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Abstract
The purposes of this research were (1) to compare social manners of the
experimental group students before and after using a guidance activities package
based on reinforcement technique; and (2) to compare social manner of the
experimental group students who used the guidance activities package based on
reinforcement technique with that of the control group students who used normal
guidance
activities.
The research sample consisted of 60 Prathom Suksa IV – VI students in
three intact classrooms, each of which containing 20 students, of Ban Wangtakian
School in Kamphaeng Phet province during the 2015 academic year, who volunteered
to participate in the experiment. Then they were randomly assigned to an
experimental group and a control group, each of which consisting of 30 students. The
employed research instruments comprised (1) a scale to assess social manners; and (2)
a guidance activities packaged based on reinforcement technique to develop social
manners comprising 12 activities for the experimental group students. Data were
analyzed using the mean, standard deviation, and t-test.
The results showed that (1) the post-experiment social manners scores of
the experimental group students after using a guidance activities package based on
reinforcement technique to develop social manners were significantly higher than
their pre- experiment counterpart scores at the .01 level; and (2) the post-experiment
social manners scores of the experimental group students, who used the guidance
activities package based on reinforcement technique to develop social manners, were
significantly higher than the counterpart behavior scores of the control group students
who used normal guidance activities at the .01 level.

Keywords: Guidance Activities Package, Reinforcement Technique, Social Manners,
Prathom Suksa
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กิตติกรรมประกาศ

การทําวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ที่ประสบผลสําเร็ จ เนื่ องจากได้รับความกรุ ณาและได้รับความ
ช่วยเหลือเป็ นอย่างยิ่งจาก ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. วัลภา สบายยิ่ง อาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิ พนธ์หลักและ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ธิพฒั น์ เมฆขจร อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม ที่ได้กรุ ณาเอาใจใส่ ให้ขอ้ คิด ให้
คําแนะนําและคําปรึ กษาถ่ายทอดความรู ้แบ่งบันประสบการณ์ ชีวิตที่ มีคุณค่า ให้กาลังใจให้แนวทางเพื่ อ
การแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ า งๆ พร้ อ มทั้งเป็ นแบบอย่ างของการ เป็ นนัก วิ จัย และตลอดระยะเวลาการ
ดําเนิ นการ ติดตามดูแลด้วยความห่ วงใยเสมอมาผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาเป็ นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุ เพ็ง ที่ได้กรุ ณาเสี ยสละเวลาอันมี
ค่าของท่าน มาเป็ นประธานกรรมการสอบ และยังได้ให้คาํ แนะนํา ในการตรวจแก้ไข ข้อบกพร่ องต่างๆ
ขอกราบขอบพระคุณ นางเพลินใจ ประสานศรี นางวีรวรรณ ไพรสิ งห์ และนางภานุรัตน์
เดชะผล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่ องมือรวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ที่ใช้ในการทําวิจยั ในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึ กษาเชิ งจิ ตวิทยา สาขา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ ให้คาํ แนะนําความเอื้อ
อาทร และให้ประสบการณ์ในการศึกษาที่มีคุณค่ายิ่งจนประสบความสําเร็ จและผูบ้ ริ หาร คณะครู บุคลากร
และนักเรี ยนโรงเรี ยนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร ที่กรุ ณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้
กาลังใจตลอดจนให้ความร่ วมมือเพื่อการวิจยั เสมอมา
ท้ายสุ ดนี้ ผวู ้ ิจยั ขอมอบคุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ บูชาพระคุณบิ ดา มารดา
บุพการี ผใู ้ ห้ชีวิต สติปัญญาแนวทางการปฏิบตั ิตนและเป็ นผูน้ าํ แสงสว่างที่ดีงาม และครู อาจารย์ท่ีได้อบรม
สัง่ สอนและชี้แนะแนวทางการศึกษา เพื่อนนักศึกษาปริ ญญาโท แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึ กษาเชิ ง
จิตวิทยา สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ทุกท่าน ที่ ให้กาํ ลังใจและให้คาํ แนะนําใน
การทําวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นอย่างดี และครอบครัว กัลยาณมิ ตรทุ กท่ าน ที่ เป็ นกาลังใจและเป็ นส่ วนรวมใน
ความสําเร็ จของผูว้ ิจยั ในครั้งนี้
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บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การจะพัฒ นาประเทศให้เจริ ญ ก้าวหน้าประสบความสําเร็ จและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพนั้น
นอกจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ เพราะคนเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้
เจริ ญรุ ดหน้าไปได้ ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (2549) ได้ให้ความสําคัญ
กับ การพัฒ นาคน และสอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติการศึ ก ษาแห่ งชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 และ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กาํ หนดวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึ ก ษาเพื่ อพัฒ นาคนให้เป็ นผูม้ ี ค วามสมบู รณ์ พ ร้ อมทั้งทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปั ญ ญา
ความรู ้ คุ ณ ธรรม มี จริ ย ธรรม และมี วฒั นธรรมในการดํารงชี วิต มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ตนเป็ น
พลเมื องที่ ดีมีพฤติ กรรมซื่ อสัตย์สุจริ ต สามารถปรับตัวให้กา้ วทันการเปลี่ ยนแปลงที่ เป็ นไปอย่าง
รวดเร็ ว โดยเฉพาะนักเรี ยนซึ่ งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและจะเป็ นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศต่อไป
พรทิ พย์ เกยุรานนท์ (2555) กล่าวถึ ง มารยาททางสังคมว่า ปั จจุบนั ด้วยโลกของการ
แข่งขันและการทํางานให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงของสังคมที่แย่งเวลาในการที่จะปลูกฝังสิ่ งดีงาม
เหล่านี้ ไป เกิดการหลงลืมคําว่า มารยาททางสังคมและได้เกิดการทําสิ่ งต่าง ๆ ที่ยึดตนเองเป็ นหลัก
โดยไม่ได้คาํ นึ งถึ งคนในสังคมรอบข้างว่าจะรู ้ สึกอย่างไรกับสิ่ งที่ตนเองกระทํา จึงทําให้สังคมเกิ ด
ความสับสนว่า “สิ่ งใดควรทําและสิ่ งใดไม่ควรทํา” “สิ่ งใดเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม” “สิ่ งใดถูก
กาลเทศะหรื อ ไม่ ถู ก กาลเทศะ” จึ ง ทํา ให้ เกิ ด ความขัด แย้ง กัน ในสั ง คม ความอคติ ต่ อกัน ทํา ลาย
บรรยากาศดี ๆ ของการอยูร่ ่ วมกันในสังคม ทําให้สังคมรอบข้างไม่น่าอยู่ ถ้าทุกคนหันมาปรับปรุ ง
บรรยากาศที่ดีในสังคมตั้งแต่หน่วยเล็กจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุด จะทําให้สังคมนั้น ๆ น่าอยูม่ ากขึ้น จะ
พบกับ ความถ้อยที ถ้อยอาศัย นํ้าใจที่ เอื้ ออาทรกันและกันการช่ วยกัน ร่ วมมือกันทํางาน และเกิ ด
ความสุ ขในการอยูร่ ่ วมกันในครอบครัวและการทํางาน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2539, น.1)
กล่าวถึง มารยาทในสังคม หมายถึง กรอบหรื อระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติและควรเว้นในส่ วน
