกไ็ดเ้ช่นอาชญากรรม
สงครามนโยบายวทิยาศาสตรเ์ป็นต้นภาพชวนขนัที่น ามาตีพมิพ์ในหนังสอืพมิพ์เรยีกว่า  Comic 
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Strips และถ้ามกีารรวบรวมจดัพมิพเ์ยบ็เล่มเรยีกว่า Comic Book หรอื Funnies คนส่วนมากเขา้ใจ
ว่าCartoons, Comics, Caricature เหมอืนกนัและรวมกนัเรยีกว่า Cartoon ดงันัน้ไม่ว่าวาดเพื่อข า
ขนัลอ้เลยีนเสยีดสปีระชดประชนัหรอืเป็นเรื่องราวต่างๆจงึเรยีกรวมกนัทัง้Cartoon, Comics และ 
Caricature ว่า Cartoon 

  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถานพุทธศกัราช 2546 (ราชบณัฑติยสถาน.2546 : 90) ได้
ใหค้วามหมายของการต์ูนไวว้่า "การต์ูน"หมายถงึภาพลอ้เลยีนภาพตลกบางทเีป็นภาพบุคคลบางที
เขยีนเป็นภาพทีแ่สดงเหตุการณ์ทีผู่เ้ขยีนตัง้ใจลอ้เลยีนจะใหรู้ส้กึขบขนับางทเีขยีนเป็นเรือ่งราว 

  ศกัชยั เกยีรตินาคนิทร์ได้ให้ความหมายของการ์ตูนไว้ว่า "การ์ตูน" เป็นค าศพัท์ใน
ภาษาองักฤษว่า "Cartoon" ซึง่สนันิษฐานว่ามรีากศพัทม์าจากค าว่า "Cartone"(คาโตเน) ในภาษา
อิตาลีซึ่งหมายถึงแผ่นกระดาษที่มีภาพวาดต่อมาความหมายของค านี้อาจเปลี่ยนไปเป็นภาพ
ลอ้เลยีนเชงิขบขนัเปรยีบเปรยเสยีดสหีรอืแสดงจนิตนาการฝนัเฟ่ือง 

  การต์ูน (Cartoon) มศีพัทใ์กลเ้คยีงสามารถอธบิายไดด้งันี้คอื (กรมวชิาการ. 2534: 
7 – 8) 

  1. Cartoon เป็นค าฝรัง่เศสหมายถงึรปูวาดกระดาษแขง็ทีเ่ป็นภาพลอ้เลยีนวาดอยูใ่นกรอบ
และแสดงเหตุการณ์ทีเ่ขา้ใจงา่ยชดัเจนมคี าอธบิายสัน้ๆ 

 2. Comics เป็นลกัษณะการต์ูนทีม่คีวามต่อเนื่องเป็นเรือ่งราวมคี าบรรยายมสีนทนา 
ในภาพแต่ละภาพลกัษณะของจอภาพจะออกมาในเชงิการต์ูนที่ไม่เน้นความจรงิของกายวภิาคกนั
เป็นลกัษณะเดยีวกบั Cartoon 

  3. นิยายภาพ (Illustrated Tale) เป็นการเล่าเรือ่งดว้ยภาพเช่นกนัแต่ลกัษณะภาพม ี
ความสมจรงิสมจงัเขยีนถูกต้องตามหลกัการวภิาค (Anatomy) การเขยีนภาพประกอบการใหแ้สดง
เงาการด าเนินเรือ่งตัง้แต่กรอบแรกจนถงึกรอบสุดทา้ยไม่ขา้มขัน้ตอนอนัสามารถโน้มน้าวใจผูอ่้านให้
คลอ้ยตามเนื้อเรือ่งไดเ้ป็นอยา่งด ี

  4. ภาพลอ้ (Caricature) เป็นค าทีม่รีากศพัทม์าจากค าว่าหมายถงึภาพลอ้เลยีนที ่
แสดงถงึการเปรยีบเปรยเสยีดสเียาะเยย้ถากถางหรอืให้ดูขบขนัโดยเป็นส่วนด้อยหรอืส่วนเด่นของ
ใบหน้าบุคลกิให้แปรผนัไปจากธรรมชาตทิี่เป็นจรงิซึ่งส่วนมากมกัเป็นภาพล้อทางการเมอืงบุคคล
ส าคญัทีม่ชีื่อเสยีงเป็นตน้ 

  จากความหมายของการต์ูนทีก่ล่าวมานัน้พอสรปุไดว้่าการต์ูนหมายถงึภาพวาดทีม่ลีกัษณะ
ง่ายๆเป็นสญัลกัษณ์แทนสิง่ต่างๆทีถ่่ายทอดแนวคดิของผู้วาดสู่ผูดู้ที่สามารถสื่อความหมายได้อาจ
เป็นภาพที่บดิเบอืนไปจากความจรงิเน้นลกัษณะเด่นๆตดัทอนรายละเอียดที่ไม่จ าเป็นออกไปให้
สามารถสื่อความหมายแทนตวัหนังสอืโดยการแสดงออกในภาพเหล่านัน้ทัง้ขบขนัล้อเลยีนสวยงาม
เสยีดสโีฆษณาประชาสมัพนัธป์ระกอบการเล่าเรือ่งและประกอบการเรยีนการสอนเพื่อเรา้ความสนใจ
ของผูเ้รยีนอาจเป็นภาพเดยีวหรอืหลายภาพเป็นเรือ่งเป็นราวกไ็ด้ 
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  6.2 รปูแบบของการต์นู 
  นิพนธ ์คุณารกัษ์ (2534: 16) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบของการต์ูนไวด้งันี้การต์ูน 

สามารถแบ่งรปูแบบโดยยดึถอืคุณลกัษณะและจดุมุง่หมายในการน าไปใชเ้ป็นหลกัเกณฑไ์ด้ 
3 รปูแบบคอื 

  1. รปูแบบเพื่อคุณค่าทางดา้นความบนัเทงิทัว่ไป 
  2. รปูแบบเพื่อคุณค่าทางดา้นสงัคม 
  3. รปูแบบเพื่อคุณค่าทางดา้นการศกึษา 
  รปูแบบของการต์ูนถา้แบ่งตามสไตล ์(Style) การวาดสามารถแบ่งไดด้งันี้ 

(สมคัร ผลจ าเรญิ. 2522: 24) 
1. แบบเลยีนของจรงิ (Realistic Style) เป็นการเขยีนภาพใหม้ลีกัษณะใกลเ้คยีง 

ความจรงิในธรรมชาติทัง้ในเรื่องสดัส่วนรูปร่างลกัษณะท่าทางและสภาพสิ่งแวดล้อมมีลกัษณะ
ใกลเ้คยีงกบัความจรงิมากแต่ไมถ่งึกบัเป็นภาพทีเ่หมอืนจรงิ 

2. แบบลอ้เลยีนของจรงิ (Cartoon Style) เป็นภาพทีเ่ขยีนบดิเบอืนไปจากความจรงิ 
มกัเน้นเฉพาะลกัษณะเด่นๆหรอืส าคญัๆมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะใหเ้ป็นการลอ้เลยีนและเกดิอารมณ์ขนัแก่
ผูอ่้าน 

3. แบบโครงรา่งหรอืภาพกา้นไมข้ดี (Match Stick Tyle) เป็นภาพลวดลายสขีาวด า 
อย่างง่ายๆไม่ได้เน้นเรื่องความเหมอืนจรงิภาพแบบนี้จะขึน้อยู่กบัภาพเป็นส าคญัเท่านัน้ไม่จ าเป็น
จะตอ้งมกีารท าใหเ้ด่นขึน้มาโดยอาศยัสเีขม้หรอืสพีืน้หรอือาศยัแสงเงาใชเ้พยีงเสน้ทีเ่น้นขาวด าหรอื
สเีท่านัน้หรอืถา้จะระบายสกีใ็ชส้เีขยีวตลอดทัง้ภาพไดเ้ป็นภาพทีใ่ชเ้ทคนิคในการวาดง่ายทีสุ่ด 
 

  6.3ประเภทของการต์นู 
  ผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องการต์ูนจะไดจ้ดัประเภทของการต์ูนตามลกัษณะของภาพทีป่รากฏเป็น

ตวัการต์ูนดงันี้ 
  สตเีฟ่นเบคเคอร ์ (Stephen Becker. 1962: 495–506) ไดก้ล่าวไวว้่า สมาคมการศกึษา

เกี่ยวกบัเดก็แห่งอเมรกิา (Child Study Association of America) ไดส้ ารวจหนังสอืการต์ูนในค.ศ. 
1943 และการแบ่งการต์ูนออกเป็น 10 ชนิดคอื 

  1. เรือ่งผจญภยั 
  2. เรือ่งการผจญภยัในความคดิฝนั 
  3. เรือ่งอาชญากรรมและการสบืสวน 
  4. เรือ่งการผจญภยัในปา่ 
  5. เรือ่งการต์ูนสตัว ์
  6. เรือ่งชวีติจรงิประวตับิุคคล 
  7. เรือ่งตลกขบขนั 
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  8. เรือ่งเกีย่วกบัความรกั 
  9. เรือ่งจากหนงัสอืวรรณคด ี
  10. เรือ่งสงคราม 
  สุวนชั ศรสีงา่ (2516: 84) ไดแ้บ่งประเภทของการต์ูนไว ้10 ประเภทดงันี้ 
  1. เกีย่วกบัการผจญภยั 
  2. เกีย่วกบัสตัว ์
  3. เกีย่วกบัความรกั 
  4. เกีย่วกบัผ ี
  5. เกีย่วกบัอาชญากรรม 
  6. เกีย่วกบัประวตัศิาสตร ์
  7. เกีย่วกบัการประกอบวรรณคดหีรอืนิทาน 
  8. เกีย่วกบัเรือ่งข าขนัตลกทัว่ไป 
  9. เกีย่วกบัสตัวป์ระหลาด 
  10. เกีย่วกบัสงคราม 
  เบญจา บุญยสนธกุิล (2525: 8) ไดแ้บ่งประเภทของการต์ูนเป็น 5 ประเภทดงัต่อไปนี้ 
  1. การ์ตูนประกอบนิทานได้แก่นิทานสุภาษิตนิทานอีสปต านานนิทานที่สร้างขคึล้าย

ต านานและนิยาย 
  2. การต์ูนทีม่คีุณค่าทางการศกึษาไดแ้ก่เรือ่งเกีย่วกบัวรรณคดปีระวตับิุคคลส าคญัวทิยากร

และอุตสาหกรรมประวตัศิาสตรศ์าสนา 
  3. การต์ูนเกีย่วกบัการต่อสูผ้จญภยั 
  4. การต์ูนเกีย่วกบัชวีติครอบครวัและความรกั 
  5. การต์ูนเกีย่วกบัอาชญากรรม 
  หนงัสอืการต์ูนเล่มละบาทแบ่งตามแนวเรือ่งทีเ่ขยีน 3 ประเภทดงันี้ 

(กรรณกิาร ์ศรเีจรญิ. 2525: 8) 
  1. เรือ่งผจญภยัองิประวตัศิาสตรส์งคราม 
  2. เรือ่งอาชญากรรม 
  3. เรือ่งเกีย่วกบัชวีติและความรกั 

 
  6.4 ประโยชน์ของการต์นูท่ีมีต่อการเรียนการสอน 
  แซนด ์ (Sand. 1956: 248–249) ไดก้ล่าวถงึ ขอ้ดบีางประการของหนังสอืการต์ูนในการ

สอนไดแ้ก่ความสามารถในการสรา้งความสนใจซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดทีัว่ไปใชร้่วมกบัวธิกีารสอนไดอ้ย่าง
เหมาะสมแลว้หนงัสอืการต์ูนกส็ามารถเป็นเครือ่งมอืในการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่งหนึ่ง 
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  วทิทชิ และ ชูลเลอร ์ (Wittich; & Sehuler. 1968: 164) กล่าวว่า การต์ูนยงัใหค้วาม
เพลิดเพลนิการแสดงออกถึงอารมณ์ขนันับว่าเป็นสิง่ส าคญัครูที่มปีระสทิธิภาพทัว่ไปถือว่าภาพ
การต์ูนเป็นอุปกรณ์การสอนทีส่มบรูณ์แบบอย่างหนึ่ง 

  นิพนธ ์คุณารกัษ์ (2534: 16–18) กล่าวว่า ประโยชน์ของการต์ูนทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน
การน าเอาการ์ตูนมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาสามารถน ามาใช้ได้ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มทัง้นี้ขึน้อยูก่บัเนื้อหาวชิาทีผู่ส้อนตอ้งการใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาเรยีนรู ้

  การผลติสื่อใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพจ าเป็นต้องอาศยัความสามารถและทกัษะในการ
ผลติการ์ตูนง่ายๆเป็นเทคนิคที่แก้ปญัหาได้ดเีน่ืองจากการต์ูนสามารถแก้ไขและดงึดูดความสนใจ
ของผูเ้รยีนอกีทัง้น าความรูไ้ปใชร้ว่มกบัการจดัป้ายนิเทศแผ่นใสหนงัสอือ่านประกอบ 

  การเรยีนการสอนระดบัไหน "การต์ูน" สามารถน าไปใชไ้ดทุ้กระดบัทัง้นี้การต์ูนเป็นภาพที่
ใครๆกช็อบไมว่่าเป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่เพราะว่าการต์ูนนัน้สื่อสารไดง้า่ยมคีวามน่ารกัและแฝงดว้ยความ
ขบขนัส่วนในด้านวธิกีารเขยีนการต์ูนก็ใช้เสน้ง่ายๆซึ่งดูแล้วยงัเรา้ใจให้เขยีนตามด้วยจงึปรากฏว่า
ครทูีรู่จ้กัน าภาพการต์ูนมาใชใ้นบทเรยีนของการเรยีนการสอนจะประสบความส าเรจ็ในการสอนเป็น
อย่างดนีัน่คอืสามารถโน้มน้าวความสนใจของเดก็ๆเขา้สู่บทเรยีนไดโ้ดยง่ายทัง้นี้เพราะภาพการต์ูน
นัน้สามารถแปลความหมายจากรปูธรรมเป็นนามธรรมได้เดก็จงึชอบเล่นถ้าจะเล่าเรื่องโดยครูเขยีน
ภาพประกอบค าเล่าไปดว้ยจะช่วยใหบ้ทเรยีนสนุกนกัเรยีนเกดิความสนใจกว่าทีจ่ะเล่าเฉยๆ 

  ครสูามารถเขยีนภาพการต์ูนไดต้ามทีน่ึกคดิกจ็ะท าใหน่้าสนใจขึน้มาทนัทเีพราะเขาไดเ้หน็
ภาพซึง่จะช่วยต่อเตมิจนิตนาการไปไดเ้รือ่ยๆจะไดเ้พิม่ความสนุกสนานและไดค้วามรูไ้ปพรอ้มๆดว้ย
เดก็จะแย่งกนัมสี่วนร่วมจนบางคนขอออกมาวาดภาพการต์ูนในสิง่ทีเ่ขานึกคดิหรอืดูได้ในสมุดวาด
เขยีนจะพบการต์ูนเตม็ไปหมดเพราะเขาไดแ้สดงออกแลว้ซึง่ส่วนอื่นๆทีค่รไูม่เขา้ใจในการแสดงออก
ของเดก็จะถูกกดีกัน้ 

  การต์ูนจะสรา้งประสบการณ์กบัสิง่แวดล้อมมากขึน้กลา้แสดงออกและอยากมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมซึ่งบางทเีดก็ๆชอบเขยีนการต์ูนตามครูอกีด้วยกลายเป็นว่าเป็นการพฒันาวชิาศลิปศกึษา
ควบคู่ไปกบัการเขยีนอกีทางหนึ่ง (เทพพทิกัษ์โกยกอบเกยีรต.ิ 2536: 10 – 20) 

  จากหลกัฐานดงักล่าวการต์ูนสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการสอนเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการต์ูนสามารถท าใหผู้้เรยีนเขา้ใจบทเรยีนได้เรว็ยิง่ขึน้เพราะการต์ูนช่วยสื่อความหมาย
ใหเ้กดิความเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเรว็ช่วยท าใหบ้ทเรยีนน่าสนใจและผู้เรยีนเรยีนโดยไม่เบื่อหน่ายเกดิ
ความรูส้กึสนุกสนานมชีวีติชวีาซึง่ใชไ้ดก้บัการเรยีนการสอนทุกกลุ่มวชิาทุกกลุ่มประสบการณ์ 
 
7.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  7.1 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและพฒันา 
  ศิรนิันท์ ประสทิธิลกัษณะ (2540: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัและพฒันาบทเรยีน

คอมพวิเตอรช่์วยสอนเรื่องปญัหาการหายใจล าบากที่เกี่ยวข้องกบัด้านกุมารยศลัยศาสตร์เพื่อหา
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ประสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และเปรยีบเทยีบผลการทดลองระหว่างการเรยีนกบั
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนด้วยการสอนปกติโดยทดลองกับนิสิตแพทย์ของคณะ
แพทยศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจ านวน 102 คนไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่ายพบว่าบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 ส่วนการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู้
พบว่านิสติแพทยท์ี่เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยการสอนมผีลการเรยีนสูงกว่านิสติแพทย์ที่
เรยีนดว้ยการสอนปกตอิยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  เขม็ทอง บุญทนั (2542) ได้ศกึษาพฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนวชิาคณิตศาสตรเ์รื่องความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกบัเซตและความน่าจะเป็นส าหรบันักเรยีนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที่ 1 พบว่าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทัง้สองเรื่องมปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์85/85 ทีก่ าหนดไว ้

  ณชัชา จองธุรกจิ (2542) ไดศ้กึษาการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเรื่องการ
พมิพส์กรนีของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละเพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีนมลัตมิเีดยีทีส่รา้งขึน้
และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างกลุ่มทีเ่รยีนจากบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีกบั
กลุ่มที่เรยีนจากการสอนปกติพบว่าบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดยีมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 90/90 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทีเ่รยีนจากบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีสูง
กว่ากลุ่มทีเ่รยีนจากการสอนแบบปกตอิย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  สรรรชัต์ ห่อไพศาล (2544) ไดท้ าการพฒันาระบบการเรยีนการสอนผ่านเวบ็วชิาศึกษา
ทัว่ไปเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนวเิคราะหผ์ลการทดลองดว้ย t-test พบว่า 

  1. นักเรยีนที่เรยีนวชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มทดลองมคี่าคะแนนเฉลี่ยคุณลกัษณะการเรยีนรู้
แบบน าตนเองและคุณลกัษณะความมคีุณธรรมและจรยิธรรมสงูกว่ากลุ่มควบคุมแต่มคี่าเฉลีย่คะแนน
รวมคุณลกัษณะการคดิอย่างมวีจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่ากลุ่มควบคุมและเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่พบว่าคะแนนเฉลีย่ความสามารถทัง้  4 ด้านไม่แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญั 

  2. ภายหลงัการสอนพบว่านักศึกษาที่เรยีนวชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ย
คุณลกัษณะการเรยีนรูแ้บบน าตนเองคุณลกัษณะการคดิอย่างมวีจิารณญาณและคุณลกัษณะความมี
คุณธรรมจรยิธรรมสงูกว่าก่อนท าการทดลองอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  3. ระบบการเรยีนการสอนผ่านเว็บที่ได้พฒันาขึ้นสามารถพฒันาความสามารถของ
นกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาศกึษาทัว่ไปไม่ไดแ้ตกต่างจากการเรยีนแบบปกตพิบว่าค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่ของ 
สถาบนัการศกึษาไดแ้ก่ค่าใชจ้า่ยในการตดิตัง้ระบบอนิเทอรเ์น็ตและหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรค์่า 
อุปกรณ์เครือ่งอุปกรณ์ระยะไกลค่าเช่าสญัญาณค่าใชคู้่สายโทรศพัทค์่าจา้งบุคลากรและค่าจดัเกบ็ท า
เวบ็การเรยีนการสอนส่วนค่าใช้จ่ายของส่วนผู้เรยีนได้แก่ค่าลงทะเบยีนค่าเช่าเครื่องคอมพวิเตอร์
ค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตค่าเดนิทางและค่าเช่าหอพกั 

  ภาวนา เหน็แกว้ (2545) ไดท้ าการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีบนเวบ็ 
เรือ่งเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ผลการวจิยัพบดงันี้ 
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  1. บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีบนเวบ็เรือ่งเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตส าหรบั 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้มปีระสทิธภิาพ 91.6/94.7 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 

  2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความรูท้างเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตส าหรบันักเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเิดยีบนเวบ็กบัการสอนปกตแิตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั.05 

  3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนด้านทักษะปฏิบัติของนักเรียนทีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเิดยีบนเวบ็กบัการสอนปกตแิตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  4. ความรบัผดิชอบของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเิดยีบนเวบ็กบัการ
สอนปกตแิตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  5. ความรบัผดิชอบของนักเรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเิดยีบนเวบ็ก่อน
และหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการ
เรยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเิดยีบนเวบ็ 

  ทภิากร สาลกิา (2546) ไดท้ าการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูผ้่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเรื่อง
ฟิสกิสน์ิวเคลยีรเ์บือ้งตน้ผลการวจิยัสรปุดงันี้ 

  1. การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูผ้่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเรื่องฟิสกิสน์ิวเคลยีรเ์บือ้งต้น
พบว่ากจิกรรมการเรยีนรูผ้่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ  81.03/80.25 สูงกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนด 