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ที่เกี่ยวกับผูอ้ ื่นรวมทั้งชุ มชนหรื อคนหมู่มาก เนื่ องจากมนุ ษย์เราไม่สามารถอยูโ่ ดยลําพังคนเดียวใน
โลกได้ จําเป็ นต้องอาศัยผูอ้ ื่น เช่น มารดา บิดา ญาติพี่นอ้ ง ซึ่ งเป็ นระดับครอบครัว นอกจากนั้นเรามี
การเกี่ ยวข้องกับ ผูอ้ ื่ น ครอบครัวอื่ น ขยายออกเป็ นชุ ม ชน หรื อคนหมู่มากกว้างขวางออกไปโดย
ลําดับ ในการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ ดังกล่าวมาข้างต้น จําเป็ นต้องมีมารยาท คือกรอบหรื อระเบียบ
แบบแผนอัน ว่ า ด้ว ย ข้อ ควรประพฤติ แ ละควรเว้น ทุ ก ชาติ ทุ ก ประเทศต่ า งก็ มี แ บบอย่า งทาง
วัฒนธรรมที่ เรี ยกว่า มารยาทในสังคมด้วยกันทั้งนั้น แต่รายละเอี ยดของพฤติ กรรมที่ป ฏิ บ ตั ิ ย่อม
ต่างกันไปตามท้องถิ่นและตามกาลสมัย มารยาททางสังคมนี้ บางท้องถิ่นใช้ความทรงจําปฏิ บตั ิสืบ
ต่อกันมา บางท้องถิ่ นก็มีการจดบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อช่ วยให้การปฏิ บตั ิเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ยิ่งขึ้ น และเพื่ อเป็ นการอนุ รัก ษ์ไ ว้สํ าหรั บ ชนรุ่ น หลัง ต่อไป มารยาททางสังคม จึ งหมายถึ ง การ
แสดงออกทางกายและวาจาให้เหมาะสมกับเวลา สถานที่และบุคคล
กิจกรรมแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเสริ มสร้างป้ องกันแก้ไขปั ญหาให้กบั ทุกกลุ่ม
คน ในขอบข่ายด้านการศึกษา อาชี พ ส่ วนตัวและสังคม โดยมีรูปแบบและเทคนิ คหลากหลาย อาจ
เป็ นกิจกรรมแนะแนวโดยตรงหรื อผสมผสานในการเรี ยน การสอนฝึ กอบรม ประชุ มสัมมนา ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่ม ดังที่ ชลธิ ชา จันมณี ย ์ (2554, น.92) กล่าวว่า การดําเนิ นการแนะแนวหากระทํา
การได้เหมาะสมจะส่ งผลดี ต่อผูร้ ั บ ริ ก ารในการแก้ไ ขปั ญ หา เช่ น การทะเลาะวิวาท พฤติ ก รรม
เบี่ ย งเบนทางเพศ ปั ญ หายาเสพติ ด ขาดความมี ระเบี ยบวินัยและขาดความรั บ ผิดชอบ ซึ่ งบุ ค คล
เหล่านี้ ได้รับการช่ วยเหลื อที่เหมาะสม โดยใช้กระบวนการทางการแนะแนวก็น่าจะเป็ นทางเลื อก
หนึ่ งแก้ปัญหาได้ ซึ่ งส่ งผลดี ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องชุ มชน สังคม และนอกจากช่วยให้ผรู้ ับริ การได้พฒั นา
ตนเองแล้วยังสามารถสร้ างคุณประโยชน์แก่สังคมได้ช่วยให้อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ซึ่ ง
เป็ นเป้ าหมายที่สังคมปั จจุบนั ปรารถนาให้เกิดขึ้น ดังนั้นกิจกรรมแนะแนวจึงมีความสําคัญทั้งต่อผู ้
ให้บริ การและผูร้ ับบริ การ
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2536, น.67) ได้กล่าวถึงเทคนิคการเสริ มแรง หมายถึง อัตราการ
ตอบสนองของอินทรี ยห์ รื อการแสดงพฤติกรรมใดพฤติ กรรมหนึ่ งคงอยู่ (Maintain) หรื อเพิ่ มขึ้น
(Increase) หรื อมีความถี่ สูงขึ้น ซึ่ งเป็ นผลจากการที่อินทรี ยไ์ ด้รับผลกรรมที่พึงพอใจ หลังจากการ
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ หรื อเป็ นผลจากความสําเร็ จในการหลีกเลี่ยง (Avoidance) หรื อ หนี (Escape)
จากสิ่ งเร้าที่อินทรี ยไ์ ม่พึงพอใจ การเสริ มแรงทําให้ความถี่ของการตอบสนองของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น
เมื่อเราให้การเสริ มแรงทันทีหลังจากการเกิดพฤติกรรม ความถี่ ของพฤติกรรมจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับ
การเสริ มแรง การเสริ มแรงมีท้ งั การเสริ มแรงทางบวกและการเสริ มแรงทางลบ ซึ่ งเราสามารถจะ
เลือกใช้เพื่อเพิ่มความถี่ของการตอบสนองได้

3
โรงเรี ย นบ้า นวัง ตะเคี ย น เป็ นโรงเรี ย นขนาดกลาง อยู่สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุ บาลถึงชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ผูว้ ิจยั ได้สํารวจสภาพปั ญหาจากการสังเกตและสอบถามจากครู ประจําชั้นถึ งปั ญหาที่พบด้าน
พฤติกรรมของนักเรี ยน ปรากฏว่านักเรี ยนขาดการพัฒนามารยาททางสังคม เช่น เดินผ่านผูใ้ หญ่ ไม่
ค้อมศี รษะ ไม่รักษาสิ่ งของสาธารณสมบัติของโรงเรี ยน ขาดมารยาทในการพูด เช่ น ไม่กล่าวคํา
ทักทาย ไม่ยกมือไหว้สวัสดี เมื่อเดิ นผ่านผูอ้ าวุโส พูดจาไม่สุภาพ พูดล้อเลี ยนผูอ้ ื่นและมักพูดไม่มี
หางเสี ยง เป็ นต้น เหตุที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะนักเรี ยนมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ บิดามารดาทํางาน
ต่า งจัง หวัด ขาดการอบรมสั่ ง สอนและปลู ก ฝั งมารยาททางสั ง คมที่ ถู ก ต้อง ผูว้ ิ จยั ในฐานะเป็ น
ครู ผูส้ อนมี หน้าที่ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ตระหนักถึ งความสําคัญของการมี ม ารยาททาง
สังคมของนักเรี ยน จึงสนใจที่ จะศึกษาและต้องการพัฒนานักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 โดย
ส่ งเสริ มและพัฒนาให้นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีมารยาททางสังคมที่ดีข้ ึน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึง
ทํา การศึ ก ษาและพัฒ นาชุ ด กิ จกรรมแนะแนวเพื่ อ พัฒ นามารยาททางสั ง คมโดยใช้เทคนิ ค การ
เสริ มแรงเป็ นเครื่ องมื อเพื่อให้ นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูท้ ี่มีมารยาททาง
สั งคม หากได้รับ การเสริ ม แรงอย่างถู ก วิธีแล้ว เชื่ อว่าพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสมจะลดลงได้และ
พฤติกรรมที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นใหม่จะยังคงอยูต่ ่อไป

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เปรี ย บเที ย บมารยาททางสั งคมของนัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลอง ก่ อนและหลังการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรง
2.2 เปรี ยบเทียบมารยาททางสังคมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
ตามเทคนิคการเสริ มแรงและกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
- ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรง
เพื่อพัฒนามารยาททางสังคม
- ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ

ตัวแปรตาม
มารยาททางสังคม 2 ด้าน ได้แก่
1. มารยาททางสังคมด้านพฤติกรรม
2. มารยาททางสังคมด้านวาจา
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4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 นักเรี ยนกลุ่ ม ทดลองหลังใช้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ ม แรงเพื่ อ
พัฒนามารยาททางสังคม มีมารยาททางสังคมสู งกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค
การเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม
4.2 นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองหลัง ใช้ ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ ม แรงมี
มารยาททางสังคม สู งกว่ากลุ่มควบคุมหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ

5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ขอบข่ ายของเนือ้ หา
เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ ม แรงเพื่ อ พัฒ นา
มารยาททางสั ง คมของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ย นบ้ า นวัง ตะเคี ย น จัง หวัด
กําแพงเพชร
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.2.1 ประชากร นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ย นบ้านวัง ตะเคี ย น
จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 105 คน
5.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ยนบ้านวังตะเคียน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 60 คน ชั้นละ 20 คน ที่ได้มาจากความสมัครใจ หลังจาก
นั้นจับฉลาก แต่ละชั้นเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน
5.2.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1) ตัวแปรอิ สระ ได้แก่ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม
2) ตัวแปรตาม มารยาททางสั งคม 2 ด้ าน ได้แก่ มารยาททางสังคมด้าน
พฤติกรรมและมารยาททางสังคมด้านวาจา

6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
6.1 นั กเรี ยน หมายถึ ง นักเรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ยนบ้านวังตะเคี ยน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 105 คน
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6.2 มารยาททางสั งคมด้ านพฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกด้านกิริยาท่าทางที่สุภาพ
เรี ยบร้อย อ่อนน้อม มีความสํารวม ถูกกาลเทศะ ความมีวินยั และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกในที่
สาธารณะ โดยได้รับการอบรมให้งดงามตามความนิยมแห่งสังคม
6.3 มารยาททางสั งคมด้ านวาจา หมายถึง ผูพ้ ูดที่มีกิริยาวาจาเรี ยบร้อย สุ ภาพอ่อนโยน
ใช้ภาษาที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ นํ้าเสี ยงน่าฟัง แสดงความให้เกียรติและรักษานํ้าใจผูอ้ ่ืน
6.4 การเสริ ม แรง (Reinforcement) หมายถึ ง การทํา ให้ อ ัต ราการตอบสนองหรื อ
ความถี่ ข องการแสดงพฤติ ก รรมเพิ่ ม ขึ้ นอัน เป็ นผลจากการได้รั บ สิ่ งเสริ ม แรง (Reinforce) ที่
เหมาะสมการเสริ มแรงมี 2 ทาง ได้แก่ การเสริ มแรงทางบวก (Positive Reinforcement ) หมายถึ ง
การให้ส่ิ งเสริ มแรงที่ บุคคลพึงพอใจ มี ผลทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ข้ ึน การเสริ มแรงทางลบ
(Negative Reinforcement) หมายถึ ง การนํา เอาสิ่ ง ที่ บุ ค คลไม่ พึ ง พอใจออกไป มี ผลทําให้ บุ ค คล
แสดงพฤติกรรมถี่ข้ ึน
6.5 ชุ ดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง เครื่ องมือทางการแนะแนวที่ประกอบด้วยกิจกรรม
แนะแนวหลายๆ กิจกรรมที่นาํ มารวมกัน โดยนําหลักการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์และขอบข่าย
การแนะแนว

7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
7.1 ได้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อพัฒ นามารยาททางสั งคม ซึ่ งสามารถนําไปใช้ก ับ
นักเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
7.2 ปลู ก ฝั งให้ นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ ในการปฏิ บ ัติต นเป็ นคนที่ มี ม ารยาท
ทางสังคม
7.3 ช่ วยให้ ค รู แ นะแนว ครู ผูส้ อน ครู ป ระจําชั้น และบุ ค ลากรอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
นักเรี ยนได้แนวทางในการนําชุ ดกิจกรรมแนะแนวไปใช้เพื่อพัฒนามารยาททางสังคมแก่นกั เรี ยนใน
ระดับอื่นต่อไป
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถประมวลและกําหนดอยูใ่ นขอบข่ายของหัวข้อ
สําคัญต่อไปนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมารยาททางสังคม
1.1 ความหมายของมารยาททางสังคม
1.2 องค์ประกอบของมารยาททางสังคม
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมแนะแนว
2.1 ความหมายของชุดกิจกรรมแนะแนว
2.2 ความสําคัญของชุดกิจกรรมแนะแนว
2.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมแนะแนว
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมแนะแนว
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามารยาททางสังคมโดยใช้เทคนิคการเสริ มแรง
3.1 ความหมายของการเสริ มแรง
3.2 ประเภทของการเสริ มแรง
3.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเสริ มแรง
3.4 ข้อดีและข้อจํากัดของวิธีการใช้เทคนิคการเสริ มแรง
3.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการเสริ มแรง

1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับมารยาททางสั งคม
1.1 ความหมายของมารยาททางสั งคม
สํานัก งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ กระทรวงศึ กษาธิ ก าร (2539, น.1)
มารยาทในสั ง คม หมายถึ ง กรอบหรื อระเบี ยบแบบแผนที่ ค วรประพฤติ และควรเว้น ในส่ วนที่
เกี่ยวกับผูอ้ ื่นรวมทั้งชุมชนหรื อคนหมู่มาก
เนื่ องจากมนุ ษย์เราไม่ ส ามารถอยู่โดยลําพังคนเดี ยวในโลกได้ จําเป็ นต้องอาศัย
ผูอ้ ื่น เช่ น มารดา บิดา ญาติ พี่น้อง ซึ่ งเป็ นระดับครอบครัว นอกจากนั้นเรามีการเกี่ ยวข้องกับผูอ้ ื่ น
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ครอบครัวอื่น ขยายออกเป็ นชุ มชน หรื อคนหมู่มากกว้างขวางออกไปโดยลําดับ ในการเกี่ยวข้องกับ
บุคคลอื่นๆ ดังกล่าวมาข้างต้น จําเป็ นต้องมีมารยาท คือกรอบหรื อระเบียบแบบแผนอันว่าด้วย ข้อ
ควรประพฤติและควรเว้น ทุกชาติทุกประเทศต่างก็มีแบบอย่างทางวัฒนธรรมที่เรี ยกว่า มารยาทใน
สังคมด้วยกันทั้งนั้น แต่รายละเอียดของพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิยอ่ มต่างกันไปตามท้องถิ่นและตามกาล
สมัย มารยาททางสังคมนี้ บ างท้องถิ่ นใช้ความทรงจําปฏิ บ ตั ิ สื บ ต่อกันมา บางท้องถิ่ น ก็มี ก ารจด
บันทึกไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อช่วยให้การปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างถูกต้องยิ่งขึ้น และเพื่อเป็ นการอนุ รักษ์ไว้
สําหรับชนรุ่ นหลังต่อไป มารยาททางสังคม จึงหมายถึง การแสดงออกด้านพฤติกรรมและวาจาให้
เหมาะสมกับเวลา สถานที่และบุคคล
1.2 องค์ ประกอบของมารยาททางสั งคม
1.2.1 มารยาททางสั งคมด้ านพฤติกรรม
มารยาทด้านพฤติกรรม คือ การทําดี เป็ นการแสดงอาการที่กระทําทางกาย
ว่าสมควรทําในสิ่ งที่ ควรทําหรื อไม่ ด้วยการระมัดระวังการกระทําต้องไม่เดื อดร้ อนทั้งต่อตนเอง
และส่ วนรวม โดยแบ่งเป็ นมารยาทในอิริยาบถต่าง ๆ ได้แก่ การยืน การเดิน การนัง่
1) มารยาทในการเดิน
สมจินตนา ภักดิ์ศรี วงศ์ (2538, น.50) ได้กล่าวถึง มารยาทในการเดิน ไว้
ว่า การเดิ นตามลําพัง ควรเดิ นอย่าสุ ภาพ หลังตรง ช่วงก้าวไม่ยาวหรื อสั้นจนเกิ นไป แกว่งมือใน
ลักษณะปกติ จังหวะการเดิ นสมํ่าเสมอ ไม่ควรเดิ นส่ วยตัวหรื อโยกศีรษะหรื อกอดอก ล้วงกระเป๋ า
เอามือไขว้หลัง ในขณะเดินพยายามทิ้งนํ้าหนักตัวลงไปไปที่ปลายเท้าและฝ่ าเท้าไม่ใช่ที่ส้นเท้า การ
เดินแบบนี้จะลดเสี ยงดังในการเดินได้มาก อย่าเดินใจลอยจะเกิดอุบตั ิเหตุได้และไม่ควรเดินให้เป็ นที่
กีดขวางทางเดินของผูอ้ ื่นหรื อกีดขวางทางจราจรของผูค้ นหรื อยวดยานพาหนะ
การเดิ นร่ วมกับผูอ้ ื่ นและเดิ นกับผูใ้ หญ่ ควรเดิ นให้ทนั ผูอ้ ื่นโดยอย่าเดิ น
เร็ วหรื อช้ากว่าผูอ้ ื่น ต้องระมัดระวังในการเดิ นชนผูอ้ ยู่ขา้ งหน้าหรื อเหยียบเท้าผูท้ ี่อยูด่ า้ นหลัง เมื่ อ
จําเป็ นจะต้องเดินร่ วมกับผูใ้ หญ่ให้เดินตามไปทางด้านซ้ายเยื้องไปด้านหลัง ระยะห่างพอสมควร มือ
อาจประสานกันอยูใ่ นอาการสมรวม ไม่ควรเดินเกาะกลุ่มกันไปจนกีดขวางการจราจร
การเดินผ่านผูใ้ หญ่ ถ้าผูใ้ หญ่เป็ นผูอ้ าวุโสมากและเป็ นที่คุน้ เคยใช้วธิ ี การ
เดินเข่า เมื่อท่านนัง่ อยูใ่ ห้เดิ นเข่าเข้ามาใกล้พอสมควร นัง่ พับเพียบแล้วกราบ ในกรณี ที่เดิ นผ่านผูท้ ี่
อาวุโสก็ควรค้อมตัวขณะเดินผ่าน
การเดินในที่สาธารณะ ควรเดินบนทางเท้า เคารพกฎจราจรโดยเคร่ งครัด
เช่น ข้ามถนนควรข้ามสะพานลอย ไม่เดินตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิ ดขณะรถกําลังแล่นอยู่ ฯลฯ
ในย่านคนพลุกพล่านก็ควรระวังการชนผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งของริ มทางเดิ นนั้น การเดินในถนนที่ไม่มีทาง
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เท้า ควรเดิ น ริ ม ถนนด้า นขวาเพื่ อ สามารถมองเห็ น รถที่ แ ล่ น สวนมาได้ การเดิ น ขึ้ น ลงบัน ได
สะพานลอยหรื อในทางที่แคบ ควรเดินชิดทางด้านขวา เพราะผูท้ ี่ทรงตัวไม่ถนัด เช่น ผูอ้ าวุโสใช้มือ
ขวาจับราวสะพานหรื อราวบันไดได้สะดวกทั้งขึ้นและลงหรื อในพื้นที่ราบ
การเดิ นเป็ นกลุ่มจูงกันไปหรื อเมาสุ ราเดินไม่ตรงทางในที่สาธารณะไม่
พึงกระทําและอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย ควรระมัดระวังที่พ้ืนว่ามีฝนตกลื่น มีน้ าํ ครําขัง หรื อเป็ นหลุม
เป็ นบ่ ออย่างไร ในกรณี ใดควรช่ วยเหลื อเด็ ก คนชราหรื อสตรี มี ค รรภ์ หรื อคนตาบอด สิ่ งต่างๆ