  2. การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนรู้ด้วยกจิกรรมการเรยีนรูผ้่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเรื่องฟิสกิสน์ิวเคลยีรเ์บือ้งต้นพบว่าคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่
ก่อนเรยีน (p<.01) เมื่อพจิารณาผลสมัฤทธิท์ีว่ดัไดใ้นแต่ละดา้นทัง้ดา้นความรูค้วามจ าความเขา้ใจ
การน าความรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ปใชแ้ละกระบวนการเสาะแสวงหาความรูท้าง 
วทิยาศาสตรม์คีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูขึน้ในทุกดา้น 

  3. การศกึษาเจตคตต่ิอกจิกรรมการเรยีนรูผ้่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเรื่องฟิสกิสน์ิวเคลยีร์
เบือ้งตน้พบว่าน าเรยีนมเีจตคตต่ิอกจิกรรมการเรยีนรูผ้่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตในแต่ละดา้นทัง้ดา้น
ความคดิเหน็ทัว่ไปต่อกจิกรรมการเรยีนรู้ดา้นการแสดงออกและมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
ดา้นการเหน็ความส าคญัและประโยชน์ในกจิกรรมการเรยีนรู ้

  จากการศึกษางานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการวจิยัและพฒันา สรุปได้ว่าการวจิยัและพฒันา
การศกึษาคอืการวจิยัที่มุ่งเน้นในการศกึษาเนื้อหาของงานวจิยัเพื่อน าไปใช้ในการพฒันางานวจิยั
อื่นๆเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการพัฒนาทางนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ส่งผลให้งานวจิยัทางการศกึษามขีัน้ตอนทีเ่ป็นมาตรฐานสามารถตรวจสอบ
และเชื่อถอืไดเ้หมาะสมกบัสภาพการเรยีนการสอนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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  7.2  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม 
  กุหลาบ ติยะสตัย์กุลโกวทิ (2531: บทคดัย่อ) ได้ท าการวจิยัเรื่องการศึกษาและ

เปรยีบเทยีบการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ปีการศกึษา 2530 โรงเรยีน 
สวนอนันต์เพื่อวดัพฒันาการการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม 3 คุณลกัษณะคอืความรบัผดิชอบความมี
ระเบยีบวนิัยและความซื่อสตัยก์ลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนหญงิ 207 คนนักเรยีนชาย 160 คน
เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบทดสอบเชงิสถานการณ์ (Situation Test) จ านวน 30 ขอ้ผลการวจิยัพบว่า
นักเรยีนชายและนักเรยีนหญิงมพีฒันาการการให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมทุกคุณลกัษณะและจ าแนก
คุณลกัษณะแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนักเรยีนหญงิมจีรยิธรรมสูงกว่า
นกัเรยีนชายในทุกคุณลกัษณะ 

  ดวงประเสรฐิ ทุ่มเวลา (2540: บทคดัย่อ) ไดท้ าการเปรยีบเทยีบเหตุผลเชงิจรยิธรรมของ
นกักฬีาบาสเกตบอลหญงิโดยจ าแนกตามอายุระดบัการศกึษาและประสบการณ์ในการเล่นกฬีากลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นตอนปลายและระดบัอุดมศึกษา
ผลการวจิยัพบว่านักกฬีาที่มปีระสบการณ์การเล่นต่างกนัมกีารใช้เหตุผลเชงิจรยิธรรมในด้านความ
รบัผดิชอบความซื่อสตัยค์วามสามคัคแีละความอุตสาหะแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

  ปรชีา สายค ้า (2540: 69-70) ได้ท าการวจิยัเรื่องการใช้เหตุผลเชงิจรยิธรรมของครพูล
ศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัส านักงานการประถมศกึษาจงัหวดันครปฐมความมุ่งหมายของ
การวจิยัน้ีเพื่อศกึษาระดบัเหตุผลเชงิจรยิธรรมส าหรบัครพูลศกึษา 4 ลกัษณะคอืความรบัผดิชอบ 
ความซื่อสตัย์ความยุติธรรมและความเมตตากรุณาผลการศกึษาพบว่าเมื่อทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของแต่ละลกัษณะทางจรยิธรรมด้านความรบัผดิชอบของครูพลศกึษาซึ่งแบ่ง
ตามอายุพบว่าแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้านความรบัผดิชอบความ
ซื่อสตัยค์วามยุตธิรรมและความเมตตากรุณาโดยแบ่งตามประสบการณ์การท างานไม่แตกต่างกนัที่
ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยแต่ละ
คุณลกัษณะทางจรยิธรรมด้านความรบัผดิชอบความซื่อสตัย์ความยุตธิรรมไม่แตกต่างกนัที่ระดบั
นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 แต่ในด้านความเมตตากรุณาพบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อน ามาทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยแต่ละ
คุณลกัษณะทางจรยิธรรมของครพูลศกึษาในด้านความรบัผดิชอบความซื่อสตัยค์วามยุตธิรรมและ
ความเมตตากรณุาพบว่าไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  สุมาล ีวงษ์สุวรรณ (2546: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาตวัแปรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้หตุผล
เชงิจรยิธรรมด้านความเอื้อเฟ้ือของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนสวนกุหลาบวฒันากรุงเทพมหานครจ านวน 250 คนวเิคราะหข์อ้มลูโดย
การหาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนัและการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการศึกษา
พบว่าตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความเอื้อเฟ้ือของนักเรยีน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติได้แก่ปจัจยัด้านค่าใช้จ่ายรายวนัสถานภาพสมรสของผู้ปกครองระดบั
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การศึกษาของผู้ปกครองระดบัรายได้ของผู้ปกครองสมัพนัธภาพระหว่างนักเรยีนกับผู้ปกครอง
สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัเพื่อนและบุคลกิภาพของนกัเรยีน 

  กรกช วชิยั ( 2551: บทคดัย่อ ) ไดท้ าการศกึษาเปรยีบเทยีบเหตุผลเชงิจรยิธรรมของครทูี่
มเีพศและอายแุตกต่างกนัพบว่า ครหูญงิและครชูายมรีะดบัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความรบัผดิชอบ 
ความเมตตากรณุา ความยตุธิรรม โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และครู
ที่มีระดับอายุในกลุ่ม 22 – 40 ปี และกลุ่ม 41 – 60 ปีมีระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความ
รบัผดิชอบ ความเมตตากรุณา ความยุตธิรรม โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05แต่ไม่พบว่ามปีฏสิมัพนัธท์เีกดิจากความแตกต่างระหว่างเพศ และอายุของครทูีส่่งผลร่วมกนัต่อ
ระดบัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความรบัผดิชอบ ความเมตตากรณุา ความยตุธิรรม โดยรวมของครู 

  7.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมวีนิยั 
  ธญัญะ บุปผเวส และ คณะ (2538: 48-51) ได้ศกึษาปญัหาทางวนิัยของนักเรยีนจาก

โรงเรยีนสาธติคณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแก่นผลการศกึษาพบว่าความประพฤตกิารลงโทษ
และความบกพรอ่งทางวนิยัทีโ่รงเรยีนน ามาใชม้คีวามเหมาะสมและนักเรยีนยงัมคีวามคดิเห็นว่าการ
ลงโทษทางวนิยันกัเรยีนควรใชก้ารว่ากล่าวตกัเตอืนเฆีย่นและท าทณัฑบ์นกเ็พยีงพอแลว้การลงโทษ
สถานเบาก่อนย่อมมีส่วนท าให้นักเรียนได้มีโอกาสปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นได้
สอดคลอ้งการศกึษาของแบนดูรา (Bandura. 1965 : 264-272) ทีพ่บว่าการเสรมิแรงทางสงัคมและ
พฤตกิรรมดว้ยการใชว้าจาเป็นแบบในการตดัสนิจรยิธรรมแสดงใหเ้หน็ว่าการเปลีย่นแปลงจรยิธรรม
แบบผูใ้หญ่ทีเ่กดิขึน้ไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งเป็นขัน้จรยิธรรมเดมิทีเ่ดก็มอียู่และการใหค้ าแนะน าประเภทที่
ใชเ้หตุผลสูงกว่าระดบัจรยิธรรมของตนเองจะช่วยใหเ้กดิพฒันาการทางจรยิธรรม (Turiel. 1966 : 
611-618) 

  สายพณิ ปรุงสุวรรณ (2538: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาวนิัยในตนเองของเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคแ์ละการเล่นตามมุมโดยเดก็ร่วมกนัสรา้งกฎเกณฑแ์ละครสูรา้ง
กฎเกณฑเ์ดก็อายุ 5-6 ปีชัน้อนุบาลราชสมีาอ าเภอเมอืงจงัหวดันครราชสมีาภาคเรยีนที่ 2ปี
การศกึษา 2536 จ านวน 92 คนผลการศกึษาพบว่าเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปะ
สรา้งสรรค์และการเล่นตามมุมโดยเดก็ร่วมกนัสรา้งกฎเกณฑแ์ละครูสรา้งกฎเกณฑม์วีนิัยในตนเอง
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

  จติรา ชนะกุล (2539: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลของการใชก้จิกรรมวงกลมแบบกลุ่ม 
ยอ่ยในการพฒันาความมวีนิยัในตนเองของเดก็ปฐมวยัโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้เดก็เลก็ของ
โรงเรยีนวดัเทพลลีากรุงเทพมหานครจ านวน 40 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ20 
คนพบว่าหลงัการฝึกด้วยกิจกรรมวงกลมแบบกลุ่มย่อยนักเรยีนมพีฒันาการด้านความมวีินัยใน
ตนเองสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.1 

  จนิดา น้าเจรญิ (2540: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาผลของการจดักจิกรรมเสรมิลกัษณะนิสยัแบบ
วางแผนปฏบิตัแิละทบทวนทีม่ต่ีอวนิยัในตนเองดา้นสิง่แวดลอ้มของเดก็ปฐมวยัโดยกลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรยีนชัน้อนุบาล 2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2540 จ านวน 30 คนของโรงเรยีนอนุบาลระยองอ.
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เมอืงจงัหวดัระยองผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักิจกรรมเสรมิลกัษณะนิสยัแบบ
วางแผนปฏบิตัแิละทบทวนมพีฤตกิรรมดา้นวนิยัในตนเองดา้นสิง่แวดลอ้มสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 

  ศศนิันท์ นิลจนัทร ์ (2547: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเล่านิทานที่มต่ีอ
ความมวีนิยัในตนเองของเดก็ปฐมวยัในชุมชนแออดัคลองเตยโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนอนุบาลปี
ที ่ 1ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2546 สถานรบัเลีย้งเดก็ดวงประทปีมลูนิธดิวงประทปีชุมชนแออดั
คลองเตยกรุงเทพมหานครจ านวน 15 คนผลการศกึษาพบว่าเดก็ปฐมวยัในชุมชนแออดัคลองเตย
หลงัจากได้รบัการจดักจิกรรมเล่านิทานมพีฤตกิรรมความมวีนิัยในตนเองสูงขึน้อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .01 

  กมลจนัทร ์ชื่นฤทธิ.์ (2550: 81). ไดศ้กึษาการพฒันาความมวีนิัยในตนเองของเดก็ปฐมวยั
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตามพระราชด ารสัผลการศกึษาพบว่าเดก็ปฐมวยัหลงั
จดักิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตามพระราชด ารสัมพีฤติกรรมความมวีนิัยในตนเองด้านความ
รบัผดิชอบดา้นความสามคัคดีา้นความซื่อสตัยด์า้นความอดทนมกีารเปลีย่นแปลงแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และพฤตกิรรมความมวีนิัยในตนเองโดยภาพรวมและจ าแนกรายดา้น
มกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีส่งูขึน้ตลอดช่วงเวลาจดักจิกรรม  

  จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความมวีนิัย สรุปได้ว่า การจะพฒันาเยาวชนให้เป็น
บุคคลที่มคีุณภาพทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจสติปญัญาและอารมณ์สามารถด ารงชวีติอยู่ร่วมกบั
บุคคลอื่นในสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิุขจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปลกูฝงัความมวีนิัย 

  7.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันิทานการต์ูน 
  สมปอง นิธสิกุลกาญจน์ (2538: 92) ไดท้ าการวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาหนังสอืการต์ูนชุด

นิทานพื้นบ้านภาคใต้เพื่อใช้ประกอบการเรียน กลุ่มทักษะภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวจิยัปรากฏว่า  ผลสมัฤทธิท์างการอ่าน  หลงัเรยีนของนักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงว่าการเรยีนโดยมหีนังสอืการต์ูน เป็นสื่อการ
เรยีนมผีลสมัฤทธิส์งูกว่าการเรยีนปกต ิ

  ศศนินัท ์นิลจนัทร ์(2547: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงระดบัคะแนน
พฤติกรรมความมวีนิัยในตนเองของเด็กปฐมวยัในชุมชนแออดัคลองเตยที่ได้รบักิจกรรมการเล่า
นิทานในแต่ละช่วงสปัดาหพ์บว่าเดก็ปฐมวยัในชุมชนแออดัคลองเตยหลงัจากทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
การเล่านิทานในแต่ละช่วงสปัดาห์สปัดาห์แตกต่างกนัมรีะดบัคะแนนของพฤตกิรรมความมวีนิัยใน
ตนเองแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ.01 และมกีารเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมความมวีนิัย
ในตเองด้านความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัย ์การตรงต่อเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ.01 

  ศุภลกัษณ์ วฒันาเฉลมิยศ (2554: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษา การพฒันานิทานมลัตมิเีดยี
เพื่อส่งเสรมิการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเองทีม่กีารใหค้วามหมายของค าศพัท ์3 รปูแบบพรอ้มทัง้
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์และความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอนิทานมลัตมิเีดยีเพื่อส่งเสรมิการอ่าน
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ภาษาองักฤษดว้ยตนเองทีม่กีารใหค้วามหมายของค าศพัท ์3 รปูแบบ พบว่า 1.)นิทานมลัตมิเีดยี 3 
รูปแบบมปีระสิทธิภาพดงันี้ 85.00/82.66 รูปแบบที่ให้ความหมายเป็นตัวอักษรมปีระสิทธิภาพ 
84.44/80.67 รูปแบบที่ให้ความหมายเป็นภาพและตัวอักษรมีประสิทธิภาพ 86 .11/81.00 2.) 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนดว้ยนิทานมลัตมิเีดยีที่มกีารใหค้วามหมายของค าศพัท์
เป็นภาพ เป็นตวัอกัษร และเป็นทัง้ภาพและตวัอกัษร มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั
อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .50  3.)ความพึงพอใจในการเรยีนของนักเรยีนด้วยนิทาน
มลัตมิเีดยีที่มกีารให้ความหมายของค าศพัท์เป็นภาพ เป็นตวัอกัษร และเป็นทัง้ภาพและตวัอกัษร
อยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .50     

  จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันิทานการต์ูน  สรปุไดว้่า  การน าเอานิทานการต์ูนมา
ประกอบการสอนจะช่วยให้เดก็นักเรยีนมเีหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยมากขึ้น นอกจากนี้
นิทานการต์ูนยงัมอีทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของนักเรยีน และยงัช่วยให้บรรยากาศใน
ชัน้เรยีนเป็นไปอยา่งน่าสนใจจงึสมควรทีจ่ะน าเอาการต์ูนมาเป็นสื่อในการจดัการเรยีนการสอน 

  7.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน 
  สุพตัรา เฉลิม่เผ่า (2537 : 76 ) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การศกึษาประสทิธภิาพของสื่อการ

สอนและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความคงทนในการเรยีนเรื่องระบบนิเวศน์ของ
นักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1โดยใช้สื่อการสอนที่แตกต่างกัน : กรณีศกึษาโรงเรยีนหนอง
แคสรกจิพทิยา จงัหวดัสระบุร ีพบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยสื่อการสอน เทปโทรทศัน์ สูงกว่า
การสอนปกต ิ 

  ชญาภา เทศวานิช (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจยัเรื่อง การประเมนิสื่อการเรียนรู้
ภาษาองักฤษชุด Say Hello 1-6 โดยผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ สงักดัสถานศกึษาของรฐัในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ครูผู้สอนวชิาภาษาองักฤษระดบัช่วงชัน้ที่ 1-2 
สงักดัสถานศกึษาของรฐัในเขตกรุงเทพมหานครทีใ่ชส้ื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษชุด Say Hello 1-6 
จ านวนประชากร 38 โรงเรยีน โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากครูผูส้อน ไดจ้ านวน 120 คน เครื่องมอืที่
ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบว่า  

  1. ดา้นเนื้อหา โดยภาพรวมพบว่า ครผููส้อนวชิาภาษาองักฤษมคีวามเหน็ดว้ยอยู่ในระดบั
มาก เพื่อพจิารณาเป็นรายข้อ ล าดบัสูงสุดได้แก่ เนื้อหาของสื่อการเรยีนรู้ภาษาองักฤษชุด Say 
Hello 1-6 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2544  

  2. ดา้นวธิกีารน าเสนอ โดยภาพรวมพบว่า ครผููส้อนวชิาภาษาองักฤษมคีวามเหน็ดว้ยอยู่
ในระดบัมาก เพื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ล าดบัสงูสุดไดแ้ก่ ภาษาทีใ่ชเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน  

  3. ด้านกิจกรรม โดยภาพรวมพบว่า ครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษมคีวามเห็นด้วยอยู่ใน
ระดบัมาก เพื่อพจิารณาเป็นรายข้อ ล าดบัสูงสุดได้แก่ กิจกรรมในบทเรยีนมคีวามสอดคล้องกับ
ลกัษณะของวชิาภาษาองักฤษ 

  4. ดา้นการประเมนิผล โดยภาพรวมพบว่า ครผููส้อนวชิาภาษาองักฤษมคีวามเหน็ดว้ยอยู่
ในระดบัมาก เพื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ล าดบัสูงสุดไดแ้ก่ จุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ าหนดไวใ้นแต่ละ
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หน่วยการเรยีน สามารถน าไปใช้ในการประเมนิผลได้จรงิ 5.ด้านรูปแบบของสื่อการเรยีนรู้ โดย
ภาพรวมพบว่า ครูผู้สอนวชิาภาษาองักฤษมคีวามเหน็ด้วยอยู่ในระดบัมาก เพื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นเกี่ยวกบัภาพประกอบพบว่า ล าดบัสูงสุดได้แก่ ภาพประกอบปกมสีสีนัสวยงามช่วยกระตุ้นให้
เกดิความสนใจ 

  สุทติ ิขตัตยิะ (2550: 124) ได้ท าการวจิยัเรื่อง การประเมนิผลคุณภาพรายการโทรทศัน์ 
“เวทแีกจ้นบนความพอเพยีง” ของสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  กรมประชาสมัพนัธ์
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย การวจิยัแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน คอื การประเมนิเบือ้งต้น การส ารวจความพงึ
พอใจและความนิยมของผูช้ม และการประเมนิคุณภาพรายการโทรทศัน์ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย
ใช้แบบสอบถามและเทคนิคเดลฟาย โดยมตีวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการรบัชมรายการโทรทศัน์ 
“เวทแีก้จนบนความพอเพยีง” และเพศ อายุ อาชพี รายไดต่้อเดอืน เป็นตวัแปรอสิระ ประชากรทีใ่ช้
ในการวจิยั ได้แก่ ผู้เขา้ร่วมชมการผลติรายการโทรทศัน์ในพื้นที่ ผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
5,000 คน และผู้ทรงวุฒ ิจ านวน 17 คน โดยสุ่มตวัอย่างจากผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั การ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู และการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ
ดว้ยการวเิคราะหเ์นื้อหา ผลการวจิยัพบว่า  

  1. โดยภาพรวมความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายทัง้ 14 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมอีงคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ผูด้ าเนินรายการเหมาะสม 2) ผูร้่วมสนทนาเหมาะสม
และมคีวามรูใ้นเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง และ 3) เนื้อหาสาระของรายการเป็นประโยชน์และสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นการพฒันาอาชพี 

  2. กลุ่มป้าหมายที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการรบัชมรายการฯ ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อาย ุอาชพีและรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการรบัชมรายการฯ แตกต่างกนั 

  3. ผลการประเมนิคุณภาพรายการโทรทศัน์ พบว่า “เวทแีก้จนบนความพอเพียง” มี
ประเดน็ส าคญัส าหรบัการน าไปปรบัปรงุ จ านวน 4 ประการ คอื ดา้นรปูแบบการน าเสนอดา้นเนื้อหา 
ดา้นเวลาในการเผยแพรอ่อกอากาศ และดา้นคุณภาพเทคนิคการตดัต่อกราฟิก 

  ศูนย์เทคโนโลยกีารศึกษา (2547: บทคดัย่อ) ได้ท าการวจิยัเรื่อง การประเมนิคุณภาพ
บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ เรื่อง สื่อมลัตมิเีดยีเพื่อการศกึษา ประชากรที่ใช้ในการวจิยัทัง้หมด 
108 คน ซึง่ประกอบดว้ย นักศกึษาจ านวน 47 คน ครอูาจารย ์จ านวน 30 คน และบุคลากรทางการ
ศึกษาจ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บทเรยีนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง สื่อ
มลัตมิเีดยีเพื่อการศกึษา และแบบสอบถามความคดิเหน็การใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ เรื่อง 
สื่อมลัตมิเีดยีเพื่อการศกึษา ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบจ านวน 3 
ขอ้ ส่วนที ่2 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัสื่อมลัตมิเีดยีเพื่อการศกึษา จ านวน 14 ขอ้ ส่วนที ่3 สรุปความ
ตดิเหน็โดยรวม จ านวน 4 ขอ้ ส่วนที่ 4 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ ซึง่หลงัจากใช้สื่อแลว้จงึ
ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกบัคุณภาพขอบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ เรื่อง สื่อมลัตมิเีดยีเพื่อการศกึษา ในภาพรวม
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สามารถประเมนิได้อยู่ในเกณฑด์ ีโดยทุกหวัขอ้การประเมนิสอดคล้องกบัผลการประเมนิภาพรวม 
คอือยูใ่นเกณฑด์ทีุกประการ 

  จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาสื่อ สรุปไดว้่า  การพฒันาสื่อการสอนนัน้
คอืการน า วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิคหรอืวธิกีาร ซึง่เป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรูจ้ากผูส้อนไปยงั
ผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีว่างไว้ 

  7.6งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันิทานการต์ูน 
  ประเสรฐิ ศลิปะ (2532: 65) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนวชิาภาษาไทยทีส่อนโดยใช้

บทเรยีนส าเร็จรูปเชิงเส้นตรงการ์ตูนแบบที่ใช้การ์ตูนภาพล้อและบทเรยีนส าเรจ็รูปเชิงเส้นตรง
การต์ูนทีใ่ชก้ารต์ูนเลยีนแบบของจรงิกบัการเรยีนการสอนแบบปกตนิักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
จากผลการวจิยัพบว่านักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รปูเชงิเสน้ตรงการต์ูนแบบทีใ่ชก้ารต์ูนภาพ
เลยีนแบบของจรงิกบันักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รูปเชงิเสน้ตรงการต์ูนแบบทีใ่ชก้ารต์ูนภาพ
ลอ้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอวชิาภาษาไทยไม่แตกต่างกนัพอสรุปไดว้่าบทเรยีนทัง้ 2 
แบบใชเ้ทคนิคการน าเสนอเนื้อหาและขัน้ตอนต่างๆเหมอืนกนัทุกอยา่งยกเวน้จะแตกต่างกนัเพยีงแต่
แบบภาพของการต์ูนทีน่ าเสนอในบทเรยีนเท่านัน้แสดงว่าการต์ูนภาพล้อและภาพเลยีนของจรงิไม่
ก่อใหเ้กดิความแตกต่างกนัทัง้ในดา้นผลสมัฤทธิแ์ละเจตคต ิ

  วรเชษฐ์ พนัโกฏ ิ (2538: บทคดัย่อ) ได้สรา้งบทเรยีนส าเรจ็รูปการต์ูนแบบสาขาวชิา
ภาษาไทยเรือ่งค านามส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 เพื่อหาประสทิธภิาพของนักเรยีนทีเ่รยีน
ด้วยบทเรียนส าเร็จรูปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าบทเรียนส าเร็จรูปแบบ
สาขาวชิาภาษาไทยเรื่องค านามส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 
86.00 /88.40 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน80/80 

  รชันีวรรณ สวงโท (2539: บทคดัย่อ) ไดส้รา้งบทเรยีนส าเรจ็รปูแบบเส้นการต์ูนสวีชิา
ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 เรื่องการอ่านเพื่อจบัใจความตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 พบว่า
บทเรยีนส าเรจ็รูปแบบเส้นตรงการต์ูนสมีปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 เรยีนสูงกว่า
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามปกตอิย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  ชยนัต ์เพชรศรจีนัทร ์(2532: 93) ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการอ่านของนักเรยีนที่
ได้รบัการสอนด้วยวิธสีอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยใช้หนังสือเรยีนที่ใช้ภาพเหมอืนกับสื่อ
หนังสอืเรยีนทีใ่ชภ้าพการต์ูนพบว่าผลสมัฤทธิท์างการอ่านของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนด้วยวธิสีอน
แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้สื่อหนังสือที่ใช้การ์ตูนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ
ภาพเหมอืน 

  จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการนิทานการต์ูน สรุปได้ว่าการต์ูนสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการเรยีนการสอนเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการต์ูนสามารถท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนได้
เรว็ยิง่ขึ้นเพราะการ์ตูนช่วยสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเรว็ช่วยท าให้บทเรยีน
น่าสนใจและผู้เรยีนเรยีนโดยไม่เบื่อหน่ายเกดิความรู้สกึสนุกสนานมชีวีติชวีาซึ่งใช้ได้กบัการเรยีน
การสอนทุกกลุ่มวชิาทุกกลุ่มประสบการณ์จากเหตุผลดงักล่าวมาแลว้การต์ูนจงึเหมาะสมเป็นอย่างยิง่
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ที่จะน ามาประกอบการเรยีนการสอนซึ่งเป็นวชิาที่มธีรรมชาตเิป็นนามธรรมท าให้เกดิรูปธรรมและ
เป็นประโยชน์ทีจ่ะช่วยใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นทีน่่าสนใจแก่ผูเ้รยีนยิง่ขึน้ 
 
8. สรปุงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง จะเหน็ได้ว่า นิทานการต์ูนแอนิเมชัน่ เป็น
สื่อการเรยีนการสอนอยา่งหนึ่ง ทีถ่อืว่ามอีทิธพิลต่อการเรยีนการสอนในด้านต่างๆ ของเดก็นักเรยีน
ในปจัจุบนัเป็นอย่างมาก และปญัหาที่ถือว่าเป็นปญัหาที่ส าคญัของเยาวชนไทยก็คอื ปญัหาด้าน
จรยิธรรม ซึง่หน่วยงานต่างๆ กไ็ดแ้สวงหาวธิแีกไ้ข และหน่วยงานหน่ึงทีส่ามารถรบัผดิชอบในดา้นนี้
ได ้คอื สถานศกึษาทุกระดบั แต่ระดบัชัน้ทีส่ าคญั คอื ระดบัประถมศกึษาเพราะถอืเป็นช่วงแรกของ
การวางแรกฐานในดา้นต่างๆใหก้บัเดก็ โดยเฉพาะ อย่างยิง่การวางรากฐานดา้นจรยิธรรมดา้นความ
มวีนิัย ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ว่า วธิกีารหนึ่งทีค่าดว่าจะน ามาใชไ้ดผ้ลเป็นอย่างด ีคอื การใชน้ิทานการต์ูน
แอนิเมชัน่ เขา้มาท าหน้าทีใ่นการปลกูฝงัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย ใหก้บัเดก็นักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 นัน้เป็นทีน่่าสนใจ และส่งผลต่อการเรยีนรูข้องเดก็นกัเรยีนเป็นอยา่งยิง่ 

  ดงันัน้การศกึษาเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัผ่านนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่ 
ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีพบว่า นิทานการต์ูนแอนิเมชัน่ ถอืว่า
เป็นสื่อ ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการ์ตูนสามารถท าให้
ผูเ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนไดเ้รว็ยิง่ขึน้เพราะการต์ูนช่วยสื่อความหมายใหเ้กดิความเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเรว็
ช่วยท าให้บทเรยีนน่าสนใจและผู้เรยีนเรยีนโดยไม่เบื่อหน่ายเกดิความรูส้กึสนุกสนานมชีวีติชวีาซึ่ง
ใช้ได้กบัการเรยีนการสอนทุกกลุ่มวชิาทุกกลุ่มประสบการณ์จากเหตุผลดงักล่าวมาแล้วการ์ตูนจงึ
เหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะน ามาประกอบการเรยีนการสอนซึง่เป็นวชิาทีม่ธีรรมชาตเิป็นนามธรรมท า
ให้เกิดรูปธรรมและเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนเป็นที่น่าสนใจแก่
ผูเ้รยีนน าให้นักเรยีนใหค้วามสนใจ ทัง้ยงักระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิการอยากเรยีนรู ้ท าให้นักเรยีนรูส้กึ
สนุกสนานไปกับการเรยีน และยงัท าให้นักเรยีนที่ได้ศึกษานิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่มเีหตุผลเชิง
จรยิธรรมด้านความมวีินัยดีขึ้น เพราะฉะนัน้ผู้วิจยัจงึต้องการจะน านิทานการ์ตูนแอนนิเมชัน่มา
พฒันาเหตุผลเชงิจรยิธรรมพด้านความมวีนิัย ของนักเรยีน เพื่อให้นักเรยีนมกีารพฒันาพฤตกิรรม
ดา้นความมวีนิยัในตนเองมากยิง่ขึน้ 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

            1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
            2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
            3. ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอื 

  4. การด าเนินการทดลอง 
  5. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  6. การวเิคราะหข์อ้มลู 
  7. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่1 

ปีการศกึษา 2556  โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาลพบุร ีเขต 1 จ านวน 6 
หอ้งเรยีน รวมนกัเรยีนทัง้หมด 266 คน 

  กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ได้แก่ นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาค

เรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุร ีเขต 1 
จ านวน 49คนซึง่ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มอย่างง่าย ( Simple random sampling ) 
 
2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้ประกอบดว้ย 
  1. นิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยั 
  2. แบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัแบ่งเป็น 3 ดา้น  
     2.1 แบบประเมนิความตรงต่อเวลา 
     2.2 แบบประเมนิความซื่อสตัย ์
     2.3 แบบประเมนิความรบัผดิชอบ 
  3. แบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัย ส าหรบันักเรยีนระดบัใชป้ระถมศกึษาปีที ่

5 
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  4. แบบประเมนิคุณภาพของนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้น
ความมวีนิยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

     4.1 แบบประเมนิคุณภาพดา้นเน้ือหา 
     4.2 แบบประเมนิคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

 
3. ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

  3.1 นิทานการต์นูแอนิเมชัน่เพ่ือส่งเสริมเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย 
       3.1.1 ผูว้จิยัด าเนินการศกึษาคน้ควา้เอกสารงานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 

ออกแบบสรา้งนิทานการต์ูน 
       3.1.2 ผูว้จิยัออกแบบเรือ่งราวสถานการณ์นิทานตามหลกัของแนวการใช้ 

เหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีินัย ของ โคลเบอรก์( Kohlberg )โดยใหน้ิทานการต์ูนแอนิเมชัน่
เป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นการคดิการแก้ปญัหาตามค าถามหลกัในหน่วยการเรยีนรูแ้ต่ละหน่วยคอื การ
ตรงต่อเวลา  ความซื่อสตัย ์และความรบัผดิชอบ แลว้น ามาเขยีนในรปูแบบของStorycardและน ามา
รอ้ยเรยีงกนัเป็น Storyboard ซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

               3.1.2.1 ออกแบบเรื่องราวเกี่ยวกบัเหตุผลเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย  
3 หน่วย คอื การตรงต่อเวลา  ความซื่อสตัย ์และ ความรบัผดิชอบ ในลกัษณะของนิทานการต์ูนแอนิ
เมชัน่น านิทานการต์ูนแอนิเมชัน่ทัง้ 3 เรือ่งมาท า Storyboard 

              3.1.2.2 พฒันา Storyboard จนเป็น Script 
              3.1.2.3 ออกแบบตวัละครฉากและส่วนประกอบดา้นภาพอื่นๆ 
              3.1.2.4 น าบท Script ทีอ่อกแบบเสรจ็เรยีบรอ้ยเสนออาจารยท์ี่ 

ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยเีพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งทางดา้นรปูแบบเน้ือหาและวธิกีารจากนัน้น ามาปรบัปรงุแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

              3.1.2.5 ลงมอืสรา้งการต์ูน (Animation) 
                         3.1.2.5.1 สร้างฉากตัวละครและองค์ประกอบด้านภาพอื่นๆ โดยใช ้

โปรแกรมAdobe Flashใชเ้พื่อสรา้ง Animation 
   3.1.2.5.2 บนัทกึเสยีงพากย ์  
   3.1.2.5.3 เลอืกเพลงประกอบเสยีงประกอบ 
   3.1.2.5.4 น าส่วนประกอบต่างๆมาสรา้งเป็น Animation 

   3.1.2.6 น านิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความ 
มวีนิยัไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิจนมปีระสทิธภิาพด ี
 

  3.2.  แบบประเมินเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย 
         1 แบบประเมินความตรงต่อเวลา 
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ผูว้จิยัด าเนินการสรา้งเองโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
        1. ผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบประเมนิความตรงต่อเวลา  

ของชนาภรณ์ เพาพาน (2545) แลว้น ามาสรา้งแบบแบบประเมนิ 
         2. ผูว้จิยัสรา้งแบบประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบประเมนิความตรงต่อเวลาโดยใช ้

แนวคดิทีไ่ดจ้ากขอ้ 1และโดยลกัษณะของแบบประเมนิเป็นแบบโจทยส์ถานการณ์และมตีวัเลอืก 3 
ค าตอบจ านวน 15 ขอ้ 

         3. น าแบบประเมนิความตรงต่อเวลาไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและ 
น ามาปรบัปรงุแกไ้ข 

         4. น าแบบประเมนิความตรงต่อเวลาไปทดลองใช ้ครัง้ที ่1 กบันกัเรยีนชัน้ 
ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเมอืงใหม่ (ชลอราษฎรร์งัสฤษฏ)์ จ านวน 53 คน 

         5. น าผลการทดสอบมาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกซึง่มคี่าอ านาจ 
จ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.400 – 0.737 แลว้คดัเลอืกขอ้ค าถามทีไ่ดม้าตรฐานและครอบคลุมวตัถุประสงค์
ไว ้10 ขอ้  

         6. น าแบบประเมนิทีผ่่านการคดัเลอืกแลว้จ านวน 10 ขอ้ ไปหาค่าความเชื่อมัน่ 
ของแบบประเมนิโดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
โดยมคี่าความเชื่อมัน่ .841 

       2 แบบประเมินความซ่ือสตัย ์
ผูว้จิยัด าเนินการสรา้งเองโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

      1. ผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบประเมนิความซื่อสตัย ์ของ 
สมาพร ภทัรพงศก์จิ (2551) แลว้น ามาสรา้งแบบแบบประเมนิ 

      2. ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบประเมนิความซื่อสตัยโ์ดยใช ้
แนวคดิทีไ่ดจ้ากขอ้ 1และโดยลกัษณะของแบบประเมนิเป็นแบบโจทยส์ถานการณ์และมตีวัเลอืก 3 
ค าตอบตามระดบัขัน้พฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก์จ านวน 15 ขอ้ 

      3. น าแบบประเมนิความซื่อสตัยไ์ปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและ 
น ามาปรบัปรงุแกไ้ข 

      4. น าแบบประเมนิความซื่อสตัยไ์ปทดลองใช ้ครัง้ที ่1 กบันกัเรยีนชัน้ 
ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเมอืงใหม่ (ชลอราษฎรร์งัสฤษฏ)์จ านวน 53 คน 
5. น าผลการทดสอบมาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกซึง่มคี่าอ านาจ 
จ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.200 – 0.366 แลว้คดัเลอืกขอ้ค าถามทีไ่ดม้าตรฐานและครอบคลุมวตัถุประสงค์
ไว ้10 ขอ้  

     6. แบบประเมนิทีผ่่านการคดัเลอืกแลว้จ านวน 10 ขอ้ ไปหาค่าความเชื่อมัน่ของ 
แบบประเมนิโดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยมี
ค่าความเชื่อมัน่ .525 
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     3 แบบประเมินความรบัผิดชอบ 
      1. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความรบัผดิชอบของดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และ 

เพญ็แข ประจนปจัจนึก (2520: 101) มาปรบัปรงุขอ้ค าถามใหเ้หมาะสม 
     2. โดยใชแ้นวคดิทีไ่ดจ้ากขอ้ 1และโดยลกัษณะของแบบประเมนิเป็นแบบโจทย ์

สถานการณ์และมตีวัเลอืก 3 ค าตอบตามระดบัขัน้พฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก์จ านวน 15 
ขอ้ 

     3. น าแบบประเมนิความรบัผดิชอบไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและ 
น ามาปรบัปรงุแกไ้ข 

     4. น าแบบประเมนิความรบัผดิชอบไปทดลองใช ้ครัง้ที ่1 กบันกัเรยีนชัน้ 
ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเมอืงใหม่ (ชลอราษฎรร์งัสฤษฏ)์จ านวน 53 คน 
5. น าผลการทดสอบมาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกซึง่มคี่าอ านาจ 
จ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.206 – 0.600 แลว้คดัเลอืกขอ้ค าถามทีไ่ดม้าตรฐานและครอบคลุมวตัถุประสงค์
ไว ้10 ขอ้  

     6. แบบประเมนิทีผ่่านการคดัเลอืกแลว้จ านวน 10 ขอ้ ไปหาค่าความเชื่อมัน่ของ 
แบบประเมนิโดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยมี
ค่าความเชื่อมัน่ .669 
 

  3.3 แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยส าหรับนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

       3.3.1 ขัน้ตอนการสรา้งแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยั ส าหรบั 
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มกีารด าเนินการดงันี้ 

               3.3.1.1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรม 
ดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

     3.3.1.2. วเิคราะหเ์นื้อหาและวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
     3.3.1.3 ด าเนินการสรา้งแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย 

ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ชนิด 3ตวัเลอืกจ านวน 60 ขอ้ (เรื่องละ 20 ขอ้)ให้
ครอบคลุมกบัเนื้อหาและวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

     3.3.1.4. น าแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีน 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น าไปปรบัปรงุแกไ้ข 

               3.3.1.5 น าแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีน 
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ ครัง้ที่ 1 กับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรยีนเมอืงใหม ่จ านวน 50 คน  

    3.3.1.6. น าผลการทดสอบมาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก 



66 

 

โดยใชส้ตูร  Item – Total Correlation ซึง่มคี่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.204 – 0.633แลว้คดัเลอืก
ขอ้สอบที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมวตัถุประสงค์ไว้ 40 ขอ้เพื่อน าไปใช้เป็นแบบวดัเหตุผลเชงิ
จรยิธรรมดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

               3.3.1.7 น าแบบวดัทีผ่่านการคดัเลอืกแลว้จ านวน 40 ขอ้ ไปหาค่าความ 
เชื่อมัน่ของแบบวดัโดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
โดยมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั .872 

     3.3.1.8. น าแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยั 
ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีผ่่านการหาค่าความเชื่อมัน่ไปสรา้งเป็นแบบวดัเหตุผล
เชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ฉบบัสมบูรณ์ จดัพมิพเ์พื่อ
น าไปเกบ็ขอ้มลูในการวจิยั 

 
  3.4 แบบประเมินคุณภาพของนิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่เพ่ือส่งเสริมเหตุผลเชิง

จริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
       3.4.1 แบบประเมนิคุณภาพดา้นเน้ือหา 

    3.4.1.1 ศกึษาลกัษณะรปูแบบและวธิกีารเขยีนแบบประเมนิคุณภาพดา้น 
เนื้อหาจากเอกสารงานวจิยัแนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกี่ยวกบัแบบการประเมนิคุณภาพด้าน
เนื้อหา 

    3.4.1.2 ก าหนดกรอบแนวคดิขอบเขตของเนื้อหาดา้นความมวีนิยัและ 
ศกึษาเอกสารต าราและงานวจิยัเกี่ยวกบัแบบการประเมนิคุณภาพดา้นเนื้อหาของการมพีฤตกิรรม
เชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยั 

    3.4.1.3 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาและทบทวนนัน้มาสรา้งแบบประเมนิ 
คุณภาพดา้นเน้ือหาในลกัษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating  Scale) โดยก าหนดคะแนนแต่ละ
ระดบัความคดิเหน็ดงันี้ 

ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 5 มคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิดมีาก 
ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 4 มคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิด ี  
ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 3 มคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิปาน

กลาง 
ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 2 มคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิปรบัปรงุ 
ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 1 มคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิไม่มคีุณภาพ 

    3.4.1.4 น าแบบประเมนิคุณภาพดา้นเนื้อหาเสนออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา 
นิพนธ ์และน าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจเพื่อรบัขอ้เสนอแนะและน าไปปรบัปรงุแกไ้ข 

    3.4.1.5 น าแบบประเมนิคุณภาพดา้นเนื้อหาทีส่รา้งและผ่านการพจิารณา 
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จากอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไปตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ (Face 
Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่านแลว้น าผลจากการประเมนิมาพจิารณาหาค่าเฉลีย่เพื่อเป็นเกณฑ์
การประเมนิคุณภาพของนิทานการต์ูนโดยก าหนดเกณฑด์งันี้ 

คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถงึ มคีุณภาพดมีาก 
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ มคีุณภาพด ี
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถงึ มคีุณภาพปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถงึ ตอ้งปรบัปรงุ 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถงึ ไมม่คีุณภาพ 

  เกณฑ์ในการยอมรบัว่านิทานการ์ตูนที่สร้างขึ้นมคีุณภาพผู้ศึกษาก าหนดให้มคี่าเฉลี่ย
ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 

     3.4.2  แบบประเมนิคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
   3.4.2.1 ศกึษาลกัษณะรปูแบบและวธิกีารเขยีนแบบประเมนิคุณภาพดา้น 

เทคโนโลยกีารศกึษาจากเอกสารงานวจิยัแนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกี่ยวกบัแบบการประเมนิ
คุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

  3.4.2.2 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษารปูแบบนัน้มาสรา้งแบบประเมนิ 
คุณภาพด้านเทคโนโลยกีารศกึษาในลกัษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating  Scale) โดย
ก าหนดคะแนนแต่ละระดบัความคดิเหน็ดงันี้ 

ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 5 มคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิดมีาก 
ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 4 มคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิด ี
ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 3 มคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิปาน

กลาง 
ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 2 มคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิปรบัปรงุ 
ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 1 มคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิไม่มคีุณภาพ 

3.4.2.3 น าแบบประเมนิคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา เสนออาจารย ์
ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์และน าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจ เพื่อรบัขอ้เสนอแนะและน าไปปรบัปรงุแกไ้ข 