เหล่านี้นบั เนื่องเข้าด้วยกับมารยาทการเดินในที่สาธารณะทั้งสิ้ น
มารยาทในการเดินยังมีอีกหลายสิ่ งหลายประการ ทั้งนี้ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั ไหว
พริ บของผูป้ ฏิ บตั ิดว้ ย และต้องรู ้จกั แก้ไขปั ญหาในกรณี เฉพาะหน้า ตัวอย่างเช่ น เมื่อมีผสู ้ นทนาอยู่
ขวางทางเดิ น เราจําเป็ นจะต้องผ่านไปตรงกลางก็ควรกล่าวคําขอโทษเสี ยก่อน ซึ่ งในความเป็ นจริ ง
แล้ว การสนทนาขวางทางเดิ นก็เป็ นสิ่ งที่ไม่ควรกระทําอยู่แล้ว แต่อาจมีความจําเป็ นก็ได้หรื อการ
เดินไปในที่ลบั หรื อที่อนั ตรายก็ไม่ควรกระทํา ถ้าเดินผ่านเข้าบริ เวณที่ส่วนตัวก็สมควรให้เสี ยงก่อน
เป็ นต้น
2) มารยาทในการยืน
การยืนตามลําพัง จะยืนแบบใดก็ได้แต่ควรจะอยูใ่ นลักษณะสุ ภาพ สบาย
โดยมีส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกเล็กน้อยหรื ออยูใ่ นท่าพัก ปล่อยแขนแนบลําตัว ไม่หนั หน้าหรื อแกว่ง
แขนไปมา จะยืนเอียงได้บา้ งแต่ควรอยูใ่ นท่าที่สง่า
การยืนเฉพาะหน้าผูใ้ หญ่ ถ้าไม่จาํ เป็ นไม่ควรยืนตรงหน้าผูใ้ หญ่ ควรยืน
เฉี ยงไปทางใดทางหนึ่ง ทําได้ 2 วิธี คือ ยืนตรง ขาชิด ส้นเท้าชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย มือสอง
ข้างแนบลําตัวหรื อประสานกันไว้เบื้องหน้าใต้เข็มขัดลงไป ท่าทางสํารวม และยืนตรงค้อมส่ วนบน
ตั้งแต่เอวขึ้นไปเล็กน้อย มือประสานไว้ขา้ งหน้า ท่าทางสํารวมการประสานมือ ทําได้ 2 วิธี คือ ควํ่า
มือซ้อนกัน จะเป็ นมือไหนทับมือไหนก็ได้หรื อหงายมือทั้งสอง สอดนิ้วเข้าระหว่างร่ องนิ้วของแต่
ละมือ การยืนเฉพาะหน้าผูใ้ หญ่จะใช้จนถึงการยืนเฉพาะหน้าที่ประทับ การค้อมตัวจะมากน้อยย่อม
สุ ดแล้วแต่ผใู ้ หญ่ ถ้ามีอาวุโสหรื อเป็ นที่เคารพสู ง ก็คอ้ มตัวมาก
3) มารยาทในการนั่ง
การนัง่ เก้าอี้ต่อหน้าผูใ้ หญ่ ควรนัง่ ในอาการสํารวม หลังพิงพนัก ไม่เท้า
แขน ไม่นง่ั ไขว่ห้าง ไม่พาดบนเท้าแขนเก้าอี้หรื อเอนตัวตามสบาย ต้องมือประสานโดยการควํ่าและ
หงาย การนั่งของผูช้ าย เข่าห่ างกันเล็กน้อยส้นเท้าชิ ดกัน แยกปลายเท้าเล็กน้อย ส่ วนผูห้ ญิงให้เข่า
ปลายเท้าและส้นเท้าชิดกัน

9
การนั่งกับ พื้ น ต่อหน้าผูใ้ หญ่ ใช้ก ารนั่ง พับ เพี ย บต้องเก็บ ปลายเท้าให้
เรี ยบร้อย โดยเบนปลายเท้าเข้าหาสะโพก ตัวตรง มือวางประสานกัน โดยปกติมกั นัง่ พับเพียบเก็บ
เท้าซ้ายโดยให้ขาซ้ายทาบพื้น ขาขวาควํ่าทับ ให้ควํ่ามือตามคือหงายมือซ้ายและควํ่ามือขวาเพื่อการ
รับของจะได้สะดวก
การนัง่ ในที่สาธารณะ การนัง่ ในรถประจําทางไม่ควรนัง่ หลับเพราะอาจ
พิงผูอ้ ื่ น โดยเฉพาะสุ ภาพสตรี ซ่ ึ งเป็ นการไม่สุภาพอย่างยิ่ง ควรให้ที่น่งั แก่เด็ก คนชราและสตรี มี
ครรภ์ ผูพ้ ิการตามควรแก่กรณี และการพูดคุยกันก็ตอ้ งระวังให้มากคือไม่ให้ดงั รบกวนผูอ้ ื่น ควรแบ่ง
ที่นงั่ ให้ผอู ้ ื่นตามสมควร มิใช่เพื่อความสบายของตนเลยนําของมาตั้งกั้นไว้ หรื อกรณี นอนบนที่นง่ั
บนรถไฟ กรณี น้ ีเป็ นการเห็นแก่ตวั อย่างยิง่ ควรนัง่ ชิดด้านใน เว้นที่ไว้ให้ผทู ้ ี่มาทีหลังนัง่ ได้สะดวก
ไม่ควรถ่มเสมหะหรื อนํ้าลายขณะนัง่ อยูใ่ นที่สาธารณะ นอกจากจะเป็ นที่รังเกียจแก่ผพู ้ บเห็นแล้วยัง
เป็ นการแพร่ เชื้ อโรคอีกด้วย อย่านัง่ ขาดสติ เหม่อลอยหรื อหลับในที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ
เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ ไม่ควรนัง่ ในที่ลบั ตานัก เพราะเมื่อเกิดปั ญหาจะไม่มีผใู ้ ดช่วยได้ ไม่นง่ั
กีดขวางทางจราจรทําให้ผอู ้ ื่นไม่สะดวกในการสัญจรไปมา การจะนัง่ พูดคุ ยกับผูอ้ ื่นก็ควรเลื อกนัง่
ให้เหมาะสม เช่น ตามศูนย์การค้าหรื อบริ เวณทางเท้า
4) มารยาทในการแต่ งกาย
การแต่งกายแสดงถึ งขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวัฒนธรรม แล้วยัง
แสดงถึ งอุปนิ สัยใจคอ จิตใจ รสนิ ยม ตลอดจนการศึกษาและฐานะของแต่ละบุคคลได้เป็ นอย่างดี
การแต่งกายของผูท้ ี่อยูใ่ นสังคมจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นและมีหลักสําคัญที่ควรปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ความสะอาด ต้องเอาใส่ เป็ นพิ เศษโดยเริ่ ม ต้น ด้วยเครื่ องแต่ ง กาย
ได้แก่ เสื้ อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่ องประดับ กระเป๋ าถื อ ต้องสะอาดหมด ใช้เครื่ องสําอางแต่พอควร
และร่ างกาย ก็ตอ้ งสะอาดทุกส่ วนตั้งแต่ ผม ปาก ฟั น หน้าตา มือ แขน ลําตัว ขาและเท้าตลอดจนถึง
เล็บ รวมไปถึงกลิ่นตัวที่ตอ้ งเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ ต้องอาบนํ้าฟอกสบู่ให้หมดกลิ่นตัว ถ้าทําได้ทุกส่ วน
ก็ถือว่าสะอาด
(2) ความสุ ภาพเรี ยบร้อย คือ เครื่ องแต่งกายนั้นต้องอยูใ่ นลักษณะสุ ภาพ
เรี ยบร้ อย ไม่รุ่มร่ ามหรื อรัดตัวจนเกินไป ไม่ใช้สีฉูดฉาด ควรแต่งให้เข้ากับสังคมนั้น ความสุ ภาพ
เรี ยบร้อยนั้นรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่ องใช้ เครื่ องประดับและการแต่งหน้าแต่งผมด้วย
(3) ความถูกต้องกาลเทศะ การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ เป็ นเรื่ องสําคัญ
มาก ผูม้ ีมารยาทดียอ่ มต้องเอาใจใส่ เพราะการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ หมายถึง การเลือกแต่งกายให้
ถูกต้องเหมาะสมกับเวลายุคสมัยนิยมและสถานที่
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ข้อควรปฏิบตั ิในการแต่งกาย
(1) ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะไป เช่ น งานมงคลก็ควรใส่ สีสดใส
งานอวมงคล ถ้าเป็ นงานศพก็ควรใส่ สีดาํ เป็ นต้น
(2) ให้เหมาะสมกับความสําคัญของงาน เช่ น งานระหว่างเพื่อนฝูง งาน
รัฐพิธี ถ้าเป็ นงานศพ ก็ตอ้ งดูวา่ เป็ นงานศพทัว่ ไปหรื องานศพพระราชพิธี
(3) ให้ เหมาะสมกับ เวลา เช่ น เป็ นงานราตรี ส โมสรหรื องานกลางคื น
ธรรมดา
(4) ให้ เหมาะสมกับ ฐานะและหน้ า ที่ เช่ น เป็ นครู เป็ นนั ก ร้ อ ง เป็ น
หัวหน้า เป็ นคนรับใช้
(5) ให้เหมาะสมกับวัย เช่น เป็ นคนมีอายุก็ไม่ควรแต่งเป็ นวัยรุ่ นเกิ นไป
เป็ นเด็กก็ไม่ควรแต่งให้เป็ นผูใ้ หญ่เกินไป
(6) ให้ เหมาะสมกับ ยุค และสมัย นิ ย ม ไม่ นํา สมัย เกิ น ไปหรื อ ล้า สมัย
เกินไป
(7) พึงแต่งกายให้สมเกียรติกบั งานที่ได้รับเชิญ
5) การไหว้แสดงความเคารพ
พระธรรมปิ ฎก ประยุทธ ปยุตโต (2543, น.323) มารยาทการแสดงความ
เคารพ หมายถึ ง ความเคารพ ความสุ ภาพอ่อนน้อม เป็ นมงคลอันอุ ดม ความเคารพ ได้แก่ กิ ริยา
อาการที่ยกย่องเชิ ดชู ซ่ ึ งบุคคลหรื อสิ่ งที่ ควรยกย่องเชิ ดชูอนั เป็ นอาการตรงกันข้ามกับความดูหมิ่น
เหยียดหยาม ได้แก่ การไหว้ การกราบ การนบน้อม อ่อนน้อม การต้อนรับ
การไหว้เป็ นมารยาทอันสําคัญยิง่ ที่ควรกระทํา เพื่อการเคารพและทักทาย
กันโดยยกมือที่ประนมต้องนิ้วชิ ดอยูร่ ะหว่างกลางอก เป็ นการกระพุ่มมือให้สวยงามเป็ นรู ปดอกบัว
ให้ป ลายนิ้ วมื อตั้งตรงขึ้ นเบื้ องบน ยกมื อขึ้ น ให้ตรงสั นจมู ก การไหว้ม าจากคําว่า “วัน ทา” หรื อ
“นมัสการ” การไหว้ของบุคคลนั้น แบ่งออกเป็ นหลายระดับ ซึ่ งจะต้องเลือกให้เหมาะแก่กาลเทศะ
ดังต่อไปนี้
(1) การไหว้พระภิกษุหรื อปูชนี ยสถานในพระพุทธศาสนา การไหว้พระ
ให้ประนมมือแล้วยกขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้ จรดตี นผม แนบปลายนิ้ วชี้ กบั
หน้าผาก ไม่เอียงซ้ายหรื อเอียงขวา สําหรับขาขวาชายให้คอ้ มตัวลงไหว้ สําหรับหญิงให้กา้ วขาขวา
ออกไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วย่อตัวลงไหว้ เรี ยกว่า ไหว้ระดับ 1
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(2) การไหว้บิดามารดา ครู อาจารย์ ญาติ ผูใ้ หญ่ หรื อผูม้ ี อาวุโสมาก ให้
ประนมมือขึ้นจนนิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้ จรดระหว่างคิ้ว ชายให้กม้ ตัวลงไหว้ หญิงก็
ก้าวขาขวาแล้วย่อตัวลงไหว้เช่นเดียวกับไหว้ระดับ 1 การไหว้เช่นนี้เรี ยกว่า ไหว้ระดับ 2
(3) การไหว้ผู ้เคารพนั บ ถื อ โดยทั่ว ไป รวมทั้ง ผู ้มี ฐ านะเสมอกัน ให้