3.4.2.4 น าแบบประเมนิคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาทีส่รา้งและผ่าน 
การพจิารณาจากอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญแล้วไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชงิพนิิจ (Face Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่านแลว้น าผลจาการประเมนิมาพจิารณาหาค่าเฉลีย่
เพื่อเป็นเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพของนิทานการต์ูนโดยก าหนดเกณฑด์งันี้ 

คะแนนเฉลีย่  4.51 – 5.00 หมายถงึ มคีุณภาพดมีาก 
คะแนนเฉลีย่  3.51 – 4.50 หมายถงึ มคีุณภาพด ี
คะแนนเฉลีย่  2.51 – 3.50 หมายถงึ มคีุณภาพปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่  1.51 – 2.50 หมายถงึ ตอ้งปรบัปรงุ 
คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.50 หมายถงึ ไมม่คีุณภาพ 
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  เกณฑ์ในการยอมรบัว่านิทานการ์ตูนที่สร้างขึ้นมคีุณภาพผู้ศึกษาก าหนดให้มคี่าเฉลี่ย
ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 
 

4. การด าเนินการทดลอง 
  การศกึษาเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัจดุมุง่หมายเพื่อศกึษาผลการเรยีนรูท้างการ

เรยีนวธิดี าเนินการดงันี้ 
  1. ชีแ้จงใหก้ลุ่มทดลองทราบถงึวตัถุประสงคข์องการทดลอง 
  2. ใหน้กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีท าแบบวดัเหตุผล 

เชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ก่อนเรยีนนิทานการต์ูน 
แอนิเมชัน่ 

  3. ใหน้กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ี1 หอ้งเรยีน คอื 
ห้องเรยีนที่ 5/2 จ านวน 49คน เรยีน กบันิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรม
ดา้นความมวีนิยั 

  4. หลงัจากนกัเรยีนเรยีนนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เสรจ็ในแต่ละเรือ่งใหน้กัเรยีนท า 
แบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยระหว่างเรยีนจบนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่ 

  5. หลงัจากเรยีนกบันิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เสรจ็แลว้ใหน้กัเรยีนท าแบบวดัเหตุผล 
เชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยั ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 หลงัเรยีน 

  6. น าผลจากการท าแบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยของนกัเรยีน 
และแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
ก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และหลงัเรยีนไปวเิคราะหผ์ลเพื่อตรวจสอบสมมตฐิาน 
 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
  5.1 ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไปยงัผูอ้ านวยการ

โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีเพื่อขออนุญาตและความอนุเคราะหใ์หก้ารเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
  5.2 ผู้วจิยัน านิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัย

ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
  5.3 ผู้วิจ ัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองซึ่ง

ประกอบดว้ยแบบสอบถามจ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ แบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย
และแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยั ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท ี5 

  5.4 ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหว่างเดอืนกรกฎาคมพ.ศ. 2556ถงึ เดอืน สงิหาคม 
พ.ศ. 2556 

  5.5 น าแบบประเมนิเหตุเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย และแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรม 
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ด้านความมีวินัย ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่  5ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวเ้พื่อท าการวเิคราะหค์่าทางสถติแิละทดสอบสมมตุิฐาน 
 
6. การวิเคราะหข้์อมลู 

  ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาท าการวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยระเบยีบ 
วธิกีารทางสถติมิขี ัน้ตอนดงันี้ 

  6.1 วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานโดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  6.2 ใชว้ธิกีารทางสถติแิบบRepeated Measures 
  6.3 การหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใชส้ตูร  Item – Total Correlation 
  6.4 การหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตร สมัประสทิธิแ์อลฟา (α- Coefficient) ของครอ

นบาค (Cronbach) 
  
7. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

  7.1 ค่ารอ้ยละ และค่าเฉลีย่ (Mean) 
  7.2 ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  7.3 ใชว้ธิกีารทางสถติแิบบวดัซ ้า (Repeated Measures) 
  7.4 ค่าอ านาจจ าแนก สตูร  Item – Total Correlation 
  7.5 ค่าความเชื่อมัน่สตูร สมัประสทิธิแ์อลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

  
สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

  ในการวจิยัครัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและแปลความหมายของผล
การวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัจงึก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

  N แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน ค่าเฉลีย่ 
 SD แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยัเรื่อง การพฒันานิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผล
เชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัย ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้จดัแบ่งเป็น 5 ตอน
ดงันี้ 

  ตอนท่ี 1 การประเมนิคุณภาพของนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรม
ดา้นความมวีนิยั 

  ตอนท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยก่อนใช ้ ระหว่างใช ้และ
หลงัการใชน้ิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยส าหรบันักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

  2.1 ค่าสถติิพื้นฐานและการประมาณค่าเฉลี่ยของระดบัเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมี
วนิยัส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

  2.2 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้าของเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัย
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

  ตอนท่ี 1 การประเมนิคุณภาพของนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรม
ดา้นความมวีนิยั 

  การหาคุณภาพ จากการประเมินของนิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสริมเหตุผลเชิง
จรยิธรรมดา้นความมวีนิัย ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านเนื้อหา
และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา ทัง้ 3 ท่าน เพื่อปรบัปรงุใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ ผลการประเมนิ
มดีงันี้ 
 



71 

 

ตาราง 2 ผลการประเมนิคุณภาพนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน 
ระดบั 

ของคณุภาพ 
1. ด้านเน้ือหา 
   1.1 เนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ 
   1.2 การแบ่งยอ่ยเนื้อหามคีวามเหมาะสม 
   1.3 การจดัล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอเนื้อหา 
   1.4 ความถูกตอ้งของเนื้อหา 
   1.5 ความชดัเจนในการอธบิายเนื้อหา 
   1.6 เนื้อหามคีวามเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 
   1.7 ความเหมาะสมของเนื้อหาปฏบิตักิาร 
   1.8 ความละเอยีดของเนื้อหา 
   1.9 ความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ช้ 
   1.10 ความน่าสนใจของเนื้อหา 
   1.11 ความทนัสมยัของเนื้อหา 
2. การใช้ภาษา 
   2.1 ภาษาทีใ่ชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษา 
   2.2 ภาษาสื่อความหมายถูกตอ้งกบัเนื้อหา 
   2.3 ภาษาเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 
   2.4 ส านวนภาษาทีใ่ชเ้ขา้ใจงา่ย 
   2.5 การใชภ้าษาถูกตอ้งสื่อความหมายชดัเจน 
3. ด้านการน าไปใช้ 
   3.1 การส่งเสรมิใหเ้กดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
   3.2 การส่งเสรมิใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ 
   3.3 ความน่าสนใจและท าใหเ้กดิแรงจงูใจต่อการ  
        เรยีน 
   3.4 ความสะดวกรวดเรว็ 
   3.5 ความเหมาะสมในการน าไปใชส้อนแทนครู 

4.85 
5.00 
4.67 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.67 
4.33 
5.00 
4.67 
4.87 
5.00 
5.00 
4.67 
5.00 
4.67 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

 
5.00 
5.00 

0.29 
0.00 
0.58 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.58 
0.58 
0.00 
0.58 
0.32 
0.00 
0.00 
0.58 
0.00 
0.58 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

ดีมาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ด ี

ดมีาก 
ดมีาก 
ดีมาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดีมาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 

 
ดมีาก 
ดมีาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.89 0.27 ดีมาก 
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  จากตาราง 2  ผลการประเมนิคุณภาพนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา 
จ านวน 3 ท่าน พบว่า คุณภาพของนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณา
รายการประเมนิในแต่ละดา้นสรุปไดด้งันี้ 

  ดา้นเน้ือหาโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยในเรื่องของ เนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงค ์การ
แบ่งยอ่ยเนื้อหามคีวามเหมาะสม การจดัล าดบัขัน้ตอนการ น าเสนอเนื้อหา ความถูกต้องของเนื้อหา 
ความชดัเจนในการอธบิายเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหาปฏบิตักิาร ความละเอยีดของเนื้อหา 
ความทนัสมยัของเนื้อหา และความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ช ้มคีุณภาพระดบัด ี

  ด้านการใช้ภาษาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยในเรื่องของ ภาษาที่ใช้ถูกต้องตาม
หลกัเกณฑก์ารใชภ้าษา ภาษาสื่อความหมายถูกตอ้งกบัเนื้อหา ภาษาเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 
ส านวนภาษาทีใ่ชเ้ขา้ใจงา่ย และการใชภ้าษาถูกตอ้งสื่อความหมายชดัเจน 

  ดา้นการน าไปใชโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก โดยในเรือ่งของ การส่งเสรมิใหเ้กดิความ 
  คดิรเิริม่สร้างสรรค์ การส่งเสรมิให้เกิดความกระตือรอืร้น ความน่าสนใจและท าให้เกิด

แรงจงูใจต่อการเรยีน ความสะดวกรวดเรว็ และความเหมาะสมในการน าไปใชส้อนแทนคร ู
 
ตาราง 3 ผลการประเมนิคุณภาพนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน 
ระดบั 

ของคณุภาพ 
1. ด้านภาพและเสียง 
   1.1 ภาพทีใ่ชส้อดคลอ้ง/เหมาะสมกบัเนื้อหา 
   1.2 ภาพเคลื่อนไหวช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจเนื้อหา 
   1.3 ความเหมาะสมของขนาดภาพทีใ่ช้ 
   1.4 ความคมชดัของภาพในการน าเสนอ 
   1.5 ความสวยงามของตวัการต์ูนและฉาก 
   1.6 การใชส้ใีนการออกแบบไดเ้หมาะสม 
   1.7 ภาพช่วยใหเ้กดิความอยากรูแ้ละสนใจมากขึน้ 
   1.8 ความชดัเจนของเสยีงบรรยาย 
   1.9 ความสมัพนัธร์ะหว่างภาพกบัเสยีงบรรยาย 
   1.10 การกระตุน้ความสนใจของเสยีงประกอบ 
2. ด้านตวัอกัษร 
   2.1 สขีองตวัอกัษร สวยงาม ชดัเจน 
   2.2 ขนาดของตวัอกัษร 

4.63 
4.67 
4.67 
5.00 
5.00 
4.67 
5.00 
4.67 
4.67 
4.33 
3.67 
4.42 
4.67 
4.33 

0.28 
0.58 
0.58 
0.00 
0.00 
0.58 
0.00 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.00 
0.58 
0.58 

ดีมาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ด ี
ด ี
ดี 

ดมีาก 
ด ี
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ตาราง 3( ต่อ ) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน 
ระดบั 

ของคณุภาพ 
   2.3 รปูแบบของตวัอกัษร 
   2.4 ความถูกตอ้งของตวัอกัษร 
3. การน าไปใช้ 
   3.1 ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
   3.2 ความน่าสนใจและท าใหเ้กดิแรงจงูใจต่อ 
        การเรยีน 
   3.3 ความสะดวกรวดเรว็ 
   3.4 ความเหมาะสมของการน านิทานการต์ูนไปใช้    
        ในการสอน 

4.33 
4.33 
4.58 
4.67 
4.67 

 
4.00 
5.00 

0.58 
0.58 
0.33 
0.58 
0.58 

 
0.00 
0.00 

ด ี
ด ี

ดีมาก 
ดมีาก 
ดมีาก 

 
ด ี

ดมีาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.57 0.27 ดีมาก 
 

  จากตาราง 3  ผลการประเมินคุณภาพนิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยกีารศกึษาจ านวน 3 ท่าน พบว่า คุณภาพของนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่โดยรวมอยู่ในระดบั
ดมีาก เมือ่พจิารณารายการประเมนิในแต่ละดา้นสรปุไดด้งันี้ 

ด้านภาพและเสียงมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยในเรื่องของ ภาพที่ใช้
สอดคล้อง/เหมาะสมกบัเนื้อหา ภาพเคลื่อนไหวช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจเนื้อหา ความเหมาะสมของ
ขนาดภาพทีใ่ช ้ความสวยงามของตวัการต์ูนแอนิเมชัน่และฉาก การใชส้ใีนการออกแบบไดเ้หมาะสม 
ภาพช่วยให้เกิดความอยากรู้และสนใจมากขึ้น ความชดัเจนของเสยีงบรรยาย และความสมัพนัธ์
ระหว่างภาพกบัเสยีงบรรยาย การกระตุน้ความสนใจของเสยีงประกอบ มคีุณภาพระดบัด ี

ดา้นตวัอกัษรมคีุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัด ีโดยในเรื่องของ ขนาดของตวัอกัษร รปูแบบ
ของตวัอกัษร ความถูกตอ้งของตวัอกัษร และสขีองตวัอกัษร สวยงาม ชดัเจน มคีุณภาพระดบัดมีาก 

การน าไปใชม้คีุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก โดยในเรื่องของ ความเหมาะสมของเวลา
ในการน าเสนอ ความน่าสนใจและท าใหเ้กดิแรงจงูใจต่อ การเรยีน ความเหมาะสมของการน านิทาน
การต์ูนไปใชใ้นการสอน และความสะดวกรวดเรว็ มคีุณภาพระดบัด ี

ซึง่ในการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อปรบัปรุงแก้ไข และผูว้จิยั
ไดป้รบัปรงุแกไ้ขนิทานการต์ูนใหด้ขีึน้ ดงันี้ 

1. เพิม่เสยีงดนตรเีพื่อกระตุน้ความน่าสนใจ 
2. เพิม่ภาพในช่วงการสนทนาเพื่อใหเ้กดิการเหน็จรงิ 
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  ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาพัฒนาการด้านเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยก่อนใช ้ 
ระหว่างใช้ และหลงัการใชน้ิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

  2.1 ค่าสถติิพื้นฐานและการประมาณค่าเฉลี่ยของระดบัเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมี
วนิยัส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5ก่อนใช ้ระหว่างใช ้และ หลงัใช ้นิทานการต์ูนแอนิเมชัน่ 

  ผูว้จิยัไดน้ าแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ก่อนเรยีน จ านวน 40 ขอ้ แบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย 
ระหว่างเรยีน จ านวน 30 ขอ้ และ แบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยส าหรบันกัเรยีน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5หลงัเรยีน จ านวน 40 ข้อ ไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง คอื นักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีจ านวน 49 คน  และน าคะแนนที่ได้มาหาค่าสถิติ
พืน้ฐานและระดบัเกณฑป์ระเมนิค่าเฉลีย่ 
 
ตาราง 4 ค่าสถติพิืน้ฐานและการประมาณค่าเฉลีย่ของระดบัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้น 
      ความมวีนิัยส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5ก่อนใช ้ระหว่างใช ้และ หลงัใช ้นิทาน 
      การต์ูนแอนิเมชัน่ 
 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Mean SD จ านวนนกัเรยีน ระดบัการประเมนิ 
การแปล

ความหมาย 
ก่อน 

ระหว่าง 
หลงั 

2.33 
2.50 
2.50 

.29153 

.24106 

.17590 

49 
49 
49 

1.34 – 2.66 
1.34 – 2.66 
1.34 – 2.66 

ระดบัปานกลาง 
ระดบัปานกลาง 
ระดบัปานกลาง 

 
จากตาราง 4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนมเีหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมี

วนิัย อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ก่อนใช้ 2.33 ระหว่างใช้ 2.50 และหลงัใช้ 2.50 
ตามล าดบั 

 
  2.2 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้าของเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัย

ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซ ้าของเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยก่อน

ใช ้ระหว่างใช ้และหลงัการใชน้ิทานการต์ูนเพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยส าหรบั
นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5/2จ านวน 49 คนโดยบนัทกึคะแนนจากผลการทดลองการพฒันานิทานการต์ูน
เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และหลงัเรยีน  
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ตาราง 5 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซ ้าของเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยส าหรบั   
      นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหว่างเงือ่นไข 
ความคลาดเคลื่อน 

878.794 
6.400 

1 
48 

878.794 
.133 

6591.428 .000* 

 
*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05  
 

  จากตาราง 5  พบว่านักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่เรยีนโดยนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่
เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย  มผีลคะแนนโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่านักเรยีนมีพฒันาการด้าน
เหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยหลงัใชน้ิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรม
ดา้นความมวีนิยัเพิม่ขึน้  

 
 



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การสรุปผล การพฒันานิทานการ์ตูนเพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีินัย

ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีเป็นการน าเสนอเกี่ยวกบัความ
มุ่งหมายของการวจิยั ความส าคญัของการวจิยั ขอบเขตการวิจยั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู การเกบ็รวบรวมขอ้มลู สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขัน้ตอนดงันี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

  ในการวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อพฒันานิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิ
จรยิธรรมดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีดงันี้ 

  1. เพื่อพฒันานิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัย
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีใหม้คีุณภาพตามเกณฑ ์

  2. เพื่อศกึษาพฒันาการดา้นเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย ก่อนใช ้ ระหว่างใช ้
และหลงัใชก้ารใชน้ิทานการต์ูนแอนนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ี
 
ความส าคญัของการวิจยั 

  ผลของการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 
  1. ได้นิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชิงจรยิธรรมด้านความมวีินัยส าหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
  2.  เป็นแนวทางในการพัฒนานิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่ส าหรบัเสริมสร้างเหตุผลเชิง

จรยิธรรม ดา้นความมวีนิยัส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้อื่นๆต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจยั 

  ประชากร คอื นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 6 หอ้งเรยีน โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลพบุร ีเขต 1 รวมนักเรยีน
ทัง้หมด 266 คน 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5/2ภาคเรยีน 
ที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาลพบุร ีเขต 1 จ านวน 
49คนซึง่ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มอยา่งงา่ย ( Simple random sampling ) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้ประกอบดว้ย 
  1. นิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยั 

   2. แบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยัแบ่งเป็น 3 ดา้น  
      2.1 แบบประเมนิความตรงต่อเวลา 
      2.2 แบบประเมนิความซื่อสตัย ์
      2.3 แบบประเมนิความรบัผดิชอบ 

  3. แบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัย ส าหรบันักเรยีนระดบัใชป้ระถมศกึษาปีที ่
5 

  4. แบบประเมนิคุณภาพของนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้น
ความมวีนิยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

     4.1 แบบประเมนิคุณภาพดา้นเน้ือหา 
      4.2 แบบประเมนิคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 

  1. ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไปยงั 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีเพื่อขออนุญาตและความอนุเคราะห์ใหก้ารเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

  2. ผู้วิจยัน านิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสริมเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

  3. ผู้วิจ ัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองซึ่ง
ประกอบดว้ยแบบสอบถามจ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ แบบประเมนิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย
และแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยั ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท ี5 

  4. ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหว่างเดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถงึ เดอืน สงิหาคม 
พ.ศ. 2556 

  5. น าแบบประเมนิเหตุเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยั และแบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรม 
ด้านความมวีินัย ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวเ้พื่อท าการวเิคราะหค์่าทางสถติแิละทดสอบสมมตุิฐาน 
 
สรปุผลการวิจยั 

  จากการด าเนินการวจิยัและพฒันานิทานการต์ูนเพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความ
มวีนิยัส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 สรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 
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  1. ไดน้ิทานการต์ูนเพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยส าหรบันกัเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5จ านวน 3 เรือ่ง คอื 

      เรือ่งที ่1 ดา้นความซื่อสตัย ์เรือ่ง องอาจ และวนิยักบักระเป๋าเงนิทีห่ายไป 
      เรือ่งที ่2 ดา้นความรบัผดิชอบ เรือ่ง ผลของการขาดความรบัผดิชอบของจีด๊ 
      เรือ่งที ่3 ดา้นความตรงต่อเวลา เรือ่ง นาฬกิาของน้องแกว้ 
  2. ผลการหาคุณภาพของนิทานการต์ูนเพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัย

ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
     2.1 ผลการประเมนิคุณภาพนิทานการต์ูนเพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมี

วนิัยส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ด้านเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า คุณภาพของนิทาน
การต์ูนโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.89 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.27 

     2.2 ผลการประเมนิคุณภาพนิทานการต์ูนเพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมี
วินัยส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า 
คุณภาพของนิทานการ์ตูนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.27 

  3. ผลการศึกษาเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลงัการใช้
นิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสริมเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 พบว่า นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนโดยนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อ
ส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยมผีลคะแนนโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนมพีฒันาการด้านเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีินัยหลงั
ใช้นิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยเพิ่มขึ้น เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 

อภิปรายผล 
  จากการพฒันานิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัย

ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุบาลลพบุร ีพบว่า นิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อ
ส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5มคีุณภาพตาม
เกณฑ ์โดยสามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

  1. การหาคุณภาพภาพของนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้าน
ความมวีนิัยส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 พบว่านิทานการต์ูนแอนิเมชัน่ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ 
โดยผ่านการประเมนิจากผูช้ีย่วชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน พบว่า คุณภาพของนิทานการต์ูนแอ
นิเมชัน่โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.89 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.27 
โดยคุณภาพของนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณารายการประเมนิใน
แต่ละด้านพบว่าด้านเนื้ อหาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยในเรื่องของ เนื้ อหาครอบคลุม
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วตัถุประสงค ์การแบ่งย่อยเนื้อหามคีวามเหมาะสม การจดัล าดบัขัน้ตอนการ น าเสนอเนื้อหา ความ
ถูกต้องของเนื้อหา ความชดัเจนในการอธบิายเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหาปฏบิตักิาร ความ
ละเอยีดของเนื้อหา ความทนัสมยัของเนื้อหา และความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ช ้มคีุณภาพระดบั
ดดีา้นการใชภ้าษาโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยในเรื่องของ ภาษาทีใ่ชถู้กต้องตามหลกัเกณฑก์าร
ใชภ้าษา ภาษาสื่อความหมายถูกตอ้งกบัเนื้อหา ภาษาเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีนส านวนภาษาทีใ่ช้
เขา้ใจง่าย และการใชภ้าษาถูกต้องสื่อความหมายชดัเจนดา้นการน าไปใช้โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
โดยในเรื่องของ การส่งเสรมิให้เกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ การส่งเสรมิให้เกดิความกระตอืรอืร้น 
ความน่าสนใจและท าให้เกดิแรงจูงใจต่อการเรยีน ความสะดวกรวดเรว็ และความเหมาะสมในการ
น าไปใชส้อนแทนคร ู

  นิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่ที่ผู้วิจยัได้สร้างขึ้น โดยผ่านการประเมนิจากผู้ ชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยกีารศกึษา จ านวน 3 ท่าน พบว่าคุณภาพของนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่โดยรวมอยู่ในระดบั
ดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.27 โดย คุณภาพของนิทาน
การต์ูนแอนิเมชัน่โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก เมือ่พจิารณารายการประเมนิในแต่ละด้าน พบว่า 
ดา้นภาพและเสยีงมคีุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก โดยในเรือ่งของ ภาพทีใ่ชส้อดคลอ้งเหมาะสม
กบัเนื้อหา ภาพเคลื่อนไหวช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจเนื้อหา ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใช ้ความ
สวยงามของตวัการ์ตูนแอนิเมชัน่และฉาก การใช้สใีนการออกแบบได้เหมาะสม ภาพช่วยให้เกิด
ความอยากรู้และสนใจมากขึ้น ความชดัเจนของเสยีงบรรยาย และความสมัพนัธ์ระหว่างภาพกบั
เสยีงบรรยาย การกระตุ้นความสนใจของเสยีงประกอบ มคีุณภาพระดบัดดี้านตวัอกัษรมคีุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยในเรื่องของ ขนาดของตวัอกัษร รูปแบบของตวัอกัษร ความถูกต้องของ
ตวัอกัษร และสขีองตวัอกัษร สวยงาม ชดัเจน มคีุณภาพระดบัดมีากการน าไปใชม้คีุณภาพโดยรวม
อยู่ในระดบัดมีาก โดยในเรื่องของ ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ ความน่าสนใจและท าให้
เกิดแรงจูงใจต่อ การเรยีน ความเหมาะสมของการน านิทานการ์ตูนไปใช้ในการสอน และความ
สะดวกรวดเรว็ มคีุณภาพระดบัดซีึ่งในการประเมนิของผู้เชี่ยวชาญได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อ
ปรบัปรุงแก้ไข และผูว้จิยัไดป้รบัปรุงแก้ไขนิทานการต์ูนใหด้ขีึน้ ดงันี้ควรเพิม่เสยีงดนตรเีพื่อกระตุ้น
ความน่าสนใจและเพิม่ภาพในช่วงการสนทนาเพื่อใหเ้กดิการเหน็จรงิ สอดคลอ้งกบั ไพโรจน์ ตรีณธ
นากุล  (2546:119)  ได้กล่าวว่า ในการตรวจสอบคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ควร
ตรวจสอบทัง้ด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในการตรวจสอบด้วยเนื้อหา จะต้อง
ตรวจสอบถงึความถูกตอ้งของการน าเสนอเนื้อหารวมถงึแบบฝึกหดัและแบบทดสอบดว้ย นอกจากนี้
ใน การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีการศกึษา มเีกณฑ ์ในการพจิราณา คอื องค์ประกอบของหน้าจอ 
พืน้หลงั ตวัอกัษร ปุ่มต่างๆ เสยีง ภาพประกอบ รวมถงึการปฏสิมัพนัธ์ ในบทเรยีนดว้ย นอกจากนี้ 
บุปผชาต ิทฬัหกิรณ์  (2544:157)  ไดก้ล่าวถงึ การประเมนิคุณภาพตวัสื่อมลัตมิเีดยีโดยมหีวัขอ้การ
ประเมนิจะต้องพจิารณา ถึง การออกแบบการสอน การออกแบบหน้าจอ  มกีารประเมนิในด้าน
ขอ้ความ ภาพ และการฟิก เสยีง และการควบคุมหน้าจอ รวมถงึการประเมนิการใชง้านของบทเรยีน
คอมพวิเตอรด์ว้ยโดยเกณฑท์ีย่อมรบัควรมคี่าเฉลีย่มากกว่า 4.00 ขึน้ไป ซึง่สอดคลอ้งกบั  
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พสิณุ ฟองศร ี (2549: 287)  ไดก้ล่าวว่า ขอ้ค าถามหรอืขอ้สอบ ควรมคี่าเฉลีย่แต่ละขอ้มากกว่าหรอื
เท่ากบั 4.00 ขึ้นไป จงึจะน าไปใช้ได้ นอกจากนี้ข้อค าถามที่ใช้ในการประเมนิหาคุณภาพสื่อการ
เรยีนการสอนควรมคีวามเหมาะสมและมรีายละเอยีดที่ชดัเจนให้มคีุณภาพเพยีงพอที่จะน าไปใช้ใน
การหาคุณภาพสื่อไดจ้รงิ 

  2. ผลการศึกษาเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลงัการใช้
นิทานการ์ตูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสริมเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 พบว่า นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนโดยนิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อ
ส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยวนิัยมผีลคะแนนโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั .05แสดงให้เหน็ว่านักเรยีนมพีฒันาการด้านเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัย
หลงัใชน้ิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยเพิม่ขึน้ เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ศศนิันท ์นิลจนัทร ์ (2547: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาผล
การจดักจิกรรมการเล่านิทานที่มต่ีอความมวีนิัยในตนเองของเด็กปฐมวยัในชุมชนแออดัคลองเตย
พบว่าเดก็ปฐมวยัในชุมชนแออดัคลองเตยหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทานมพีฤติกรรมความ
มวีนิัยในการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมความมวีนิัยในตัวเองด้านความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัย ์
การตรงต่อเวลา และการควบคุมตนเองสงูขึน้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิทานการต์ูนเพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิ
จรยิธรรมดา้นความมวีนิยั ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ไดร้บัการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นเนื้อหาและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสื่อเทคโนโลยเีพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านรูปแบบเนื้อหามี
ความเหมาะสม ซึง่ในชุดพฒันานิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมี
วนิัยนัน้ ผู้วจิยัได้ก าหนดกจิกรรมให้นักเรยีนเกดิการอยากเรยีนรู ้ท าให้นักเรยีนรูส้กึสนุกสนานไป
กบัการเรยีน เมื่อน านิทานการต์ูนเพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยไปใช้ จงึท าให้
นักเรยีนทุกคนเรยีนไดต้ามความสนใจที่อยากเรยีนรูไ้ด้ อกีทัง้เป็นการเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนแสดง
ความคดิ ฝึกตดัสนิใจ แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พชัร ีวาศวทิ (2537) 
ที่ได้กล่าวถงึนิทานไว้ว่าเป็นเรื่องราวที่มผีู้แต่งขึน้เพื่อความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท าให้ชวนตดิตาม 
และเตม็ไปดว้ยจนิตนาการและชวีติชวีาใหก้บัเดก็ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สมปอง นิธสิกุลกาญจน์ (2538) ที่ได้ท าการวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาหนังสอืการ์ตูนชุดนิทาน
พื้นบ้านภาคใต้เพื่อใช้ประกอบการเรยีน กลุ่มทกัษะภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่3  พบว่า การ
เรยีนโดยมหีนงัสอืการต์ูน เป็นสื่อการเรยีนมผีลสมัฤทธิส์งูกว่าการเรยีนปกต ิ
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ข้อเสนอแนะ 
  

  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.การใช้นิทานการต์ูนแอนิเมชัน่เพื่อส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านความมวีนิัยส าหรบั

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 เป็นสื่อในการจดัการเรยีนการสอนนัน้ต้องอาศยัความพรอ้มด้านสื่อ
อุปกรณ์ของสถานศกึษา และความพรอ้มในเรื่องของทกัษะการใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรข์องนักเรยีน 
กล่าวคือ สถานศึกษาต้องมเีครื่องคอมพิวเตอร์ ล าโพง หรอืหูฟงัที่มคีุณภาพ เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่นกัเรยีน ส่วนนกัเรยีนเองกจ็ะต้องมทีกัษะพืน้ฐานในการใชค้อมพวิเตอร ์ซึง่ถ้านักเรยีน
คนไหนทีท่กัษะยงัไมด่พีอ กค็วรมกีารฝึกเพื่อใหน้กัเรยีนสามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ดเ้บือ้งตน้ 
 

  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
  1.ควรศกึษารปูแบบการต์ูนประเภทอื่น เพื่อพฒันาใหน้กัเรยีนมกีารพฒันาดา้นการเรยีนให้

มากขึ้น  เนื่องจากการ์ตูนแอนิเมชัน่เป็นสื่อดิจติอลที่เข้าถึงนักเรยีนง่าย  จงึจะท าให้นักเรยีนมี
พฒันาการเรยีนการสอนทีง่า่ยขึน้ดว้ย 

  2. ควรมกีารศึกษาวจิยัเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีนระหว่างการเรยีนด้วยนิทาน
การต์ูนแอนนิเมชัน่ กบัการเรยีนรูข้องผู้เรยีนโดยใชก้บัสื่อประเภทอื่นเช่นเปรยีบเทยีบกบัการเรยีน
ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตหรอืเปรยีบเทยีบกบัการเรยีนการสอนจากครใูนหอ้งเรยีนปกติเป็นตน้ 

  3. ควรศึกษาปจัจยัที่ส่งเสรมิการให้เหตุผลเชิงจรยิธรรมในด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสรมิ
เหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นด้านความเสยีสละ การส่งเสรมิเหตุผลเชงิจรยิธรรมด้านด้านความสามคัค ี
เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก. 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาแบบประเมินเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยและ 

แบบวดัเหตผุลเชิงจิยธรรมด้านความมีวินัยส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจคณุภาพนิทานการต์นูเพ่ือส่งเสริมเหตผุลเชิงจริยธรรม 

ด้านความมีวินัย 
และ ส าเนาหนังสือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาแบบประเมินเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยและ 
แบบวดัเหตผุลเชิงจิยธรรมด้านความมีวินัยส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
1. อาจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ ลงักา 

ภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
2. อาจารย ์ดร.กนกพร ฉนัทนารุง่ภกัดิ ์

       ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

   3. อาจารย ์ดร. ปิยะดา จุลวรรณา  
       ภาควชิาจติวทิยา คณะวทิยาลยัฝึกหดัคร ูมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
 
  4. อาจารย ์วณีา ลิม้สกุล 
       ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลพบุร ีเขต 1 
   
  5. อาจารย ์จรุรีตัน์ ทองพานิช 
       ครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีนบา้นสระเตย     
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจคณุภาพนิทานการต์นูเพ่ือส่งเสริมเหตผุลเชิงจริยธรรม 
ด้านความมีวินัยส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญด้านส่ือเทคโนโลยีการศึกษา 
 

1.  อาจารย ์ดร.รฐัพล ประดบัเวทย ์
 หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

2. อาจารย ์ดร.นฤมล ศริะวงษ์ 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

3. อาจารย ์ดร.รตันาภรณ์ ประวตัวิชัรา 
สาขาวชิาการศกึษาทัว่ไป คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจคณุภาพนิทานการต์นูเพ่ือส่งเสริมเหตผุลเชิงจริยธรรม 
ด้านความมีวินัยส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
 

1. อาจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ ลงักา 
ภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

  2. อาจารย ์จรุรีตัน์ ทองพานิช 
       ครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีนบา้นสระเตย     

 

3. อาจารย ์ดลนภา เอมอนิทร ์
       ครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีนอนุบาลค่ายบางระจนั 
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ภาคผนวก ข. 
ตารางแสดงค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของ 

แบบประเมินเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยและ 
แบบวดัเหตผุลเชิงจิยธรรมด้านความมีวินัยส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ตาราง 6 แสดงค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC ) ของ แบบประเมินเหตผุลเชิงจริยธรรม 
              ด้านความมีวินัย 
 

ความซื่อสตัย ์ ความรบัผดิชอบ ความตรงต่อเวลา 

ขอ้ที ่
ค่า  

( IOC) 
ผลการ
พจิารณา 

ขอ้ที ่
ค่า  

( IOC) 
ผลการ
พจิารณา 

ขอ้ที ่
ค่า  

( IOC) 
ผลการ
พจิารณา 

1 0.60 คดัเลอืกไว ้ 1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 1 1.00 คดัเลอืกไว ้
2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 2 1.00 คดัเลอืกไว ้

3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 3 1.00 คดัเลอืกไว ้

4 0.40 คดัออก 4 0.40 คดัออก 4 1.00 คดัเลอืกไว ้

5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 5 0.60 คดัเลอืกไว ้ 5 0.60 คดัเลอืกไว ้

6 0.80 คดัเลอืกไว ้ 6 0.80 คดัเลอืกไว ้ 6 0.80 คดัเลอืกไว ้

7 1.00 คดัเลอืกไว ้ 7 0.80 คดัเลอืกไว ้ 7 0.80 คดัเลอืกไว ้

8 0.60 คดัเลอืกไว ้ 8 0.80 คดัเลอืกไว ้ 8 1.00 คดัเลอืกไว ้

9 0.80 คดัเลอืกไว ้ 9 0.80 คดัเลอืกไว ้ 9 0.80 คดัเลอืกไว ้

10 0.80 คดัเลอืกไว ้ 10 0.80 คดัเลอืกไว ้ 10 0.80 คดัเลอืกไว ้

11 0.80 คดัเลอืกไว ้ 11 0.60 คดัเลอืกไว ้ 11 1.00 คดัเลอืกไว ้

12 0.80 คดัเลอืกไว ้ 12 0.80 คดัเลอืกไว ้ 12 1.00 คดัเลอืกไว ้

13 1.00 คดัเลอืกไว ้ 13 1.00 คดัเลอืกไว ้ 13 1.00 คดัเลอืกไว ้

14 1.00 คดัเลอืกไว ้ 14 0.80 คดัเลอืกไว ้ 14 0.80 คดัเลอืกไว ้

15 1.00 คดัเลอืกไว ้ 15 1.00 คดัเลอืกไว ้ 15 1.00 คดัเลอืกไว ้
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ตาราง 7 แสดงค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC ) ของ แบบวดัเหตผุลเชิงจริยธรรม 
  ด้านความมีวินัย  ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ขอ้ที ่
ค่า  

( IOC) 
ผลการ
พจิารณา 

ขอ้ที ่
ค่า  

( IOC) 
ผลการ
พจิารณา 

ขอ้ที ่
ค่า  

( IOC) 
ผลการ
พจิารณา 

1 1.00 คดัเลอืกไว ้ 21 1.00 คดัเลอืกไว ้ 41 0.80 คดัเลอืกไว ้

2 1.00 คดัเลอืกไว ้ 22 1.00 คดัเลอืกไว ้ 42 1.00 คดัเลอืกไว ้

3 1.00 คดัเลอืกไว ้ 23 1.00 คดัเลอืกไว ้ 43 0.80 คดัเลอืกไว ้

4 1.00 คดัเลอืกไว ้ 24 1.00 คดัเลอืกไว ้ 44 1.00 คดัเลอืกไว ้

5 1.00 คดัเลอืกไว ้ 25 1.00 คดัเลอืกไว ้ 45 1.00 คดัเลอืกไว ้

6 1.00 คดัเลอืกไว ้ 26 1.00 คดัเลอืกไว ้ 46 1.00 คดัเลอืกไว ้

7 1.00 คดัเลอืกไว ้ 27 1.00 คดัเลอืกไว ้ 47 1.00 คดัเลอืกไว ้

8 0.80 คดัเลอืกไว ้ 28 1.00 คดัเลอืกไว ้ 48 0.80 คดัเลอืกไว ้

9 1.00 คดัเลอืกไว ้ 29 1.00 คดัเลอืกไว ้ 49 1.00 คดัเลอืกไว ้

10 1.00 คดัเลอืกไว ้ 30 1.00 คดัเลอืกไว ้ 50 1.00 คดัเลอืกไว ้

11 1.00 คดัเลอืกไว ้ 31 1.00 คดัเลอืกไว ้ 51 1.00 คดัเลอืกไว ้

12 1.00 คดัเลอืกไว ้ 32 1.00 คดัเลอืกไว ้ 52 1.00 คดัเลอืกไว ้

13 1.00 คดัเลอืกไว ้ 33 1.00 คดัเลอืกไว ้ 53 0.80 คดัเลอืกไว ้

14 1.00 คดัเลอืกไว ้ 34 1.00 คดัเลอืกไว ้ 54 1.00 คดัเลอืกไว ้

15 1.00 คดัเลอืกไว ้ 35 1.00 คดัเลอืกไว ้ 55 1.00 คดัเลอืกไว ้

16 1.00 คดัเลอืกไว ้ 36 1.00 คดัเลอืกไว ้ 56 1.00 คดัเลอืกไว ้

17 1.00 คดัเลอืกไว ้ 37 1.00 คดัเลอืกไว ้ 57 1.00 คดัเลอืกไว ้

18 1.00 คดัเลอืกไว ้ 38 1.00 คดัเลอืกไว ้ 58 1.00 คดัเลอืกไว ้

19 1.00 คดัเลอืกไว ้ 39 1.00 คดัเลอืกไว ้ 59 1.00 คดัเลอืกไว ้

20 0.80 คดัเลอืกไว ้ 40 1.00 คดัเลอืกไว ้ 60 1.00 คดัเลอืกไว ้
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ภาคผนวก ค. 
ตารางการหาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ ของ  
แบบประเมินเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยและ 

แบบวดัเหตผุลเชิงจิยธรรมด้านความมีวินัยส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ตาราง 8 แสดงค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ ของแบบประเมินเหตผุลเชิงจริยธรรม 
        ด้านความมีวินัยด้านความซ่ือสตัย ์     

 
ดา้นความซื่อสตัย ์จ านวน 14 ขอ้ 

 
ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก ( R ) ผลการพจิารณา 
1 0.246 คดัเลอืกไว ้
2 - 0.093 ตดัทิง้ 
3 0.274 คดัเลอืกไว ้
4 0.072 ตดัทิง้ 
5 0.233 คดัเลอืกไว ้
6 - 0.117 ตดัทิง้ 
7 0.366 คดัเลอืกไว ้
8 0.200 คดัเลอืกไว ้
9 0.200 คดัเลอืกไว ้
10 0.143 ตดัทิง้ 
11 0.283 คดัเลอืกไว ้
12 0.269 คดัเลอืกไว ้
13 0.273 คดัเลอืกไว ้
14 0.200 คดัเลอืกไว ้
 

ค่าความเชื่อมัน่ .525 
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ตาราง 9 แสดงค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ ของแบบประเมินเหตผุลเชิงจริยธรรม 
        ด้านความมีวินัย ด้านความรบัผิดชอบ     

 
ดา้นความรบัผดิชอบ จ านวน 14 ขอ้ 

 
ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก ( R ) ผลการพจิารณา 
1 0.343 คดัเลอืกไว ้
2 0.236 คดัเลอืกไว ้
3 0.249 คดัเลอืกไว ้
4 0.079 ตดัทิง้ 
5 0.213 คดัเลอืกไว ้

6 0.547 คดัเลอืกไว ้

7 0.370 คดัเลอืกไว ้

8 0.509 คดัเลอืกไว ้

9 0.199 ตดัทิง้ 
10 0.206 คดัเลอืกไว ้
11 0.011 ตดัทิง้ 

12 0.102 ตดัทิง้ 

13 0.600 คดัเลอืกไว ้

14 0.229 คดัเลอืกไว ้

 
ค่าความเชื่อมัน่ .669 
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ตาราง 10 แสดงค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ ของแบบประเมินเหตผุลเชิงจริยธรรม 
        ด้านความมีวินัย ด้านความตรงต่อเวลา   
 

ดา้นความตรงต่อเวลา จ านวน 15 ขอ้ 
 

ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก ( R ) ผลการพจิารณา 
1 0.129 ตดัทิง้ 
2 0.560 คดัเลอืกไว ้
3 0.040 ตดัทิง้ 
4 0.737 คดัเลอืกไว ้
5 0.496 คดัเลอืกไว ้

6 0.400 คดัเลอืกไว ้

7 0.625 คดัเลอืกไว ้

8 0.401 คดัเลอืกไว ้

9 0.708 คดัเลอืกไว ้
10 0.163 ตดัทิง้ 
11 0.546 คดัเลอืกไว ้

12 0.656 คดัเลอืกไว ้
13 0.413 คดัเลอืกไว ้

14 - 0.015 ตดัทิง้ 

15 0.198 ตดัทิง้ 
 

ค่าความเชื่อมัน่ .841 
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ตาราง 11 แสดงค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ ของ แบบวดัเหตผุลเชิงจริยธรรม 
        ด้านความมีวินัยส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ขอ้ที ่
ค่าอ านาจ
จ าแนก( R) 

ผลการ
พจิารณา 

ขอ้ท ี
ค่าอ านาจ
จ าแนก( R) 

ผลการ
พจิารณา 

ขอ้ท ี
ค่าอ านาจ
จ าแนก (R) 

ผลการ
พจิารณา 

1 0.195 ตดัทิง้ 21 0.483 คดัเลอืกไว ้ 41 0.432 คดัเลอืกไว ้
2 0.249 คดัเลอืกไว ้ 22 0.152 ตดัทิง้ 42 0.033 ตดัทิง้ 