ประนมมือจรดที่ส่วนล่างของหน้า ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้จรดจมูก ก้มหน้าลง
เล็กน้อย ไม่ตอ้ งค้อมตัวทั้งชายหญิง การไหว้เช่นนี้เรี ยกว่า ไหว้ระดับ 3 การไหว้บุคคลผูม้ ีอายุเสมอ
กัน สําหรับผูท้ ี่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันตามวัฒนธรรม
1.2.2 มารยาททางสั งคมด้ านวาจา
1) มารยาททางการสนทนา การพูดกับผูอ้ ื่นหรื อการสนทนากันในสังคมนั้น
มีความสําคัญมาก การสนทนาเป็ นการพูดกับผูอ้ ื่ น แตกต่างไปจากการพูดคนเดี ยว กล่าวคื อ การ
สนทนาย่อมมี การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกัน มี การพูดจาระหว่างบุ คคลซึ่ งอาจมากกว่าสองคน
ดังนั้น มารยาทในการสนทนาควรปฏิ บตั ิ เช่ น ควรใช้คาํ พูดที่ สุภาพอ่อนน้อม ไม่พูดไร้ สาระ
หรื อพูดพล่อย จับใจความไม่ได้ ไม่พูดสอดแทรกขณะที่มีการสนทนาเป็ นกลุ่มนั้น ไม่พดู เสี ยงดังใน
สถานที่ตอ้ งการความเงียบสงบ เป็ นต้น
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ (2539 :
43) มารยาทในการสนทนา หมายถึ ง การพูดจากันอันเป็ นเรื่ องของการติ ดต่อเกี่ ยวข้องระหว่าง
บุคคล อาจแบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
1. การแสดงอัธยาศัยไมตรี หรื อทําความเข้าใจกัน
2. การไต่ถามทุกข์สุข แสดงความยินดี หรื อปรับทุกข์กนั
3. การไต่ถามบอกเล่าเรื่ องราวที่ได้ประสบพบเห็นมา
4. การปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับธุ รกิจหรื อเรื่ องอื่นๆ
ในการสนทนานั้น มี เรื่ องที่ เกี่ ยวกับ กาลเทศะ บุ คคล เหตุ การณ์ และความ
เหมาะสมที่ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. สนทนาให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุ คคล เช่ น เมื่อไปในงานศพก็ไม่
ควรสนทนากับเจ้าภาพหรื อผูท้ ี่ไปในงานถึงเรื่ องราวที่สนุ กสนาน ในวงสนทนาที่มีบรรยากาศแห่ ง
ความรื่ นรมย์หรื องานมงคลก็ไม่ควรพูดเรื่ องที่ไม่มลคลหรื อก่อให้เกิดความเศร้าสลด เป็ นต้น
2. ควรสังเกตผูร้ ่ วมสนทนาว่ามีความรู้ พ้ืนฐานหรื อมีประสบการณ์ ในเรื่ อง
ใดก็อาจนําความรู ้น้ นั มาเป็ นหัวข้อสนทนา หากไม่สะดวกก็อาจสนทนาในเรื่ องทัว่ ๆ ไป เช่น สภาพ
ดินฟ้ าอากาศ เหตุการณ์ในชี วิตประจําวัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ไม่ควรจํากัดวงเรื่ องสนทนาแต่เฉพาะเรื่ องที่
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ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งสนใจเท่านั้น ซึ่ งอาจทําให้ฝ่ายหนึ่ งได้แต่รับฟั ง ไม่สามารถออกความเห็ นหรื อให้
ข้อสังเกตใดๆ ได้
3. สนทนาเชิงสร้างสรรค์ในโอกาสอันเหมาะสม เช่น
3.1 พูดให้กาํ ลังใจ พูดปลอบโยนให้คลายทุกข์ ไม่เหยียบยํ่าซํ้าเติม
3.2 พูดสมานไมตรี ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ยอมรับฟั งความเห็ นของ
กันและกัน แม้จะพูดปฏิเสธก็ใช้ถอ้ ยคําที่นุ่มนวลถนอมนํ้าใจกัน
3.3 พูดแสดงอัธยาศัยอันดีและมีน้ าํ ใจ เช่น สนทนาถามถึงทุกข์สุขเมื่อพบ
กัน
3.4 พู ด ในเรื่ อ งที่ เป็ นประโยชน์ ห รื อ ทําให้ เกิ ด ความสบายใจแก่ ผู ้ร่ว ม
สนทนา อาจเป็ นเรื่ องความรู ้ แง่คิด หรื อเรื่ องขบขัน
4. พูดหรื อแสดงออกในสิ่ งที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น
4.1 ให้ ค วามสนใจและพู ด จาปราศรั ย กับ ผู ้ร่ ว มสนทนาตามสมควร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่เป็ นเจ้าของบ้าน ทั้งนี้เพื่อมิให้ผมู ้ าเยีย่ มเกิดความเก้อเขิน
4.2 พูดในประเด็นที่ผรู ้ ่ วมสนทนากําลังสนใจอยู่ ไม่ควรพูดขัดคอ ทําให้
การสนทนาเขวออกนอกเรื่ องไป
4.3 พูดคําสัตย์และพูดอย่างจริ งใจ ไม่รับปากคําขอร้องของใครง่ายๆ จนดู
ประหนึ่งว่าไม่มีความจริ งใจ
4.4 พูดเท่าที่จาํ เป็ น ไม่พูดมากหรื อพูดเพ้อเจ้อ ไม่ผกู ขาดการพูดแต่ผเู ้ ดียว
ควรเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมสนทนาหรื อบุคคลในกลุ่มสนทนาพูดแสดงความคิดเห็นให้ขอ้ เท็จจริ งหรื อ
ซักถามบ้าง
4.5 พูดถ้อยคําไพเราะสุ ภาพ ไม่พูดปนกับคําด่าหรื อคําสบถ ไม่กล่าวคํา
หยาบ คําเสี ยดสี คําพูดกระทบ หรื อใช้วาจาสามหาวอันจะเป็ นที่รังเกียจของผูอ้ ื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อสนทนากับผูใ้ หญ่หรื อผูไ้ ม่คุน้ เคย ควรสํารวมระวังคําพูดและกิริยาให้มาก
4.6 พูดให้ชดั ถ้อยชัดคํา ไม่ออ้ มแอ้ม ไม่พูดวกวนหรื อใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อย ไม่
พูดไทยปนฝรั่ง
4.7 ใช้อวัจนภาษาหรื อท่าทางประกอบพูดตามความเหมาะสม แต่ไม่ควร
สร้างความรําคาญแก่ผฟู ้ ัง เช่น พูดไปสะกิดไป เป็ นต้น
4.8 พิจารณาเวลาในการสนทนาให้เหมาะสม ไม่ควรพูดคุยนานเกินควร
4.9 หากการสนทนามีทีท่าว่าจะเคร่ งเครี ยด การแทรกอารมณ์ขนั อาจช่วย
ผ่อนคลายให้บรรยากาศดีข้ ึนได้
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5. เป็ นผูฟ้ ังที่ดี
5.1 แสดงความสนใจและตั้งใจฟังคําพูดของผูร้ ่ วมสนทนา
5.2 ซัก ถามผูส้ นทนาบ้างตามโอกาสอันควร แต่ ไม่ ค วรไต่ถ ามเรื่ องที่ ผู ้
สนทนาลําบากใจที่จะตอบ เช่น ถามรายได้ ถามอายุ เป็ นต้น
5.3 เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกัน ควรใช้เหตุผลชี้ แจงตามความเป็ นจริ ง อย่า
คิดแต่จะเอาชนะ
6. สนทนาในเรื่ องที่ทุกคนรับฟังได้ดว้ ยความสบายใจ พึงละเว้นการพูดเรื่ อง
น่าอับอาย เรื่ องที่ทาํ ให้ผรู ้ ่ วมสนทนาเก้อเขินหรื อสะเทือนใจ หรื อเรื่ องอันไม่สมควร เช่น
6.1 พูดยุยงส่ อเสี ยดให้เกิ ดความแตกสามัคคี หรื อนําข่าวลื อไปพูดต่อให้
เกิดความเสี ยหายแก่ส่วนรวม
6.2 พูดติเตียนผูค้ วรเคารพ เช่น บิดามารดา ครู อาจารย์ หรื อผูบ้ งั คับบัญชา
6.3 พูดเรื่ องความลับของผูอ้ ื่ น หรื อพูดนิ นทาผูอ้ ื่ นไม่ว่าจะเป็ นบุ คคลใน
ครอบครัวหรื อคนใกล้ชิดก็ตาม
6.4 พูดจาโอ้อวด ยกตนข่มท่าน ดูหมิ่นเหยียดหยามผูอ้ ื่น ถ่อมตัวเกิ นไป
หรื อสรรเสริ ญเยินยอเกินเหตุ
6.5 พูดทักทายพาดพิงถึงความผิดปกติของสุ ขภาพหรื อความบกพร่ องใดๆ
ของผูร้ ่ วมสนทนา
6.6 พูดเรื่ องส่ วนตัวมากเกินไป
6.7 พูดบ่นต่างๆ เช่น เรื่ องเคราะห์กรรม เรื่ องที่ตนไม่ชอบใคร เรื่ องที่ใคร
ไม่ชอบ หรื อเรื่ องใครไม่ชอบใคร
2) วิธีการสนทนาโดยทัว่ ๆ ไป
สมจินตนา ภัก ดิ์ ศรี วงศ์ (2538, น.154) ได้กล่าวถึ ง วิธีการสนทนาโดย
ทัว่ ๆ ไป ควรคํานึงถึงปั จจัย ได้แก่
1. วัย ผูท้ ี่มีศิลปะในการสนทนาจะต้องสํารวมดูวยั ของผูท้ ี่ตนเองสนทนา
ด้วยว่า มีความสนใจในสิ่ งใด ขณะนั้นจะต้องศึกษาจิตวิทยาด้วย การสนทนาจึงจะเกิดประสิ ทธิ ภาพ
การที่พูดจากันในเรื่ องที่ไม่ได้อยูใ่ นความสนใจนั้นเป็ นเรื่ องที่ยากยิ่งที่จะทําให้การสนทนาประสบ
ความสําเร็ จ
2. เพศ เป็ นสิ่ งสําคัญอี ก ประการหนึ่ ง เพราะความสนใจของบุ รุษ หรื อ
สตรี ยอ่ มแตกต่างกันเป็ นการผิดมารยาทอย่างยิ่งในการสนทนากับสตรี ถ้าจะนําเรื่ องของบุรุษเข้ามา
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เป็ นสาระผูท้ ี่ เป็ นผูส้ นทนาที่ ดีย่อมจะต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจทั้งในเรื่ องของบุ รุษ และสตรี และ
สนทนาเลือกเรื่ องที่เป็ นหัวข้อการสนทนาให้เหมาะกบเพศของคู่สนทนาได้
3. ฐานะ เป็ นเรื่ องยุ่งยากมากในการสนทนา ถ้าผูท้ ี่ อยู่ในวงสนทนามี
ฐานะแตกต่างกันมาก วิธีการที่ดีคือหลีกเลี่ยงการคุยอวดมัง่ มี อวดในเรื่ องความเป็ นอยู่ ถ้าเป็ นไปได้
ควรสํารวมสภาพของคู่สนทนาหรื องานที่ตนเองไปร่ วมด้วย เพราะในบางโอกาส แม้วา่ จะถ่อมตน
อย่างมากแล้ว ถ้าแต่งกายด้วยอาภรณ์ ที่หรู หราประดับร่ างกายด้วยเครื่ องประดับราคาแพงมากก็จะ
เป็ นอุปสรรคการสนทนากับกลุ่มที่มีฐานะที่ต่าํ กว่าทันที
4. การศึ กษา ผูท้ ี่ สนทนาร่ วมกันนั้น บางคนมีระดับการศึ กษาที่ สูง บาง
คนจบการศึกษาจากต่างประเทศ การอวดภูมิรู้เรื่ องการศึกษาของตนที่มีอยูเ่ ป็ นการเสี ยเปรี ยบอย่าง