3 0.397 คดัเลอืกไว ้ 23 0.213 คดัเลอืกไว ้ 43 0.108 ตดัทิง้ 

4 0.334 คดัเลอืกไว ้ 24 0.503 คดัเลอืกไว ้ 44 0.063 ตดัทิง้ 

5 -0.048 ตดัทิง้ 25 0.265 คดัเลอืกไว ้ 45 -0.129 ตดัทิง้ 

6 0.200 ตดัทิง้ 26 0.067 ตดัทิง้ 46 0.529 คดัเลอืกไว ้

7 0.002 ตดัทิง้ 27 0.299 คดัเลอืกไว ้ 47 0.543 คดัเลอืกไว ้

8 0.471 คดัเลอืกไว ้ 28 0.152 ตดัทิง้ 48 0.375 คดัเลอืกไว ้

9 0.209 คดัเลอืกไว ้ 29 -0.034 ตดัทิง้ 49 0.299 คดัเลอืกไว ้

10 0.222 คดัเลอืกไว ้ 30 -0.119 ตดัทิง้ 50 0.477 คดัเลอืกไว ้

11 0.473 คดัเลอืกไว ้ 31 0.096 ตดัทิง้ 51 0.398 คดัเลอืกไว ้

12 0.095 ตดัทิง้ 32 0.396 คดัเลอืกไว ้ 52 0.433 คดัเลอืกไว ้

13 0.134 ตดัทิง้ 33 0.383 คดัเลอืกไว ้ 53 0.633 คดัเลอืกไว ้

14 -0.054 ตดัทิง้ 34 0.240 คดัเลอืกไว ้ 54 0.322 คดัเลอืกไว ้

15 0.385 คดัเลอืกไว ้ 35 0.208 คดัเลอืกไว ้ 55 0.318 คดัเลอืกไว ้

16 0.204 คดัเลอืกไว ้ 36 0.405 คดัเลอืกไว ้ 56 0.275 คดัเลอืกไว ้

17 0.191 ตดัทิง้ 37 0.272 คดัเลอืกไว ้ 57 0.282 คดัเลอืกไว ้

18 0.177 ตดัทิง้ 38 0.383 คดัเลอืกไว ้ 58 0.330 คดัเลอืกไว ้

19 0.082 ตดัทิง้ 39 0.361 คดัเลอืกไว ้ 59 0.313 คดัเลอืกไว ้

20 0.249 คดัเลอืกไว ้ 40 0.336 คดัเลอืกไว ้ 60 0.410 คดัเลอืกไว ้

 
ค่าความเชื่อมัน่ .872 

 
 
 



111 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบประเมินเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความซ่ือสตัย ์
ค าช้ีแจง  

1. ใหน้กัเรยีนอ่านขอ้ความและเลอืกค าตอบทีเ่หน็ว่าเหมาะสมทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีวโดยท า
เครือ่งหมายหน้าขอ้ความทีเ่ลอืก 

2. กรณุาตอบใหค้รบทุกขอ้ 
3.การตอบแบบประเมนินี้จะไมส่่งผลต่อการตดัสนิผลการเรยีนของนกัเรยีนและค าตอบของ

นกัเรยีนจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบัไมน่ าไปเปิดเผยในทีใ่ดทัง้สิน้ 
 
ข้อ ข้อความ 
1 นกัเรยีนมาโรงเรยีนทนัเวลาเขา้แถวทุกวนัเพราะเหตุใด 

.............1. เป็นความส านึกของนกัเรยีน 

.............2. กลวัจะถูกท าโทษ 

.............3. เป็นการแสดงความจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ
2 ถา้นกัเรยีนพบว่าคุณครไูดต้รวจขอ้สอบในวชิาหนึ่งของนกัเรยีนผดิท าใหน้กัเรยีนไดค้ะแนนลดลง 

1 คะแนนนกัเรยีนจะท าอย่างไร 
.............1. บอกครเูพราะคนเราตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง 
.............2. ไมพ่ดูอะไรทัง้สิน้เพราะถอืว่าครตูรวจแลว้ 
.............3. บอกครเูพราะกลวัว่าจะถูกจบัไดแ้ละอายเพื่อน 

3 นกัเรยีนซือ้ขนมแลว้ปรากฏว่าไดร้บัเงนิทอนจากแมค่า้เกนิมา 10 บาทนกัเรยีนจะท าอยา่งไร 
.............1. คนืใหเ้พราะจะไดร้บัค าชมเชยและอาจไดล้ดราคาในครัง้ต่อไป 
.............2. คนืใหเ้พราะไมอ่ยากท าใหผู้อ้ื่นๆไดร้บัความเดอืดรอ้น 
.............3. คนืเงนิใหแ้มค่า้เพราะคนเราทุกคนตอ้งมคีวามซื่อสตัย์ 

4 นกัเรยีนไดร้บัมอบหมายจากโรงเรยีนใหม้หีน้าทีด่แูลความประพฤตขิองนกัเรยีนคนอื่นแต่มเีพื่อน
สนิทคนหนึ่งกระท าความผดิอยา่งรา้ยแรงดว้ยการหนีโรงเรยีนไปเล่นการพนันและสบูกญัชา
นกัเรยีนจะท าอยา่งไร 
.............1. บอกเพราะตอ้งการไดร้บัค าชมเชยจากครู 
.............2. ไมบ่อกใครเพราะกลวัเพื่อนจะเดอืดรอ้น 
.............3. บอกใหค้รทูราบเพราะการกระท าทีถู่กตอ้ง 
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ขอ้ ขอ้ความ 
5 ตามปกตนิกัเรยีนจะขา้มถนนจะตอ้งขา้มตรงทางมา้ลายแต่บงัเอญิในวนันัน้ไมม่รีถในขณะทีก่ าลงั

จะขา้มนกัเรยีนจะท าอย่างไร 
.............1. ขา้มทางมา้ลายเพราะกลวัถูกว่า 
.............2. ขา้มทางมา้ลายเพราะตอ้งการเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองผูอ้ื่น 
.............3. ถงึอยา่งไรกต็อ้งขา้มตรงทางมา้ลายเพราะเป็นสิง่ทีถู่กระเบยีบ 

6 นกัเรยีนอยากจะดหูนงักบัเพื่อนมากซึง่ถา้บอกแมต่ามความจรงิแมจ่ะไมอ่นุญาตใหไ้ปนกัเรยีนจะ
ท าอย่างไร 
.............1. พดูความจรงิเพราะทุกคนตอ้งไมโ่กหกพ่อแม่ 
.............2. พดูความจรงิเพราะไมอ่ยากใหแ้มเ่สยีใจ 
.............3. พดูความจรงิเพราะการโกหกจะท าใหผู้อ้ื่นไม่เชื่อถอื 

7 คุณพ่อของนกัเรยีนจะไปต่างจงัหวดันกัเรยีนสญัญาว่าจะอยูบ่า้นแต่พอตอนสายเพื่อนมาชวนให้
ไปเล่นนอกบา้นนกัเรยีนจะท าอย่างไร 
.............1. ไมไ่ปเพราะใหส้ญัญาไวแ้ลว้ตอ้งท าตามนัน้ 
.............2. ไมไ่ปเพราะเป็นหน้าทีข่องตนเอง 
.............3. ไปเล่นแลว้รบีกลบัโดยไมต่อ้งบอกพ่อ 

8 ในขณะทีน่กัเรยีนก าลงัเล่นคอมพวิเตอรอ์ยูแ่มถ่ามว่าว่างหรอืไม่จะใหไ้ปซือ้ของทีต่ลาดนักเรยีนจะ
ท าอย่างไร 
.............1. บอกว่าว่างเพราะกลวัโดนแมต่ ี
.............2. บอกว่าว่างเพราะไมอ่ยากใหแ้มไ่ปซือ้เอง 
.............3. บอกว่าว่างเพราะว่าถา้ลกูทุกคนรจูกัช่วยเหลอืพ่อแมจ่ะท าใหค้รอบครวัมคีวามสุข 

9 นกัเรยีนแอบเปลีย่นยางลบกบัเพื่อนทีใ่หมก่ว่าขณะที่เพื่อนไมเ่หน็การกระท าของนกัเรยีนไมค่วร
เอาอยา่งเพราะเหตุใด 
.............1. บุคคลประเภทนี้โตขึน้อาจจะท าใหส้งัคมเดอืดรอ้น 
.............2. จะโดนต าหนิว่าเป็นขโมย 
.............3. เป็นการกระท าของคนทีเ่หน็แก่ตวั 

10 พ่อใหเ้งนินกัเรยีนไปซือ้เสือ้พละเมือ่เงนิเหลอืนกัเรยีนจงึไดน้ ามาคนืใหพ้่อเพราะเหตุใด 
.............1. การซื่อสตัยต่์อตนเองและผูอ้ื่นเป็นสิง่ทีส่ าคญัยิง่ 
.............2. กลวัว่าถา้ไมค่นืจะถูกต ี
.............3. เพราะเป็นหน้าทีข่องลกูทีด่ตีอ้งปฏบิตัิ 
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แบบประเมินเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความรบัผิดชอบ 

ค าช้ีแจง  
1. ใหน้กัเรยีนอ่านขอ้ความและเลอืกค าตอบทีเ่หน็ว่าเหมาะสมทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีวโดย 

ท าเครือ่งหมายหน้าขอ้ความทีเ่ลอืก 
2. กรณุาตอบใหค้รบทุกขอ้ 
3. การตอบแบบประเมนิน้ีจะไมส่่งผลต่อการตดัสนิผลการเรยีนของนกัเรยีนและค าตอบของ

นกัเรยีนจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบัไมน่ าไปเปิดเผยในทีใ่ดทัง้สิน้ 
 
ข้อ ข้อความ 
1 นกัเรยีนเดนิขึน้บนัไดโรงเรยีนมองเหน็เศษกระดาษนกัเรยีนเกบ็เศษกระดาษทิง้ลงถงัขยะเพราะ 

.............1. เพื่อใหค้นอื่นไม่ต าหนิว่านกัเรยีนเป็นคนสกปรก 

.............2. เป็นหน้าทีข่องนักเรยีนตอ้งช่วยรกัษาความสะอาด 

.............3. ทิง้ขยะลงถงัเพื่อขจดัมลพษิทางสงัคม 
2 นกัเรยีนหิว้กระเป๋าใบใหญ่และเดนิเขา้ประตูโรงเรยีนเหน็น ้าหิว้กระเป๋าและถอือุปกรณ์การเรยีน

มากเป็นพเิศษนกัเรยีนตดัสนิใจช่วยถอือุปกรณ์น ้าเพราะ 
.............1. นกัเรยีนเหน็เพื่อนถอือุปกรณ์มากจงึถอืช่วยเพื่อน 
.............2. นกัเรยีนอยากใหเ้พื่อนเหน็ว่าไมเ่หน็แก่ตวั 
.............3. การช่วยเหลอืเพื่อนเป็นสิง่ทีส่งัคมตอ้งการ 

3 นกัเรยีนตัง้ใจไปซือ้น ้าดื่มทีร่ถมาขายหน้าโรงเรยีนถงึแมว้่านกัเรยีนจะเขา้ควิซือ้กนัยาวและถา้ไป
เขา้ควิซือ้น ้าดื่มอาจหมดแต่นกัเรยีนกจ็ะเขา้ควิตามล าดบัเพราะ 
.............1. เป็นการรกัษาความเป็นระเบยีบทีทุ่กคนตอ้งการ 
.............2. เป็นหน้าทีข่องนักเรยีนตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ 
.............3. นกัเรยีนอยากใหค้นอื่นเหน็ว่านกัเรยีนเป็นคนมมีารยาทด ี

4 ขณะครไูมไ่ดเ้ขา้สอนครมูอบหมายใหน้กัเรยีนมหีน้าทีส่อดส่องดแูลพฤติกรรมของเพื่อนใหอ่้าน
หนงัสอืในหอ้งเรยีนแต่มเีพื่อนสนิทของนกัเรยีนไมอ่่านหนงัสอืและออกไปวิง่เล่นนอกหอ้งเรยีนซึง่
ครอูาจตนีกัเรยีนทีไ่มอ่่านหนงัสอืนกัเรยีนจงึไม่รายงานความผดิของเพื่อนใหค้รทูราบเพราะ 
.............1. เป็นเพื่อนกนัตอ้งปกป้องช่วยเหลอืกนั 
.............2. การท าตามหน้าทีข่องนกัเรยีนอาจท าใหเ้พื่อนโดนครตู ี
.............3. นกัเรยีนกลวัถูกเพื่อนกล่าวหาว่านกัเรยีนเป็นคนขีฟ้้อง 



115 

 

 
ขอ้ ขอ้ความ 
5 นกัเรยีนก าลงัท าขอ้สอบในหอ้งเรยีนแต่นกัเรยีนท าขอ้สอบไมไ่ดเ้พื่อนขา้งๆแอบส่ง

กระดาษค าตอบใหน้กัเรยีนลอกนกัเรยีนไมย่อมรบักระดาษค าตอบของเพื่อนเพราะ 
.............1. นกัเรยีนกลวัว่าถา้ครจูบัไดเ้พื่อนและนกัเรยีนโดนปรบัตกดวัยกนั 
.............2. นกัเรยีนตอ้งท าขอ้สอบดว้ยความสามารถของตนเอง 
.............3. นกัเรยีนกลวัครจูบัไดแ้ลว้ปรบัตก 

6 เพื่อนท าเงนิหายในหอ้งเรยีนและเพื่อนไดข้อรอ้งใหเ้พื่อนทุกคนในหอ้งเรยีนช่วยหาเงนิ
นกัเรยีนเป็นคนหาเงนิเจอนักเรยีนจงึเอาเงนิคนืใหเ้พื่อนเพราะ 
.............1. การไมค่นืเงนิเพื่อนเป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย 
.............2. เพื่อไมใ่หเ้พื่อนว่านกัเรยีนขโมย 
.............3. การช่วยเหลอืคนล าบากกว่ายอ่มเป็นสิง่ทีด่ขีองมนุษย ์

7 เพื่อนของนกัเรยีนมาโรงเรยีนไม่มเีงนิซือ้ขา้วกลางวนันักเรยีนมขีนมคุกกีใ้นกระเป๋าสบิชิน้
เพื่อนของนกัเรยีนไดข้โมยกนิไปสีช่ิน้เมือ่นกัเรยีนทราบกไ็มต่่อว่าเพื่อนเพราะ 
.............1. เพื่อนชมว่าเป็นคนดทีีไ่มต่่อว่าผูห้วิโหย 
.............2. นกัเรยีนเป็นเพื่อนสนิทกนัจงึไมเ่อาผดิเพื่อน 
.............3. การใหอ้ภยัเพื่อนเมือ่เพื่อนท าผดิเป็นสิง่ทีส่งัคมตอ้งการ 

8 ขณะพกักลางวนันกัเรยีนเดนิผ่านกลางสนามฟุตบอลนกัเรยีนพบเงนิจ านวนสบิบาทนกัเรยีน
ไมน่ าไปแจง้หาเจา้ของเงนิและนกัเรยีนน าเงนินัน้เป็นค่ารถประจ าทางเพื่อกลบับา้นนกัเรยีน
ท าเช่นนัน้เพราะ 
.............1. ถา้ไม่มเีงนิจา่ยค่าประจ าทางนกัเรยีนคงกลบับา้นไมไ่ด้ 
.............2. ถา้เป็นคนอื่นไม่มเีงนิจา่ยค่ารถประจ าทางคงท าเหมอืนนกัเรยีน 
.............3. ถา้เอาเงนิไวท้ีเ่ดมิคงไม่มปีระโยชน์อะไรนกัเรยีนควรท าเงนิใหเ้ป็นประโยชน์เพื่อ
ไมใ่หเ้งนิของชาตสิญูเสยีเปล่าประโยชน์ 

9 นกัเรยีนชอบยมืดนิสอของติก๊ใชเ้สมอวนัหน่ึงนกัเรยีนกลบัจากโรงเรยีนถงึบา้นพบว่าใน
กระเป๋าของตนยงัมดีนิสอติก๊ วนัต่อมานกัเรยีนคนืดนิสอใหต้ิก๊เพราะ 
.............1. ถา้นุ๊กนิครูว้่านกัเรยีนไมค่นืดนิสอครัง้ต่อไปติ๊กคงหาว่านกัเรยีนชอบยดึของ 
.............2. นกัเรยีนยมืสิง่ของคนอื่นถงึแมเ้จา้ของลมืนักเรยีนกค็วรจะคนืใหเ้จา้ของ 
.............3. การยมืของคนอื่นแลว้ไมค่นืถอืว่าผดิกฎหมายและศลีธรรม 
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ขอ้ ขอ้ความ 
10 ครสูัง่ใหน้กัเรยีนจดตามค าบอกของครแูต่เพื่อนไมม่ดีนิสอจดนักเรยีนจงึเอาดนิสอใหเ้พื่อนยมื

เพราะ 
.............1. กลวัเพื่อนกล่าวหาว่าเป็นคนเหน็แก่ตวัไมช่่วยเพื่อน 
.............2. เป็นหน้าทีข่องนักเรยีนตอ้งช่วยเหลอืเพื่อน 
.............3. การช่วยเหลอืเพื่อนเป็นสิง่ทีส่งัคมตอ้งการเพราะเพื่อนแทต้อ้งช่วยเหลอืเพื่อน
แกไ้ขปญัหา 
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แบบประเมินเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความตรงต่อเวลา 
ค าช้ีแจง  

1. ใหน้กัเรยีนอ่านขอ้ความและเลอืกค าตอบทีเ่หน็ว่าเหมาะสมทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีวโดย 
ท าเครือ่งหมายหน้าขอ้ความทีเ่ลอืก 

2. กรณุาตอบใหค้รบทุกขอ้ 
3. การตอบแบบสอบถามนี้จะไมส่่งผลต่อการตดัสนิผลการเรยีนของนกัเรยีนและ 

ค าตอบของนกัเรยีนจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบัไมน่ าไปเปิดเผยในทีใ่ดทัง้สิน้ 
 
ข้อ ข้อความ 
1 การแขง่ขนักฬีาสทีีโ่รงเรยีนครนูดัใหเ้ดก็มาเดนิพาเหรดเวลา 06.30 น. สุดาเคยตื่นนอนตอน 

07.00 น. ทุกวนั ถา้นกัเรยีนเป็นสุดาจะท าอย่างไร 
.............1. ตื่นใหท้นัเพราะจะไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมของโรงเรยีน 
.............2. พยายามตื่นใหท้นั เพราะกลวัครดูุ 
.............3. ตื่นนอนตามปกต ิจะไดไ้มต่อ้งเดนิพาเหรด 

2 ในช่วงปิดเทอมครนูัดนกักฬีาวอลเลยบ์อลมาซอ้มกฬีาตอนหกโมงเชา้ของทุกวนั อุทยัเป็นคนนอน
ตื่นสายมาก บางวนักม็าทนัเวลา บางวนักม็าไม่ทนัเวลา ถา้นกัเรยีนเป็นอุทยั นกัเรยีนจะท า
เช่นนัน้หรอืไม ่ 
.............1. ท าเพราะตื่นไม่ทนั 
.............2. ไมท่ าเพราะกลวัครดูุ 
.............3. ไมท่ าเพราะจะไดซ้อ้มทนัเพื่อน 

3 ในการจดังานวนัเดก็ของโรงเรยีนสุรตัน์ เป็นนกัเรยีนชัน้ป5 แต่ไมท่ ากจิกรรมอะไรเมือ่เวลางาน
เริม่ตอน 09.00น. นกัเรยีนเป็นสุรตัน์จะไปเขา้รว่มงานเพราะ 
.............1. เป็นหน้าทีข่องนักเรยีนทีต่อ้งเขา้รว่มกจิกรรมของโรงเรยีน 
.............2. ไปเพราะกลวัครตู ี
.............3. ถา้ไมไ่ปจะไม่มเีพื่อนคบ 

4 แดงไมไ่ดส้่งการบา้นพรอ้มเพื่อน ครจูงึนัดใหแ้ดงท าส่งในวนัจนัทรท์ีจ่ะถงึ แต่พอวนัจนัทรแ์ดงกย็งั
ไมเ่สรจ็ ถา้นกัเรยีนเป็นแดงนกัเรยีนจะท าอยา่งไร 
.............1. ไมไ่ปพบคร ูเพราะกลวัครวู่า 
.............2. ไปพบเพราะเพื่อนในกลุ่มบอกว่าถา้ไมไ่ปจะใหอ้อกจากกลุ่ม 
.............3. ไปพบและบอกเหตุผลว่าท าไมถงึไมไ่ดท้ างานมาส่ง 
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ขอ้ ขอ้ความ 
5 ศกัดาท าการบา้นไมเ่สรจ็ตามทีค่รสู ัง่ จงึไม่ยอมมาโรงเรยีนถา้นกัเรยีนเป็นศกัดานกัเรยีนจะ

ท าเช่นนัน้หรอืไม่ 
.............1. ไมท่ า เพราะจะถูกเพื่อนลอ้ว่าท าการบา้นไมเ่สรจ็ 
.............2. ท า เพราะกลวัถูกครตู ี
.............3. ไมท่ า เพราะ เป็นหน้าทีข่องนกัเรยีนทีต่อ้งท างานส่งครู 

6 พมิพาเป็นนกักฬีาของโรงเรยีนครนูดัใหเ้ดก็ซอ้มเวลา 06.00 – 07.00 น. ของทุกวนั แต่
พมิพา ไมค่่อยไปซอ้ม เพราะคดิว่าครไูมค่่อยมาทุกวนั ถา้นกัเรยีนเป็นพมิพา จะท าเช่นนัน้
หรอืไม่ 
.............1. ไมท่ า เพราะตอ้งปฏบิตัตินใหต้รงต่อเวลา 
.............2. ไมท่ า เพราะถา้ครไุม่มากซ็อ้มกบัเพื่อนได้ 
.............3. ท า เพราะครกูไ็มค่่อยมา 

7 ในช่วงปิดเทอม ปรญิญา ไดม้าเรยีนพเิศษ กบัคุณครทูีบ่า้นทุกวนั แมว้่าเพื่อนบางคนจะมา
บา้งไมม่าบา้ง แต่ปรญิญากไ็ปตรงเวลาทุกครัง้ ถา้นกัเรยีนเป็นปรญิญา จะท าเช่นนัน้หรอืไม่ 
.............1. ท า เพราะครจูะไดช้ม 
.............2. ท าเพราะ เดก็ทีด่ตีอ้งขยนัและตรงต่อเวลา 
.............3. ไมท่ า เพราะบางวนัขีเ้กยีจไป 

8 ครจูดัแข่งขนัการเขยีนเรยีงความ ถา้ใครส่งเขา้ประกวดครจูะใหอ้อกไปอ่านเรยีงความของ
ตนเอง ทีห่น้าเสาธง สุนียซ์ึง่ส่งเรยีงความเขา้ประกวดจงึขอถอนตวัเพราะมาโรงเรยีนไมค่่อย
ทนั ถา้นกัเรยีนเป็นสุนียน์กัเรยีนจะท าเช่นนัน้หรอืไม่ 
.............1. ท า เพราะมาไม่ทนัเวลา 
.............2. ไมท่ า เพราะกลวัครดู่า 
.............3. ไมท่ า เพราะ จะตอ้งมาโรงเรยีนใหท้นัเวลา 

9 ครนูดันกัเรยีนมาในวนัเสาร ์– อาทติย ์เวลา 08.00 น. ทุกวนั แต่ระวมีาเรยีนไม่ทนั ถา้
นกัเรยีนเป็นระวนีกัเรยีนจะท าเช่นนัน้หรอืไม่ 
.............1. ไมท่ า เพราะ กลวัครตู ี
.............2. ท า เพราะไมใ่ช่วนัราชการ 
.............3. ไมท่ า เพราะ ตอ้งมาเรยีนใหท้นัเพื่อน 
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10 นก นดักบั ปลา ว่าจะมาช่วยตวิวชิาภาษาไทยใหเ้วลา 09.00 น. แต่นกมาถงึ เวลา 12.00 น.  

ถา้นกัเรยีนเป็นนกจะท าเช่นนัน้หรอืไม่ 
.............1. ท า เพราะ ตดิธุระจงึมาสาย 
.............2. ไมท่ า เพราะ นดักนัแลว้ ถา้ตดิธุระกต็อ้งโทนมาบอกก่อน 
.............3. ท า เพราะ ถา้ปลาอยากใหต้วิกต็อ้งรอได้ 
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แบบวดัเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย 
ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบวดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมดา้นความมวีนิยันี้เป็นแบบวดัเกีย่วกบัการใหเ้หตุผลเชงิ
จรยิธรรมดา้นความมวีนิยัชนิดสถานการณ์ลกัษณะขอ้สอบเป็นสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมที่
แสดงออกถงึความมวีนิยัทีน่ักเรยีนอาจจะประสบในชวีติประจ าวนัโดยใหน้กัเรยีนก าลงัอยูใ่นสถานการณ์
จากนัน้นกัเรยีนจะตอ้งคดิหาเหตุผลว่าท าไมจงึเลอืกท าเช่นน้ีและเลอืกค าตอบทีต่รงกบัความคดิของ
ตนเองมากทีสุ่ด 
 2. ใหน้กัเรยีนท าเครือ่งหมาย x ลงในแบบทดสอบ ในการตอบค าถามแต่ละขอ้ใหเ้ลอืกค าตอบ
ไดเ้พยีงค าตอบเดยีว 
 3. เวลาทใีชใ้นการท าแบบวดั คอื 60 นาท ี
 4. หา้มนกัเรยีนขดีเขยีนหรอืท าเครือ่งหมายใดๆลงในแบบทดสอบ 
 
 
 
                                                                        ขอขอบคุณทีใ่หค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งด ี
 

                                                                     พชัรศริ ิ ทศันศร ี
                                                                   ผูว้จิยั 
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1. หลงัจากทีเ่พื่อนๆในหอ้งท าการบา้นกนัเสรจ็ ครมูอบหมายใหข้า้พเจา้รวบรวมงานไปส่งทีโ่ต๊ะ
คร ูปรากฏว่ามเีพื่อนคนหนึ่งมาบอกว่าลมืสมุดการบา้นมาส่ง และบอกขา้พเจา้ว่าอยา่เพิง่ไปส่งการบา้น
ทัง้หมดทีโ่ต๊ะคร ูถงึแมว้่าขา้พเจา้อยากจะช่วยเหลอืเพื่อนคนน้ีแต่ขา้พเจา้ ไม่ท าเพราะอะไร 
 ก. เพื่อนในกลุ่มขา้พเจา้บอกว่าเราควรท างานใหเ้ตม็ทีเ่มือ่ไดร้บัมอบหมายจากครู 
 ข. เพื่อนๆจะไดเ้หน็ว่าขา้พเจา้เป็นคนเอาใจใส่ต่อสิง่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ค. เป็นหน้าทีข่องหวัหน้าหอ้ง ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามทีค่รมูอบหมายใหท้ า 
  

2. เชา้วนัหนึ่ง ก่อน ครลูลติาจะไปประชุม ไดส้ัง่นกัเรยีนใหน้ าหนงัสอืภาษาไทยขึน้มาอ่านเพื่อน
เป็นการรอคร ูจนกว่าครจูะประชุมเสรจ็แลว้กบัมาสอน เมือ่ครลูลติาออกจากหอ้งเรยีนไป 
วนัชยักน็ าหนงัสอืการต์ูน ขึน้มาอ่านทนัท ีถา้นกัเรยีนเป็นวนัชยันกัเรยีนจะ ไมท่ าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. นกัเรยีนรูส้กึละอายใจทีไ่มท่ างานตามทีค่รมูอบหมาย 
 ข. นกัเรยีนไมต่อ้งการท าสิง่ใดนอกเหนือจากค าสัง่ครู 
 ค. นกัเรยีนกลวัครตู าหนิ 
 

3. ในการเรยีนวชิาสงัคม ครไูดม้อบหมายใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มกนัท ารายงาน ในกลุ่มของหวาน
นัน้ไดม้กีารวางแผนและแบ่งหน้าทีก่นัรบัผดิชอบในการท างาน เพื่อนๆในกลุ่มแต่ละคนกต่็างรบัผดิชอบ
ในหน้าทีข่องตน ยกเวน้เปรีย้ว ทีไ่มย่อมช่วยเพื่อนในกลุ่มท างานเลย เมือ่ถงึเวลาส่งรายงาน เปรีย้วกไ็ด้
ใหเ้พื่อนๆใส่ชื่อตนเองลงไปในรายงานดว้ย ถา้นกัเรยีนเป็นเปรีย้วนกัเรยีนจะช่วยเพื่อนๆท ารายงาน 
เพราะอะไร 
 ก. เพื่อใหง้านประสบผลส าเรจ็ และเป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะ ทุกคนตอ้งรบัผดิชอบต่อ 
 หน้าที ่
 ข. ถา้ครรููว้่าขา้พเจา้ไมไ่ดช้่วยเพื่อนท ารายงานอาจถูกครทู าโทษได้ 
 ค. เพื่อนๆของขา้พเจา้ต่างมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่า้พเจา้จงึปฏบิตัติาม 
 

4. คุณครดูวงพรใหน้กัเรยีนน าการบา้นมาส่งตอนเชา้วนัจนัทร ์แต่วนันัน้คุณครดูวงพรไม่มา 
สุนนัทาท าการบา้นเสรจ็แลว้ จงึน าการบา้นไปส่งทีโ่ต๊ะคุณคร ูแมว้่าจะมเีพื่อนขอลอกก่อน ถา้นกัเรยีน
เป็น สุนนัทา นกัเรยีนจะ ท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. เพื่อนๆกส็่งกนัตรงเวลาทัง้นัน้ 
 ข. นกัเรยีนทีด่ตีอ้งท าตามขอ้ตกลงทีใ่หไ้ว ้
 ค. ถา้ส่งการบา้นตรงเวลาคุณครจูะชม 
 



122 

 

5. เชา้วนัหนึ่งสุนัยและไพศาล ไปเล่นกระดานลืน้ทีส่ะนามเดก็เล่นของโรงเรยีน ทัง้สองคนเล่น
จนกระดานลื่นหกัเสยีหาย สุนยัตกใจมาก จงึพดูว่า “ไพศาลเราตอ้งรบีไปบอกคุณครวู่าเราท ากระดาน
ลื่นหกั” ถา้นกัเรยีนเป็นไพศาลนกัเรยีน จะท าอยา่งทีสุ่นัยบอกเพราะ 
 ก. การท าความผดิแลว้ไมย่อมรบัผดิเป็นสิง่ทีน่่าละอายแก่ใจ 
 ข. ถา้ไมย่อมรบัผดิและคุณครทูราบภายหลงัจะถูกลงโทษ 
 ค. เดก็ดกีต็อ้งยอมรบัผดิเมื่อท าความผดิ 
 

6. ทุกครัง้ทีม่กีารจดัประกวดหอ้งเรยีนนกัเรยีนเรยีนด ีหอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัรางวลัมกัเป็นหอ้งเรยีน
ของเราเสมอ เนื่องจากนกัเรยีนทุกคนในหอ้งนี้มกัใชเ้วลาว่างเพื่อรว่มกนัวางแผน ทบทวนท าการบา้น
ดว้ยกนั หรอืไมก่ช็กัชวนกนัเขา้หอ้งสมดุเพื่อคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิอยูเ่สมอ นกัเรยีนคดิว่าการปฏบิตัิ
อยา่งนกัเรยีนหอ้งนี้ เป็นสิง่ด ีเพราะ 
 ก. เป็นหน้าทีข่องนกัเรยีนทีต่อ้งมคีวามเอาใจใส่ในการเรยีน 
 ข. เพื่อนๆของขา้พเจา้ต่างใชเ้วลาในการทบทวน ท าการบา้น หรอืเขา้หอ้งสมดุ ดงันัน้จงึ 
  เป็นสิง่ทีข่า้พเจา้ควรปฏบิตัติาม 
 ค. ถา้ไมร่ว่มมอืกนัเรยีนหนังสอื ครปูระจ าชัน้อาจท าโทษได้ 
 

7. วมิลไดร้บัมอบหมายจากครใูหเ้ป็นผูน้ าเพื่อนๆในการตกแต่งหอ้งในวนัปีใหม ่เพื่อเขา้
ประกวดในงานวนัปีใหมข่องโรงเรยีน แต่วมิลไมค่่อยมัน่ใจในการท างาน ดว้ยเหตุนี้วมิลจงึตดัสนิใจ
ปรกึษาหารอืกบัครกู่อน ถา้นกัเรยีนเป็นวมิล นกัเรยีนจะปฏบิตัเิช่นนัน้เหมอืนกนัเพราะอะไร 
 ก. ตอ้งการใหผ้ลงานออกมาดคีรจูะไดช้ม 
 ข. เพื่อประโยชน์ของงานส่วนรวมควรมกีารวางแผน ให้ละเอยีดรอบคอบในการท างาน 
 ค. เพื่อนๆในหอ้งแนะน าว่า เราควรปรกึษาขอค าแนะน าจากคุณครกู่อน ขา้พเจา้จงึท าตาม 
 ค าแนะน าของเพื่อนๆ 

 

8. มาลยันดัท างานกลุ่มกบัสมโชควนัเสาร ์เวลา 09.00 น. วนันัน้มะลซิึง่เป็นเพื่อนรกักบัมาลยั
ชวนมาลยัไปตลาดวนัเสารท์ัง้ๆทีจ่วนจะถงึเวลานัดกบั สมโชค และถา้มาลยัไปตลาดมาลยักจ็ะไม่
สามารถไปท างานกลุ่มตามเวลาทีน่ดั มาลยัจงึไมไ่ป ถา้นกัเรยีนเป็นมาลยั นกัเรยีนจะกระท าเช่นนัน้
เพราะ 
 ก. การตรงต่อเวลาเป็นหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทีด่ ี
 ข. เพื่อนๆในกลุ่มทุกคนกไ็ปตรงเวลานดั 
 ค. ตอ้งการใหส้มโชคชมว่าเป็นคนตรงต่อเวลา 
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9. เวลาอยูบ่า้นวชิยัชอบหยบิเงนิของคนอื่น ครัง้ละบาท สองบาท ไปซือ้ขนมกนิเสมอ ถา้
นกัเรยีนเป็นวชิยั นกัเรยีนจะไมก่ระท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. การลกัขโมยเป็นสิง่ทีน่่าละอายแก่ใจ 
 ข. อยากใหค้นในบา้นชมว่าเป็นเดก็ทีไ่วใ้จได้ 
 ค. การลกัขโมยเป็นการกระท าทีผ่ดิศลี 
 

10. ในคาบวชิาพระพุทธศาสนา นกัเรยีนบางคนมกัแอบพดูคุยในขณะทีค่รสูอนแต่ ติก๊ไมท่ า
เช่นนัน้ ติก๊ กลบัตัง้ใจเรยีน และตัง้ใจว่าจะไมคุ่ยในขณะทีค่รสูอนถา้นกัเรยีนเป็น ติก๊ นกัเรยีนจะท า
เช่นนัน้เพราะ 
 ก. เป็นสทิธแิละหน้าทีข่องขา้พเจา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎของหอ้ง 
 ข. การกระท าเช่นนัน้เป็นสิง่ทีด่คีนส่วนมากกส็นบัสนุน 
 ค. ถา้ขา้เจา้พดูคุยในขณะครสูอน อาจถูกครลูงโทษได้ 
 

11. วนัน้ีครคูนืรายงานทีน่กัเรยีนส่ง ปรากฏว่างานทีส่่งไปตอ้งแกไ้ขทัง้หมด ท าใหน้ักเรยีน
ส่วนมากไมพ่อใจ ทา้ยคาบครบูอกว่าใหน้ ารายงานมาแกไ้ข แลว้ค่อยน ามาส่งครใูนวนัพรุ่งนี้ ซึง่เพื่อน
ของ หนึ่งฤทยัต่างว่าครวู่าขีบ้่น และจูจ้ ี ้และคดิว่าจะไม่น ารายงานทีแ่กไ้ขมาส่ง ไดค้ะแนนเท่าไหนกเ็อา
แค่นัน้ เพราะไมอ่ยากท างานต่อแลว้ แต่หนึ่งฤทยักลบัไมว่่าคร ูและไปหาครเูพื่อขอค าแนะน าในการท า
รายงานแลว้น ามาแกไ้ขตามทีค่รแูนะน า แลว้ส่งรายงานใหม่ ถา้นกัเรยีนเป็นหนึ่งฤทยั นกัเรยีนจะท า
เช่นนัน้เพราะอะไร 
 ก. เป็นการกระท าทีเ่หมาะสมทีน่กัเรยีนทุกคนควรท า 
 ข. การกระท าเช่นนัน้ เป็นสิง่ทีด่คีนส่วนมากกส็นบัสนุน 
 ค. ถา้ขา้พเจา้ไม่น างานมาแกไ้ขอาจถูกครลูงโทษได้ 
  

12. แอนกบัพีส่าวขออนุญาต แมไ่ปเทีย่วงานวดัและบอกแมว่่าจะกลบัตอน 4 ทุ่ม พอถงึเวลา
กลบัแอนก าลงัตดิใจภาพยนตรซ์ึง่ก าลงัสนุกและพึง่ฉายไปไดค้รึง่เรือ่ง พีส่าวของแอนชวนใหอ้ยูด่ตู่อให้
จบเรือ่งเสยีก่อน จงึกลบับา้นชา้ ถา้นกัเรยีนเป็นแอน นักเรยีนจะไมก่ระท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. ลกูทีด่คีวรกลบับา้นตรงเวลา 
 ข. ถา้กลบับา้นไมต่รงเวลาแมจ่ะไม่รกั 
 ค. เกดิความละอายเมือ่กลบับา้นไมต่รงเวลา 
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13. ในชัว่โมงนี้ครสู ัง่ใหน้กัเรยีนคน้ควา้และท างานกนัตามล าพงั เพราะครตูอ้งไปประชุม และให้
นกัเรยีนน าส่งในวนัรุง่ขึน้ วมิ มวัแต่เล่นกบัเพื่อน จงึไม่มงีานมาส่งครตูรงเวลา ถา้นักเรยีนเป็น วมิ 
นกัเรยีนจะไม่ท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. หน้าทีข่องนกัเรยีนทีด่ตีอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงของชัน้เรยีน 
 ข. เพื่อนๆในหอ้งทุกคนส่งงานกนัตรงเวลา 
 ค. อยากใหค้รชูมว่าส่งงานตรงเวลา 
 

14. ในวนัจนัทรว์ชิยัไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นคนรวบรวมการบา้นของเพื่อนๆไปส่งคร ูถงึแมว้่า
วชิยัจะท าการบา้นไมไ่ด ้วชิยักพ็ยายามท าตามความเขา้ใจของตนเองไมล่อกเพื่อน ถา้นกัเรยีนเป็นวชิยั 
นกัเรยีนจะกระท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. ละอายใจตนเองถา้ลอกงานเพื่อน 
 ข. อยากใหคุ้ณครชูมทีท่ าการบา้นเอง 
 ค. กลวัเพื่อนไมย่อมรบัเขา้กลุ่ม 
 

15. เชา้วนัอาทติยม์กีารแขง่ขนัประกวดวงดนตรคีุณครจูงึนดันกัเรยีนมาพรอ้มกนัทีห่น้า
โรงเรยีนเวลา 08.30 น. แต่คนืน้ีมกีารแขง่ขนัฟุตบอลชงิแชมป์โลก เต๋าซึง่เป็นสมาชกิของวงดนตร ีจงึดู
ฟุตบอลจนจบ ท าใหน้อนดกึ พอตอนเชา้เต๋าจงึไปไมท่นัเวลาทีคุ่ณครนูดั ถา้นกัเรยีนเป็นเต๋า นกัเรยีนจะ
ไมท่ าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. รูส้กึละอายใจถ้าท าใหเ้พื่อนไมไ่ดเ้ขา้ประกวด 
 ข. ถา้เขา้ประกวดไมท่นัจะถูกเพื่อนในวงโกรธ 
 ค. จะถูกคุณครตู าหนิถา้ไปไมท่นัเวลานดั 
 

16. เชา้วนัหน่ึงคุณครเูพญ็แข ไดถ้ามนกัเรยีนทุกคนว่านกัเรยีนทราบไหมว่าใครเป็นคนวาด
การต์ูนทีผ่นงัหอ้งเรยีน  ปองพลยอมรบัและพดูความจรงิกบัครวู่าตนเป็นคนวาดเอง ถา้นกัเรยีนเป็นปอง
พล นกัเรยีนจะตอบเช่นนัน้เพราะ 
 ก. การพดูโกหกเป็นสิง่ทีเ่ดก็ไมค่วรท า 
 ข. อาจจะถูกครลูงโทษเมือ่ทราบภายหลงั 
 ค. ตอ้งการเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองเพื่อนว่าเป็นเดก็ซื่อสตัย์ 
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17. อุไร สญัญากบัเพื่อนว่า พรุง่นี้เวลา 09.00 น. จะไปช่วยเพื่อนท างานกลุ่ม ทีค่รมูอบหมาย 
พอดวีนันัน้มญีาตจิากต่าง จงัหวดัมา และทางบา้นตอ้งพาญาตไิปเทีย่ว โดยชวนอุไรไปดว้ย แต่อุไร
ปฏเิสธเพราะไดน้ดักบัเพื่อนๆไว ้ถา้นกัเรยีนเป็นอุไร นกัเรยีนจะท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. เป็นหน้าทีข่องนกัเรยีนทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
 ข. เพื่อนจะไดช้มว่ามาตรงเวลานดั 
 ค. เพื่อนทุกคนกม็าช่วยกนัท างาน 
  

18. ครสูัง่ใหน้กัเรยีนจดตามค าบอกของครแูต่เพื่อนไม่มดีนิสอจดงานนกัเรยีนจงึเอาดนิสอให้
เพื่อนยมืเพราะ 
 ก. กลวัเพื่อนกล่าวหาว่าเป็นคนเหน็แก่ตวัไม่ช่วยเพื่อน 
 ข. เป็นหน้าทีข่องนกัเรยีนต้องช่วยเหลอืเพื่อน 
 ค. การช่วยเหลอืเพื่อนเป็นสิง่ทีส่งัคมตอ้งการเพราะเพื่อนแทต้อ้งช่วยเหลอืเพื่อนแกไ้ข 
ปญัหา 
  

19. สาวกิาท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคุณครเูสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ แต่รูส้กึว่ายงัไมด่พีอ ซึง่
ถา้ไดร้บัการปรบัปรงุใหด้กีว่าเดมิอาจตอ้งใชเ้วลานานท าใหไ้มส่ามารถไปดหูนงักบัเพื่อนๆได ้ถา้
นกัเรยีนเป็นสาวกิานกัเรยีนจะปรบัปรงุแกไ้ขงานใหด้ขีึน้หรอืไม ่เพราะ 
 ก. ท า เพราะ คุณครจูะไดช้ม 
 ข. ท า เพราะ เป็นหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายมา 
 ค. ไมท่ าเพราะ เพื่อนอาจเลกิคบ 
 