มาก และอาจจะทําให้ผฟู ้ ั งไม่พอใจได้ ควรคุยแต่พอประมาณพร้อมทั้งสนใจเรื่ องของคู่สนทนาซึ่ ง
จะทําให้ได้เปรี ยบ และจะทําให้ตนเองมีภูมิรู้กว้างขวางขึ้นด้วย เพราะโดยปกติแต่ละคนศึกษามาต่าง
แขนงวิชากันอยูแ่ ล้ว สําหรับการสนทนากับผูท้ ี่สนใจเรื่ องราวที่ใกล้เคียงกันก็นบั เป็ นสิ่ งที่ดีเพราะ
จะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
5. อาชี พ การจับกลุ่ มสนทนาในวงอาชี พเดี ยวกันก็นับ ว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีใน
การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นเพื่ อพัฒนาอาชี พ ของตน ผูร้ ่ วมสนทนาควรถ้อยที ถ้อยอาศัย ในการ
สนทนาเรื่ องอาชี พ ควรเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ ตอ้ งการที่ พูดเรื่ องอาชี พ ของตนได้พูด แล้วพยายามให้
ความสนใจ ผูพ้ ูดจะเกิ ดความภาคภูมิใจในอาชี พของตน ไม่ควรพูดทับถมหรื อกล่าวว่าอาชี พของ
ผูอ้ ื่นไม่ดี ถ้าอาชีพนั้นเป็ นอาชีพที่สุจริ ต
6. นิ สัย มนุ ษย์แต่ละคนมีรสนิยมแตกต่างกัน มีความรู ้สึกในแต่ละคนไม่
เหมื อนกัน ผูส้ นทนาจะต้องเป็ นคนช่ างสั งเกตว่าคู่ ส นทนาของตนมี ล ัก ษณะนิ สั ย อย่างไร แล้ว
พยายามสนทนาในเรื่ องที่คู่สนทนานั้นชอบ เช่น บางคนชอบกีฬา ดนตรี อ่านหนังสื อ ปลูกต้นไม้
ฯลฯ ถ้าใช้จิตวิทยาประกอบกับการดูลกั ษณะนิสัยที่ถูกต้องแล้ว การสนทนาจะประสบความสําเร็ จ
7. สถานที่ แ ละโอกาสของการสนทนา ความเหมาะสมของเวลาและ
สถานที่ นับ เป็ นสิ่ งที่ สําคัญ มากที เดี ยวในการสนทนากัน ผูท้ ี่ จะเป็ นนักสนทนาที่ ดีค วรคํานึ งถึ ง
กาลเทศะให้มาก อย่าเป็ นคนที่ถูกหาว่าไม่รู้กาลเทศะคือหมายถึงว่าไม่รู้จกั เวลาและสถานที่ที่ควรพูด
หรื อ ไม่ ค วรพู ด การพู ด สอดแทรกขณะที่ มี ก ารสนทนาเป็ นกลุ่ ม นั้น ควรระวัง จัง หวะในการ
สอดแทรกให้ดี หากมีความจําเป็ นที่จะต้องให้การสนทนาหยุดเพื่อแจ้งเรื่ องควรกล่าวขอโทษก่อน
กรณี จวนถึงเวลารับประทานอาหารก็ควรยุติการสนทนาเพื่อเปิ ดโอกาสให้เขาเตรี ยมตัวรับประทาน
อาหาร แขกควรลากลับ ถ้าไม่สนิ ทสนมจนถึงกับเจ้าของบ้านเชิ ญรับประทานอาหารด้วย ในกรณี
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รับประทานอาหารด้วยอาจมาสนทนาต่อที่โต๊ะอาหารได้ มารยาทการสนทนาที่โต๊ะอาหารควรเป็ น
เรื่ องที่ไม่เคร่ งเครี ยดด้วย
เมื่ อสังเกตเห็ นว่าคู่ส นทนาต้องการสนทนาเป็ นความลับ เกี่ ยวกับ เรื่ อง
ต่างๆ เฉพาะบุคคล สมควรหาวิธีหลบหลีกออกไปเพื่อความสะดวกในการสนทนาหรื อเชิญเข้าห้อง
รับรองพิเศษไม่ปะปนกับแขกอื่น ไม่ควรยืนหรื อนัง่ สนทนากีดขวางทางจราจร หรื อสนทนาในโรง
มหรสพหรื อการชมการแสดงดนตรี ที่ตอ้ งการความเงียบสงบ ถ้ามีความจําเป็ นจะต้องสนทนาก็ลด
ระดับเสี ยงลงแล้วรี บยุติการสนทนาโดยเร็ ว
3) มารยาทในการพูดที่ควรปฏิบตั ิ มีดงั นี้
คํา กล่ า ว “ ขอบคุ ณ ” จะใช้ เมื่ อ มี ผู ้อื่ น ให้ สิ่ ง ของ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ให้บ ริ การ หรื อเอื้อเฟื้ อทําสิ่ งต่างๆ ให้ ไม่ว่าจะโดยหน้าที่ ของเขา หรื อมี น้ ําใจหรื อไม่ก็ตาม เช่ น
บริ กรเสิ ร์ฟนํ้าให้ คนลุ กให้น่งั หรื อช่ วยถื อของให้บนรถประจําทาง คนช่ วยหยิบของให้เวลาของ
หล่นลงพื้น พนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยบอกทางในขณะจอดรถ หรื อคนช่วยเปิ ดประตูให้
เป็ นต้น การกล่าวคําขอบคุณนั้น ถ้ากล่าวกับผูท้ ี่อาวุโสกว่า หรื อมีวยั เสมอกันจะใช้คาํ ว่า “ขอบคุณ”
หรื อถ้ากล่าวกับคนอายุน้อยกว่าจะใช้คาํ ว่า “ ขอบใจ ” ส่ วนระดับของการขอบคุ ณนั้นจะใช้คาํ ว่า
“ขอบคุ ณ” “ขอบคุ ณมาก” “ขอบพระคุ ณมาก” “ขอบใจ” “ขอบใจมาก” ขึ้นอยู่กบั ความรู้ สึกของผู ้
พูดต่อสิ่ งที่ ทาํ ให้หรื อได้รับ โดยเฉพาะคําว่า “ขอบพระคุ ณมาก” จะใช้กบั ผูอ้ าวุโส มิ ใช่ แค่คาํ พูด
เท่านั้น นํ้าเสี ยงที่ พูด กิ ริยา ท่าทางที่ พูดจะบอกว่า ผูน้ ้ ันพูดออกมาจากความรู ้สึ กที่อยู่ในใจจริ งๆ
หรื อพูดออกมาตามหน้าที่ หรื อตามสถานการณ์ ที่บงั คับที่ทาํ ให้ตอ้ งพูด ผูฟ้ ั งจะรู ้สึกได้ถึงสิ่ งที่พูด
และยิง่ ยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวคําขอบคุณกับผูอ้ าวุโสไปพร้อมกัน จะทําให้ดูอ่อนน้อม และได้รับ
ความเมตตาจากผูอ้ าวุโสมากยิง่ ขึ้น และการพูดขอบคุณแบบขอไปทีกบั ไม่พดู นั้น ผูเ้ ขียนเห็นว่า การ
พูดก็ดีกว่าการไม่พดู เพราะแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดีกว่าการไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
คํากล่าว “ ขอโทษ ” จะใช้เมื่อทําสิ่ งที่ไม่ดี /สิ่ งที่ผิด / สิ่ งผิดพลาด/ สิ่ งที่ไม่
เหมาะสม/ การรบกวน/ การขัดจังหวะขณะพูดหรื อทํางานเมื่อมีธุระด่วน/ การพูดจาหรื อแสดงกิริยา
ที่ไม่ดีหรื อไม่เหมาะสมต่อบุคคลอื่นทั้งที่ต้ งั ใจและไม่ได้ต้ งั ใจก็ตาม เป็ นต้น การกล่าวคําขอโทษ
นั้น จะใช้คาํ ว่า “ขอโทษ” เมื่ อผูพ้ ูดรู ้สึกสํานึ กผิดในสิ่ งที่ ตนได้กระทํา/ พูด/ แสดงออกมา ถ้าพูด
ออกมาด้วยความรู ้ สึกผิด จะทําให้คาํ ขอโทษนั้นมี ความหมายที่ ผฟู ้ ั งหรื อคนกระทํารู้สึกดี ข้ ึนและ
พร้ อมที่จะให้อภัย และถ้าเขาให้อภัยแล้ว ผูท้ ี่ทาํ ผิดต้องกล่าวคําขอบคุณที่เขาให้อภัยเราด้วย แต่ถา้
กล่าวคําขอโทษออกมาแบบเสี ยไม่ได้ หรื อในท่าทีที่ไม่เหมาะสม คําขอโทษนั้นจะมีน้ าํ หนักน้อยที่
อาจทําให้เขาอาจไม่ให้อภัยหรื อให้อภัยตามมารยาทสังคมเท่านั้น แต่ในใจยังรู ้ สึกติดใจอยู่ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบในอนาคตได้ที่อาจมีการเอาคืนในภายหลัง แต่การกล่าวคําว่าขอโทษแบบเสี ยไม่ได้ก็
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ยังดีกว่าการไม่ยอมกล่าวคําขอโทษออกมา เพราะย่อมแสดงถึงว่าเราลดตัวตนหรื อทิฐิของเราลงมา
ในระดับหนึ่ ง และยอมที่จะเปลี่ ยนแปลงในอนาคต ถึ งแม้ความรู ้สึกสํานึ กผิดจะช้าก็ตาม ในการ
กล่าวคําขอโทษนั้น ถ้ากล่าวกับผูอ้ าวุโสควรยกมือไหว้พร้อมกันไปด้วย จะทําให้ผอู ้ าวุโสที่เราขอ
โทษเขารู ้สึกดี และบอกถึ งความอ่อนน้อมถ่อมตนของผูน้ ้ นั ด้วย จะทําให้ดูดีและน่ ารักในสายตาผู ้
อาวุโสและสายตาของผูท้ ี่ได้พบเห็นหรื ออยูใ่ นสถานการณ์น้ นั
คําพูดที่ ใช้เมื่อสนทนาหรื อกล่าวถึ งผูอ้ ื่นในลักษณะให้เกี ยรติ เป็ นสิ่ งที่ มี
ความจําเป็ นอย่างมาก ดังคําโบราณว่า “พูดดีเป็ นศรี แก่ตวั ” ก็แสดงว่า การพูดนั้นเป็ นคุณแก่ผพู ้ ูด
คํา พู ด ที่ จะให้ คุ ณ ก็ คื อ คํา พูด ดี ๆ ที่ พูด ต่ อ กัน นํ้าเสี ย งในการพู ด ให้ น่ าฟั ง อ่อ นโยน ใช้ภ าษาที่
เหมาะสม ถูกกาลเทศะ แสดงความให้เกียรติ รักษานํ้าใจผูอ้ ื่ น และไม่ควรพูดประชดประชันหรื อ
ซุ บซิ บนิ นทาผูอ้ ื่นให้เสี ยหาย คําพูดดีๆ นั้นจะหมายรวมถึงการที่ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามผูอ้ ื่น หรื อยก
ตนข่มผูอ้ ื่น หรื อแสดงตนว่าอยูเ่ หนือคนอื่น หรื อพูดไม่ถูกกาลเทศะ การพูดเหล่านี้นอกจะไม่ให้คุณ
แล้ว ยังแสดงถึ งความไม่มีมารยาทในการพูด จะทําให้เกิ ดผลกระทบตามมากับผูพ้ ูด ทําให้ผูพ้ ูด
ขาดทุน เพราะขาดความน่ารัก ไม่ได้ใจผูฟ้ ั ง และยังก่อให้เกิดความขัดแย้งกันตามมาด้วย การพูดที่
ให้เกียรติผอู ้ ื่นนั้น ไม่ใช่ให้เกียรติเฉพาะผูอ้ าวุโส/ ผูใ้ หญ่เท่านั้น ต้องรวมไปถึงผูท้ ี่มีศกั ดิ์และสถานะ
เท่าเทียมกัน จนถึ งผูท้ ี่ มีศกั ดิ์ หรื อสถานภาพด้อยกว่าผูพ้ ูดด้วย โดยเฉพาะถ้าผูพ้ ูดเป็ นผูอ้ าวุโสกว่า
หรื อเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ยิ่งต้องพูดดีและให้เกียรติกบั ผูท้ ี่ทาํ งานร่ วมกันไม่วา่ เขาอยูใ่ นสถานภาพไหน
ก็ตาม จะทําให้ได้ใจผูฟ้ ัง และพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือในการทํางาน
การทัก ทาย ในประเพณี ไทยจะทักทายกันโดยการไหว้และกล่ าวคําว่า
“สวัสดี” ส่ วนสากลเวลาพบกันจะทักทายกันโดยยื่นมือขวาจับกันและเขย่ามือเล็กน้อย และทักทาย
ด้วยคําสวัสดีเป็ นภาษาต่างประเทศและถามสารทุกข์สุกดิบระหว่างกัน
การแนะนําบุคคลให้รู้จกั กัน หลักโดยทัว่ ไปแล้ว จะแนะนําผูอ้ าวุโสมาก
ก่อนผูม้ ีผอู ้ าวุโสน้อยกว่า หรื อแนะนําผูเ้ ป็ นเจ้านายชั้นผูใ้ หญ่ หรื อมีตาํ แหน่งระดับสู งกว่าก่อนผูอ้ ื่น
ถ้ามีสถานภาพเสมอกันก็ให้แนะนําตามความเหมาะสม อาจแนะนําผูท้ ี่มาก่อนก็ได้
จากแนวคิ ดและความหมายของมารยาททางสั งคมประมวลเข้าด้วยกัน
และสรุ ปได้วา่ มารยาททางสังคม หมายถึง กรอบหรื อระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติและควรเว้น
ในส่ วนที่เกี่ ยวกับผูอ้ ื่ น รวมทั้งชุ มชนหรื อคนหมู่มาก ไม่สร้ างความเดื อนร้ อนให้คนรอบข้าง การ
แสดงออกทางกายและวาจาให้เหมาะสมกับเวลา สถานที่และบุคคล รายละเอียดของพฤติกรรมที่
ปฏิบตั ิยอ่ มต่างกันไปตามท้องถิ่นและตามกาลสมัย

17

2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับชุดกิจกรรมแนะแนว
2.1 ความหมายของชุ ดกิจกรรมแนะแนว
บุษากร ตันฑวรรณ (2545, น.30) ได้กาํ หนดให้ชุดกิ จกรรมแนะแนว หมายถึ ง
เครื่ องมือทางการแนะแนวที่ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนวหลายๆกิจกรรมที่นาํ มารวมเข้าด้วยกัน
อยากเป็ นระบบตามเป้ าหมายและขอบข่ายของการแนะแนว โดยชุดกิจกรรมแนะแนวประกอบด้วย
(1) คําชี้ แจงและการเตรี ยมการผูใ้ ห้บริ การ (2) แผนการจัดกิ จกรรมต่างๆซึ่ งระบุ สื่อ ใบงาน ใบ
ความรู ้ หรื ออุ ป กรณ์ ก ารจัดกิ จกรรมไว้ในแต่ล ะแผน (3) คําชี้ แจงการใช้เครื่ องมื อตรวจสอบ
พฤติกรรมที่เป็ นผลจากการใช้ชุดกิจกรรมแนะนั้นๆ และ (4) เครื่ องมือตรวจสอบพฤติกรรมที่เป็ น
ผลจาการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวนั้นๆ
ผ่อ งพรรณ เกิ ด พิ ท ัก ษ์ (2545, น.80) ได้ ก ล่ า วว่า ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวเป็ น
เครื่ องมือที่สร้างขึ้นโดยใช้สื่อประสม เช่น รู ปภาพ วีดีทศั น์ แถบบันทึกรายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ อาทิเช่น บทบาทสมมติ แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยจัดไว้เป็ นชุ ดกล่องหรื อว่า
ซอง จะบรรจุคู่มือครู คู่มือนักเรี ยนและสื่ อประกอบการจัดกิจกรรมแต่ละเรื่ อง
วัฒนกิจ สิ ทธิ สถิตอังกูร (2546, น.27) กล่าวว่า จากการสัมมนาหาคําจํากัดความ
ของคําว่า ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวคณาจารย์และนักศึกษาระดับมาหาบัณฑิ ตแขนงวิชาการแนะแนว
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ปี การศึกษา 2545 ได้กาํ หนดให้ชุดกิ จรรมแนะแนว หมายถึ ง
เครื่ องมือทางการแนะแนวหลายๆกิจกรรมที่นาํ มารวมกันอย่างเป็ นระบบตามเป้ าหมายและขอบข่าย
ของการแนะแนวโดยชุดกิจกรรมแนะแนวประกอบด้วย
1. คู่ มื อ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร ซึ่ งมี ค ํา ชี้ แจงเตรี ย มการของผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารและแผนการจัด
กิจกรรมต่างๆ
2. คู่มือผูร้ ับบริ การซึ่ งมีใบงานใบความรู ้และแบบทดสอบก่อนและหลัง
3. สื่ อหรื ออุปกรณ์การจัดกิจกรรม
อลิสสา กูรมะสุ วรรณ (2552, น.34) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ชุดกิจกรรมแนะแนว
หมายถึง ประสบการณ์ หรื อเครื่ องมือที่จดั ให้ผรู ้ ับบริ การแต่ละคนแต่ละกลุ่มได้ปฏิบตั ิและค้นพบ
ศักยภาพของตนเองจนบรรลุเป้ าหมายขอบข่ายงานแนะแนว
จิรารัตน์ เรี่ ยวแรง (2553, น.11) กล่าวว่า ชุ ดกิจกรรมแนะแนวหมายถึงเครื่ องมือ
ทางการแนะแนวที่สร้างขึ้นอย่างเป็ นระบบ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมเพื่อ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมและเป็ นกิจกรรมที่โรงเรี ยนมีความ
จําเป็ นต้อ งให้ นัก เรี ย นสามารถความรู้ ค วามสามารถประสบการณ์ ที่ ไ ด้จ ากกิ จ กรรมแนะแนว
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ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายที่ตนจะพัฒนาหรื อสร้างเสริ มตนเองตลอกจน
ป้ องกัน หรื อแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมทั้งร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและ
เลือกอาชีพในอนาคต
วรรณณิ ศา ปลอดโปร่ ง (2555, น.46) ได้สรุ ปไว้วา่ ชุ ดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง
เครื่ องมือที่สร้ างขึ้นอย่างเป็ นระบบ ได้แก่ สาระสําคัญ วัตถุ ประสงค์ สาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และบันทึกหลัง
การสอน
ปราณี เดชบุ ญ (2546, น.22) ได้กล่าวไว้ว่า ชุ ดการสอนและกิจกรรมแนะแนว
หมายถึ ง มวลประสบการณ์ หรื อเครื่ องหมายหลายๆอย่าง นํามารวมกันอย่างเป็ นระบบ จัดให้
ผูร้ ั บ บริ การแต่ล ะกลุ่ ม ได้ป ฏิ บ ตั ิ หน้าที่ และค้นพบศักยภาพของตนเอง จนบรรลุ เป้ าหมายตาม
ขอบข่ายงานแนะแนว
2.2 ความสํ าคัญของชุ ดกิจกรรมแนะแนว
กิ จกรรมแนะแนวเป็ นกิ จกรรมที่ มุ่ งพัฒ นา เสริ ม สร้ างการป้ องกันแก้ไขปั ญ หา
ให้กบั ทุ กกลุ่มคน ทั้งเด็ก วัยรุ่ น และวัยผูใ้ หญ่ ในขอบข่าย ด้านการศึ กษา อาชี พ ส่ วนตัวและ
สังคม โดยมีรูปแบบและเทคนิ คหลากหลาย อาจเป็ นกิจกรรมแนะแนวโดยตรงหรื อผสมผสานใน
การเรี ย น สอนฝึ กอบรม ประชุ ม สัม มนา ทั้งรายบุ ค คลและกลุ่ ม ดังที่ ชลธิ ช า จันมณี ย ์ (2554,
น.92) กล่าวว่า การดําเนิ นการแนะแนวหากระทําการได้เหมาะสมจะส่ งผลดี ต่อผูร้ ับริ การในการ
แก้ไขปั ญหา เช่น การทะเลาะวิวาท พฤติ กรรมเบี่ ยงเบนทางเพศ ปั ญหายาเสพติด ขาดความมี
ระเบี ยบวินัยและขาดความรั บ ผิดชอบ ซึ่ งบุ คคลเหล่านี้ ได้รับการช่ วยเหลื อที่ เหมาะสม โดยใช้
กระบวนการทางการแนะแนวก็น่าจะเป็ นทางเลื อกหนึ่ งแก้ปัญหาได้ ซึ่ งส่ งผลดี ต่อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
ชุมชน สังคม และนอกจากช่วยให้ผรู ้ ับริ การได้พฒั นาตนเองแล้วยังสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่
สังคมได้ช่วยให้อยู่ร่วมกับ ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายที่สังคมปั จจุบนั ปรารถนาให้
เกิดขึ้น ดังนั้นกิจกรรแนะแนวจึงมีความสําคัญทั้งต่อผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
จากเอกสารงานวิจยั ที่ได้ศึกษา พอสรุ ปถึงความสําคัญของชุดกิจกรรมแนะแนวได้
ว่า เป็ นพฤติ ก รรมที่ มุ่ ง พัฒ นา ป้ องกัน ปั ญ หาของผู ้รั บ บริ ก ารทั้ง เด็ ก วัย รุ่ น และวัย ผู ้ใ หญ่ ใ ห้
ครอบคลุ มทั้ง 3 ขอบข่าย คือ ด้านการศึกษา ด้านส่ วนตัวและสังคม ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายสําคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติ
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2.3 องค์ ประกอบของชุ ดกิจกรรมแนะแนว
วลัยลักษณ์ ภักดี ผล (2533, น.9) ได้กล่ าวถึ ง “ชุ ดการแนะแนว” มี รายละเอี ยด
ดังนี้

1. คู่มือครู ซึ่ งประกอบด้วย คําชี้ แจงทัว่ ไป วัตถุ ประสงค์ วิธีใช้เครื่ องมือวัด เช่ น
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การใช้แบบทดสอบ
2. โปรแกรมกิ จกรรม หัวข้อเรื่ อ ง ซึ่ ง ประกอบด้วย ชื่ อ กิ จกรรม วัต ถุ ป ระสงค์
วิธีการดําเนินการ อุปกรณ์และการประเมิน
อลิ สสา กูม ะสุ วรรณ (2552, น.35) ได้กล่ าวว่า องค์ป ระกอบของชุ ดกิ จกรรม
แนะแนวควรประกอบด้วย คู่ มื อ ครู คํา ชี้ แจง แผนการจัด กิ จกรรมต่ างๆ สื่ อ อุ ป กรณ์ ก ารจัด
กิจกรรมและแบบทดสอบก่อนเรี ยนหลังเรี ยนการใช้ชุดกิจกรรม
จากเอกสารงานวิจยั ที่ได้คน้ คว้า พอจะสรุ ปองค์ประกอบของชุดกิจกรรมแนะแนว
ซึ่ งประกอบด้วย (1) คู่มือผูใ้ ห้บริ การ ประกอบด้วยคําชี้ แจง การเตรี ยมการของผูใ้ ห้บริ การและ
แผนการจัดกิจกรรมต่างๆ (2) คู่มือผูร้ ับริ การ ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู ้ และแบบทดสอบ
ก่อน-หลัง (3) สื่ อหรื ออุปกรณ์การจัดกิจกรรม
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับชุ ดกิจกรรมแนะแนว
อุมารพร สงสุ วรรณ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของชุ ดกิจกรรมแนะแนวที่มี