20. ราตรที างานหารายไดพ้เิศษ โดยการเป็นนกัเรยีนขายของทีส่หกรณ์ของโรงเรยีนทุกวนั
องัคาร วนัหน่ึงราตรขีโมยเงนิของสหกรณ์มาใช ้ถา้นกัเรยีนเป็นราตร ีนกัเรยีนจะไม่กระท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. นกัเรยีนกลวัครทู าโทษ 
 ข. การลกัขโมยเป็นการการท าทีผ่ดิกฎหมาย 
 ค. ถา้เพื่อนรูจ้ะไม่มใีครคบ 
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21. แมใ่หเ้งนิสุไปซือ้กบัขา้ว และใหก้ลบัมาก่อน 6 โมงเยน็ แต่ สุไปเจอรา้นเกมสจ์งึแวะเขา้ไป
เล่น จนเลยเวลา และกบัมาถงึบา้นตอน หนึ่งทุ่ม ถา้นกัเรยีนเป็นสุ นกัเรยีนจะไม่ท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. เป็นหน้าทีข่องลกูทีด่ตีอ้งกลบับา้นตรงเวลา 
 ข. ถา้กลบับา้นมาไมต่รงเวลาแม่จะท าโทษ 
 ค. เดก็ทีด่ตีอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงของครอบครวั 

 
22. พ่อซือ้ขนมมาฝากอุทศิและน้องๆ และใหอุ้ทศิน าไปแบ่งน้องๆคนละเท่าๆกนั อุทศิกแ็บ่ง

ขนมใหน้้องตามค าสัง่ของพ่อ ถา้นกัเรยีนเป็นอุทศิ นกัเรยีนจะกระท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. เป็นสิง่ทีห่น้าละอายใจถ้าคนเป็นพีเ่อาเปรยีบน้องๆ 
 ข. ตอ้งการท าหน้าทีพ่ีท่ ีด่ ี
 ค. กลวั คุณพอ่ท าโทษถา้รูว้่าเอาเปรยีบน้องๆ 
 

23. ถา้นกัเรยีนไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนของโรงเรยีนไปเขา้รว่มสมัมนาปญัหายาเสพตดิ 
นกัเรยีนจะไปเขา้รว่มหรอืไม ่เพราะ 
 ก. ไมไ่ป เพราะ เพื่อนทีไ่มไ่ดไ้ปจะโกรธ 
 ข. ไป เพราะ ถา้ไมไ่ปจะถูกท าโทษ 
 ค. ไป เพราะ เป็นความภาคภมูใิจของโรงเรยีน 
 

24. เนยนดักบัเพื่อนๆว่าจะไปดหูนงัเวลา 10.00 น. แต่บงัเอญิมธีุระจ าเป็นไมส่ามารถไปตาม
นดัได ้และไมส่ามารถแจง้ใหเ้พื่อนทราบล่วงหน้าได ้ถา้นกัเรยีนเป็นเนย นกัเรยีนจะไมท่ าเช่นนัน้ เพราะ 
 ก. เดก็ทีด่ตีอ้งไปตามนัดและตรงต่อเวลา 
 ข. ถา้ไมไ่ปตามนดัเพื่อนจะไมค่บ 
 ค. เพื่อนทีด่ตีอ้งไปตามทีน่ัดเอาไว ้
 

25. เพญ็นภา ไดร้บัมอบหมายใหส้งัเกตเพื่อนนกัเรยีนว่าทีท่ิง้ขยะถูกทีห่รอืไม ่แต่สุดาเพื่อน
สนิทของเพญ็นภามกัจะทิง้ขยะไมถู่กทีเ่ป็นประจ า แต่ถา้เพญ็นภาบอกครกูก็ลวัสุดาจะโกรธ ถา้นกัเรยีน
เป็นเพญ็นภา นกัเรยีนจะบอกคร ูเพราะ 
 ก. มเีพื่อนๆอกีหลายคนทีช่่วยครดูแูลรกัษาความสะอาดและรายงานตามความจรงิ 
 ข. กลวัครตู าหนิไดว้่าไมช่่วยดแูลรกัษาความสะอาด 
 ค. เป็นหน้าทีข่องนกัเรยีนทุกคนทีจ่ะตอ้งทิง้ขยะใหถู้กที่ 
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26. เชา้วนัหน่ึงสุชาตติื่นสายตอ้งรบีเรง่เดนิทางไปโรงเรยีน และไปใหท้นัเขา้แถว เมือ่ถงึ
โรงเรยีนพบว่าก าลงัมกีารเรยีกนกัเรยีนเขา้แถว ถา้สุชาตวิิง่ไปตามถนนเขา้โรงเรยีนกอ็าจไปเขา้แถวไม่
ทนัเวลา และในเชา้นัน้กไ็ดม้เีพื่อนชวนใหสุ้ชาตปีินรัว้เขา้โรงเรยีนเพื่อจะไดเ้ขา้แถวตรงเวลา แต่สุชาตกิ็
เลอืกทีจ่ะวิง่ไปตามถนนทางเขา้โรงเรยีน ถา้นกัเรยีนเป็นสุชาต ินกัเรยีนจะท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. ถา้คุณครจูบัไดก้จ็ะถูกลงโทษ 
 ข. ละอายใจตนเองทีจ่ะท าผดิกฎของโรงเรยีน 

ค. เพื่อนๆทุกคนกม็าเขา้แถวตรงเวลา 
 

27. กนกกานสญัญากบัเพื่อนว่าจะไปโรงเรยีนพรอ้มกนัตอน 07.30 น. ดงันัน้ เชา้วนันัน้กนก
กานจงึรบีตื่นแต่เชา้เพื่อไปใหต้รงเวลานดั ถา้นกัเรยีนเป็นกนกกาน นกัเรยีนจะท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. ละอาจใจต่อตนเองถา้ไปไมต่รงเวลาทนีดัไว้ 
 ข. เพื่อนจะไดช้มว่าเป็นคนตรงต่อเวลา 
 ค. ถา้ไปชา้เพื่อนในกลุ่มจะรอนาน 
 

28. สมบตัพิบกระเป๋าเงนิตกอยู ่จงึเกบ็กระเป๋าเงนิขึน้มาแลว้พบว่ามเีงนิอยูใ่นกระเป๋า 200 บาท 
เมือ่เดนิต่อไปพบลุงทด ลุงทดบอกว่ากระเป๋าเงนิตกหาย เงนิจ านวนนัน้ลุงทดตอ้งการน าไปซือ้ยาใหป้้า
ชุ่ม ซึง่ก าลงัปว่ย สมบตับิอกกบัลุงทดว่าเกบ็กระเป๋าเงนิได ้แลว้ถามลุงทดว่าใช่กระเปา่ใบน้ีหรอืไม ่ลุง
ทดตอบว่าใช่ สมบตัจิงึคนืกระเป๋าเงนิใหลุ้งทด ถา้นกัเรยีนเป็นสมบตั ินกัเรยีนจะท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. การเอาเงนิผูอ้ื่นทีเ่ขาไมไ่ดใ้หไ้ปใชเ้ป็นสิง่ไมด่ี 
 ข. นกัเรยีนเกดิความละอายแก่ใจทีจ่ะเอาของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
 ค. ถา้ใครๆรูจ้ะยกยอ่งชมเชย 
 

29. บา้นของตอ้มอยูไ่กลจากโรงเรยีนมากแต่เขาไมเ่คยตื่นสายและมาโรงเรยีนสายเลย เพราะ
ตอ้มตัง้ใจจะตื่นเชา้และไปโรงเรยีนใหท้นัเวลาเขา้แถว 08.00 น.เสมอ ถา้นกัเรยีนเป็นตอ้ม นกัเรยีนจะ
ท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. หน้าทีข่องนกัเรยีนทีด่คีวรมาเขา้แถวทนัเวลา 
 ข. คุณครจูะไดช้มว่าเป็นเดก็มาโรงเรยีนตรงเวลา 
 ค. เพื่อนๆทุกคนกม็าโรงเรยีนกนัแต่เชา้ 
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30. วนัน้ีมานะตื่นสายตอ้งรบีแต่งตวัไปโรงเรยีน มานะหาชุดพละทีจ่ะตอ้งใส่ไมพ่บจงึถามพีส่าว 
แต่เมือ่รูว้่าชุดพละของตนยงัไมไ่ดซ้กั จงึต่อว่าพีส่าวทีไ่ม่ดแูลให ้พีส่าวจงึบอกว่าไมใ่ชห้น้าทีข่องตนจงึ
ไมส่นใจ มานะจงึตอ้งใส่ชุดนกัเรยีนไปแทน ถา้นกัเรยีนเป็นมานะ นกัเรยีนจะไมท่ าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. เพื่อนๆในหอ้งส่วนใหญ่ซกัรดีเสือ้ผา้กนัเอง 
 ข. ผูป้กครองจะไดช้มเชยว่ามคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองไดด้ ี
 ค. เป็นหน้าทีข่องทุกคนทีต่้องรบัผดิชอบต่อตวัเอง 
 

31. ดวงใจกลบับา้นไมต่รงเวลา และถูกแมดุ่เสมอ ต่อมาเขาส านึกผดิและปรบัปรงุตนเอง โดย
กลบับา้นตรงเวลาทุกวนั ถา้นกัเรยีนเป็นดวงใจ นกัเรยีนจะท าเช่นนัน้เพราะ  
 ก. เพื่อไมใ่หถู้กแมล่งโทษ 
 ข. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานบา้นของคุณแม่ 
 ค. การเป็นคนตรงต่อเวลาท าใหส้งัคมมคีวามระเบยีบเรยีบรอ้ย 
 

32. สมศรกีบัวรรณาเป็นเพื่อนรกักนั สมศรลีมืเอาหนงัสอืเรยีนมา สมศรกีลวัถูกท าโทษจงึคดิจะ
คน้กระเป๋าของวรรณา เพื่อหยบิเอาหนังสอืเรยีนออกมาใชก่้อน ถา้นกัเรยีนเป็นสมศร ีนกัเรยีนจะไม่
กะท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. การท าผดิแลว้ไมย่อมรบัผดิเป็นสิง่ทีน่่าละอาย 
 ข. ครจูะท าโทษเมือ่คน้กระเป๋าเพื่อน 
 ค. ใครๆกย็อมรบัผดิเมือ่ไม่ไดเ้อาหนงัสอืมา 
 

33. คุณครสูายสมรนัดใหน้กักฬีามาซอ้มพรอ้มกนั เวลา 6 โมงเยน็ของทุกวนั แต่มะลวิรรณ
มกัจะมาสายเสมอ เพราะรูว้่า คุณคร ูไมไ่ดเ้ชค็ชื่อ ถา้นักเรยีนเป็นมะลวิรรณ นกัเรยีนจะไม่ท าเช่นนัน้
เพราะ 
 ก. ถา้ครรููจ้ะตอ้งถูกท าโทษ 
 ข. เพื่อนๆจะไมค่บกบัคนมาไมต่รงเวลา 
 ค. เป็นหน้าทีข่องพลเมอืงทีด่ตีอ้งเป็นคนตรงต่อเวลา 
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34. โรงเรยีนมกีฎหา้มนกัเรยีนออกไปนอกบรเิวณของโรงเรยีน ก่อนไดร้บัอนุญาตจากคุณคร ู
ในระหว่างพกักลางวนั วสิุทธิเ์ล่นฟุตบอลกบัเพื่อนๆ และลกูบอลกระเดนออกไปนอกรัว้โรงเรยีนถ้า
ฟุตบอลหายไปแลว้ เขาตอ้งซือ้มาใช่ วสิุทธิจ์งึขออนุญาตจากคุณครกู่อนทีจ่ะออกไปเกบ็ลกูฟุตบอล ถา้
นกัเรยีนเป็นวสิุทธิ ์นกัเรยีนจะกระท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. อยากใหค้รชูมทีท่ าตามกฎของโรงเรยีน 
 ข. เป็นสิง่ทีน่่าละอายใจทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎของโรงเรยีน 
 ค. เพื่อนๆกป็ฏบิตัติามกฎของโรงเรยีน 
 

35. จติราเป็นหวัหน้าหอ้ง และไดร้บัมอบหมายจากคุณครใูหน้ัดเพื่อนๆทัง้หอ้ง มาช่วยกนั
พฒันาสนามหญ้าในวนัเสาร ์เพื่อเตรยีมไวเ้ป็นสนามฟุตบอลในวนัจนัทร ์แต่ปรากฏว่าในวนัเสารม์แีค่
จติรากบัเพื่อนอกี 3คนทีม่าเท่านัน้ ถา้นกัเรยีนเป็นจติรา นกัเรยีนจะท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. ตอ้งการใหคุ้ณครชูมว่ามคีวามรบัผดิชอบ 
 ข. ยงัมเีพื่อนๆในกลุ่มอกีทีจ่ะช่วยกนัท างาน 
 ค. หวัหน้าหอ้งทีด่ตีอ้งรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

36. สมศกัดิเ์ป็นตน้เหตุใหเ้พื่อนๆไปแขง่กฬีาไมท่นั เน่ืองจากเมือ่คนืเขามวัเล่นเกมสจ์งึนอนดกึ
ตื่นสายมาไมท่นัเวลาทีน่ัดไวก้บัเพื่อนๆ ถา้นกัเรยีนเป็นสมศกัดิ ์นกัเรยีนจะไม่ท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. เพื่อนๆคนอื่นกม็ากนัตรงเวลาทุกคน 
 ข. ถา้มาไม่ทนัจะโทษคุณครไูล่ออกจากทมี 
 ค. เป็นหน้าทีข่องนกักฬีาทีต่อ้งมาตรงเวลา 
 

37. อุษาโดยสารรถเมลก์ลบับา้นทุกวนัแต่วนัน้ีมคีนแน่นมากคนเกบ็ค่าโดยสารจงึมองไมเ่หน็
อุษา ท าใหไ้มไ่ดเ้กบ็ค่าโดยสารอุษา ถา้นกัเรยีนเป็นอุษา นกัเรยีนจะท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. คนืเงนิให ้เพราะ พลเมอืงทีด่ตีอ้งจา่ยค่าโดยสารรถเมล์ 
 ข. คนืเงนิให ้เพราะ ถา้เพื่อนรูว้่าอุษาโกงเงนิค่าโดยสารจะไมม่ใีครคบ 
 ค. คนืเงนิค่าโดยสาร เพราะ จะไดม้คีนชมว่าเป็นเดก็ทีซ่ื่อสตัย์ 
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38. ในขณะทีแ่ดนก าลงัสอบวชิาภาษาไทย เกดิความไม่แน่ใจในค าตอบทีต่วัเองคดิได ้ตอนนัน้
ครไูมอ่ยูใ่นหอ้งเรยีน แดนจงึเปิดหนงัสอืดคู าตอบ ถา้นักเรยีนเป็นแดน นกัเรยีนจะไมท่ าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. ไมท่ า เพราะ การทุจรติเป็นการท าลายตนเองและประเทศชาติ 
 ข. ไมท่ า เพราะ การทุจรติในการสอบจะถูกครทู าโทษ 
 ค. ไมท่ า เพราะ เพื่อนคนอื่นกไ็มท่ า 

 
39. วนัน้ีเป็นวนัเสารว์ลัลภก าลงันัง่เรยีนพเิศษอยู ่ในขณะทีเ่พื่อนๆกลุ่มเดยีวกนัก าลงัเล่น

ฟุตบอลอยา่งสนุกสนาน บ่อยครัง้ทีว่ลัลภรูส้กึเบื่อกบัการเรยีน แต่กย็งัตัง้ใจเรยีนจนหมดคาบ ถา้
นกัเรยีนเป็นวลัลภ นกัเรยีนจะท าเช่นนัน้ เพราะ 
 ก. เพื่อนๆในหอ้งอกีหลายคนกต็ัง้ใจเรยีนเหมอืนกนั 
 ข. อยากใหค้รชูมว่าเป็นเดก็ขยนัมคีวามรบัผดิชอบ 
 ค. การเป็นนกัเรยีนทีด่ตีอ้งตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนเพื่ออนาคตของตนเอง 
  

40. หลงัจากทานอาหารกลางวนัเสรจ็แลว้ ณาตยาตัง้ใจว่าจะเดนิเขา้ไปอ่านหนังสอืในหอ้งเรยีน 
ขณะทีเ่ดนิผ่านโต๊ะของคุณคร ูณาตยาไดม้องเหน็แบบทดสอบทีจ่ะสอบตอนบ่ายวางอยูบ่นโต๊ะคร ูจงึ
แอบเปิดดถูา้นกัเรยีนเป็นนาตยา นกัเรยีนจะไม่ท าเช่นนัน้เพราะ 
 ก. ถา้ครรููจ้ะถูกลงโทษ 
 ข. เพื่อนๆไมม่ใีครเขาท ากนั 
 ค. นกัเรยีนทีด่ตีอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง 
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แบบประเมินคณุภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
เร่ือง การพฒันานิทานการต์นูเพ่ือส่งเสริมเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย

ส าหรบันักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ื 5 
 

 
ค าช้ีแจง: โปรดอ่านขอ้ความต่อไปนี้แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ 
ของท่านทีม่ต่ีอนิทานการต์ูน 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านภาพ และเสียง 
   1.1 ภาพทีใ่ชส้อดคลอ้ง / เหมาะสมกบัเนื้อหา 

     

   1.2 ภาพเคลื่อนไหวช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจ
เนื้อหา 

     

   1.3 ความเหมาะสมของขนาดภาพทีใ่ช ้      
   1.4 ความคมชดัของภาพในการน าเสนอ      
   1.5 ความสวยงามของตวัการต์ูนและฉาก      
   1.6 การใชส้ใีนการออกแบบไดเ้หมาะสม      
   1.7 ภาพช่วยใหเ้กดิความอยากรูแ้ละสนใจมาก
ขึน้ 

     

   1.8 ความชดัเจนของเสยีงบรรยาย      
   1.9 ความสมัพนัธร์ะหว่างภาพกบัเสยีงบรรยาย      
   1.10 การกระตุน้ความสนใจของเสยีงประกอบ      
2. ด้านตวัอกัษร      
   2.1 สขีองตวัอกัษร  สวยงาม  ชดัเจน      
   2.2 ขนาดของตวัอกัษร      
   2.3 รปูแบบของตวัอกัษร      
   2.4 ความถูกตอ้งของตวัอกัษร      
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

5 4 3 2 1 
3. การน าไปใช้ 
   3.1 ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 

     

   3.2 ความน่าสนใจและท าใหเ้กดิแรงจงูใจต่อ
การเรยีน 

     

   3.3 ความสะดวกรวดเรว็      
   3.4 ความเหมาะสมของการน านิทานการต์ูนไป
ใชใ้นการสอน 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 

  ลงชื่อ.............................................................ผูป้ระเมนิ 
                                                                (................................................. ) 
                                                          วนัที.่................./………………/………… 
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แบบประเมินคณุภาพด้านเน้ือหา 
เร่ือง การพฒันานิทานการต์นูเพ่ือส่งเสริมเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย

ส าหรบันักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

 
ค าช้ีแจง: โปรดอ่านขอ้ความต่อไปนี้แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ 
ของท่านทีม่ต่ีอนิทานการต์ูน 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

5 4 3 2 1 
1.ด้านเน้ือหา 
   1.1 เนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ 

     

   1.2 การแบ่งยอ่ยเนื้อหามคีวามเหมาะสม      
   1.3 การจดัล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอเนื้อหา      
   1.4 ความถูกตอ้งของเนื้อหา      
   1.5 ความชดัเจนในการอธบิายเนื้อหา      
   1.6 เนื้อหามคีวามเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน      
   1.7 ความเหมาะสมของเนื้อหาปฏบิตักิาร      
   1.8 ความละเอยีดของเนื้อหา      
   1.9 ความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ช้      
   1.10 ความน่าสนใจของเนื้อหา      
   1.11 ความทนัสมยัของเนื้อหา      
2.การใช้ภาษา 
   2.1 ภาษาทีใ่ชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารใช้
ภาษา 

     

   2.2 ภาษาสื่อความหมายถูกตอ้งกบัเนื้อหา      
   2.3 ภาษาเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน      
   2.4 ส านวนภาษาทีใ่ชเ้ขา้ใจงา่ย      
   2.5 การใชภ้าษาถูกตอ้งสื่อความหมายชดัเจน      
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

5 4 3 2 1 
3.ด้านการน าไปใช้ 
   3.1 การส่งเสรมิใหเ้กดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

     

   3.2 การส่งเสรมิใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้      
   3.3 ความน่าสนใจและท าใหเ้กดิแรงจงูใจต่อ
การเรยีน 

     

   3.4 ความสะดวกรวดเรว็      
   3.5 ความเหมาะสมในการน าไปใชส้อนแทนครู      
 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 

               ลงชื่อ.............................................................ผูป้ระเมนิ 
                                                              (................................................. ) 

     วนัที.่................./………………/………… 
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ภาคผนวก จ. 
ตวัอย่างนิทานการต์ูนเพ่ือส่งเสริมเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย 

ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ตวัอย่าง นิทานการต์ูนเพ่ือส่งเสริมเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย 
ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

ด้านความซ่ือสตัย ์
เร่ือง องอาจ และวินัยกบักระเป๋าเงินท่ีหายไป 
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ตวัอย่าง นิทานการต์ูนเพ่ือส่งเสริมเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย 

ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ด้านความรบัผิดชอบ 

เร่ือง ผลของการขาดความรบัผิดชอบของจ๊ีด 
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ตวัอย่าง นิทานการต์ูนเพ่ือส่งเสริมเหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย 

ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ด้านความตรงต่อเวลา 

เร่ือง นาฬิกาของน้องแก้ว 
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