ต่อความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนจิตรลดา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนจิตรดา โดยการเลือกแบบเจาะจงและสมัครใจ
จํานวน 32 คน แล้ว จึ งสุ่ ม ตัวอย่างง่ ายเข้าเป็ นกลุ่ ม ทดลอง 16 คน และกลุ่ ม ควบคุ ม 16 คน
ผลการวิจยั พบว่า (1) นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความมีวินยั ในตนเองสู งกว่าก่อนทดลอง
อย่างมี นัยสําคัญที่ ระดับ .01 และ (2) นักเรี ยนกลุ่ม ทดลองใช้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนว มี คะแนน
ความมีวนิ ยั ในตนเองสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้ขอ้ สนเทศอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนามารยาททางสั งคมโดยใช้ เทคนิคการเสริมแรง
3.1 ความหมายของเทคนิคการเสริมแรง
คําว่า “การเสริ มแรง” ได้บญ
ั ญัติข้ ึนแทนคําภาษาอังกฤษว่า Reinforcement ซึ่ งมี
นักวิชาการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต (2544, น.162) การเสริ มแรง หมายถึง การให้ส่ิ งที่บุคคลพึง
พอใจ ภายหลังจากที่บุคคลแสดงพฤติกรรมหรื อการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมแล้วสามารถถอดถอน
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สิ่ งที่ ไม่ พึ งพอใจได้ อันทําให้บุ คคลนั้นแสดงพฤติ กรรมนั้นบ่อยครั้ งขึ้ น สิ่ งเร้ าที่ บุ คคลพึงพอใจ
เรี ยกว่า ตัวเสริ มแรงทางบวก (Positive Reinforcer) ส่ วนสิ่ งเร้าที่ไม่พึงพอใจนั้นเรี ยกว่า ตัวเสริ มแรง
ทางลบ (Negative Reinforcer)
ขนิ ษ ฐาและมานิ กา วิเศษสาธร (2552, น.73) ตัวเสริ มแรง (Reinforces) หมายถึ ง
วัตถุ บุคคล หรื อเหตุการณ์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยภายนอกที่ เป็ นตัวเร้ าให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อตอบสนองความต้องการ สิ่ งล่อใจและตัวเสริ มแรงที่ดีตอ้ งตรงกับความต้องการและความพอใจ
ด้วย จึงจะสามารถเร้าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมได้ เช่น ถ้าบุคคลพอใจในองค์กรที่ทาํ งานอยู่ เนื่องจาก
ได้รับค่าตอบแทนตามที่พึงปรารถนา เขาก็จะทุ่มเทความสามารถต่างๆ เพื่อทํางานให้องค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่ถา้ ไม่ได้รับสิ่ งล่อใจหรื อรางวัลตามที่ปรารถนา ก็จะแสดงพฤติกรรมต่อต้าน เช่น
หยุดงาน ไม่ต้ งั ใจทํางาน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อองค์กรได้
ผ่องพรรณ เกิ ดพิทกั ษ์ (2536, น.67) การเสริ มแรง หมายถึ ง อัตราการตอบสนอง
ของอิ นทรี ยห์ รื อการแสดงพฤติ กรรมใดพฤติ กรรมหนึ่ งคงอยู่ (Maintain) หรื อเพิ่มขึ้ น (Increase)
หรื อ มี ค วามถี่ สู ง ขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลจากการที่ อิน ทรี ย ์ไ ด้รับ ผลกรรมที่ พึ งพอใจ หลัง จากการแสดง
พฤติกรรมนั้นๆ หรื อเป็ นผลจากความสําเร็ จในการหลี กเลี่ ยง (Avoidance) หรื อ หนี (Escape) จาก
สิ่ งเร้าที่อินทรี ยไ์ ม่พึงพอใจ
การเสริ มแรงทําให้ความถี่ของการตอบสนองของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเราให้การ
เสริ มแรงทันทีหลังจากการเกิ ดพฤติกรรม ความถี่ ของพฤติกรรมจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการเสริ มแรง
การเสริ มแรงมีท้ งั การเสริ มแรงทางบวกและการเสริ มแรงทางลบ ซึ่ งเราสามารถจะเลื อกใช้เพื่อเพิ่ม
ความถี่ของการตอบสนองได้
การเสริ มแรงทางบวก หลังจากแสดงพฤติกรรมการตอบสนอง จะสามารถเพิ่ม
ความถี่ของพฤติกรรมที่ตามมา การเสริ มแรงทางลบ ภายหลังการแสดงพฤติกรรมการตอบสนองจะ
ไปเพิ่มพฤติกรรมการหลี กเลี่ ยงมากขึ้น (Kazdin. 1980 : 27) และในการเสริ มแรงตามแนวคิดของ
Skinner กล่าวว่า เมื่อให้การเสริ มแรงในระยะเวลาอันสั้น การตอบสนองก็จะน้อยลงและจะหยุดลง
ในที่สุด และเมื่อให้การเสริ มแรงอีกครั้ง ก็จะเกิดการตอบสนองเช่นเดิมขึ้นอีก
การเสริ มแรง คือ การเพิ่ม ความถี่ ของพฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค์ โดยทําให้บุ คคล
ได้ รั บ ผลพึ ง พอใจ หลั ง จากแสดงพฤติ ก รรมนั้ น ซึ่ งเป็ นการเสริ มแรงทางบวก (Positive
Reinforcement) หรื อ การระงับ ถอดถอน คื อ การนําเอาสิ่ งที่ อิน ทรี ยไ์ ม่ ตอ้ งการออกไป เป็ นการ
เสริ ม แรงทางลบ (Negative Reinforcement) ทั้ง นี้ จะต้องให้ ก ารเสริ ม แรงหลัง จากอิ น ทรี ย ์แสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้ว
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จากความหมายของการเสริ มแรงที่ กล่ าวมาแล้วพอสรุ ป ได้ว่า การเสริ มแรง คื อ
การทํา ให้ บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมเพิ่ ม ขึ้ น อัน เป็ นผลมาจากการได้รับ สิ่ ง ที่ พึ ง พอใจหลัง จากแสดง
พฤติกรรมนั้นแล้วหรื อเนื่องจาก การหลีกหนีจากสิ่ งที่ตนไม่พอใจได้สาํ เร็ จ
3.2 ประเภทของการเสริมแรง
สมโภชน์ เอี่ ย มสุ ภ าษิ ต (2544, น.162) เนื่ อ งจากมี ต ัวเสริ ม แรงอยู่ส องประเภท
ด้วยกันจึงสามารถ แบ่งการเสริ มแรงออกเป็ น 2 ประเภท ด้วยกัน คือ การเสริ มแรงทางบวกและการ
เสริ มแรงทางลบ
1. การเสริ มแรงทางบวก (Positive Reinforcer) คือการทําให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น อัน
เป็ นผลจากการได้รับสิ่ งเร้ าที่พึงพอใจภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้น เช่น การที่หนูแดงช่วย
คุณแม่ทาํ กับข้าวแล้วคุ ณแม่ชมหนู แดง ซึ่ งการชมเป็ นสิ่ งเร้ าที่หนู แดงพึงพอใจ ก็จะทําให้หนู แดง
ช่วยคุณแม่ทาํ กับข้าวบ่อยครั้งขึ้น ในกรณี น้ ีการชมถือได้วา่ เป็ นตัวเสริ มแรงทางบวก
2. การเสริ มแรงทางลบ (Negative Reinforcer) คือการทําให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น อัน
เป็ นผลจากการที่เมื่อแสดงพฤติกรรมนั้น สามารถที่จะถอดถอนสิ่ งเร้ าที่ไม่พึงพอใจได้ เช่ น การที่
สมชายกลัวสอบตก (สิ่ งเร้ าที่ไม่พึงพอใจ) ทําให้สมชายขยันอ่านหนังสื อมากขึ้น เพื่อที่ว่าจะได้มี
โอกาสสอบผ่าน การกลัวสอบตกจึงถือได้วา่ เป็ นตัวเสริ มแรงทางลบ
การเสริ มแรงสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ด้วยกัน คือ
1.1 การเสริ ม แรงทางบวก (Positive Reinforcer) คื อ การให้ ผ ลกรรมบางอย่า ง
ตามหลังพฤติกรรม มีผลทําให้พฤติกรรมดังกล่าวเกิดบ่อยครั้งขึ้น ผลกรรมนั้นเรี ยกว่า ตัวเสริ มแรง
ทางบวก (Positive Reinforcer) ซึ่ งผลกรรมดังกล่าวอาจจะเป็ นอะไรก็ได้หากแต่จะต้องมีคุณสมบัติ
ทําให้พฤติกรรมที่มนั ตามหลังนั้นเกิดเพิ่มขึ้น เช่น การที่สมชายตะโกนด้วยเสี ยงอันดัง แล้วปรากฏ
ว่า คนรอบข้างให้ค วามสนใจ ก็ ป รากฏว่าพฤติ กรรมการตะโกนด้วยเสี ยงอัน ดังของสมชายเกิ ด
เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา แสดงว่าความสนใจของคนรอบข้างต่อพฤติกรรมการตะโกนด้วยเสี ยงอันดัง
ของสมชายนั้นเป็ นผลกรรมที่ทาํ ให้เป็ นตัวเสริ มแรงทางบวกต่อพฤติกรรมการตะโกนด้วยเสี ยงอัน
ดังของสมชาย หรื ออย่างกรณี สานสมรขับรถด้วยความเร็ วสู ง แล้วถูกตํารวจเรี ยก เธอจึงโกหกว่าเธอ
มีความจําเป็ นที่จะต้องขับรถเร็ ว ซึ่ งตํารวจก็เชื่ อเธอ ปล่อยเธอไปโดยไม่ปรับเงิน ผลที่ตามมาก็คือ
เมื่ อ ใดก็ ต าที่ ส ายสมรขับ รถเร็ ว และถู ก ตํา รวจเรี ย ก เธอก็ จ ะสร้ า งเรื่ อ งโกหกมากขึ้ น แสดงว่า
พฤติกรรมการพูดโกหกของเธอได้รับการเสริ มแรงทางบวกโดยการไม่ถูกปรับเงิน
มัก จะมี ค ํา ถามเกิ ด ขึ้ น อยู่เสมอๆ ว่า ตัว เสริ ม แรงทางบวก แตกต่ างจากรางวัล
(reward) อย่างไร คําตอบคือรางวัลนั้นเป็ นการให้เมื่อบุคคลกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ดีเป็ นการให้ใน
วาระโอกาสที่เหมาะสม เช่น ในแต่ละปี มรการให้รางวัลพ่อดีเด่น แม่ดีเด่น หรื อนักเรี ยนดี เด่น เป็ น
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ต้น ซึ่ งการให้ รางวัล นั้น ไม่จ าํ เป็ นที่ จะต้อ งมี ผ ลทําให้ พ ฤติ ก รรมดัง กล่ าวเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ถ้าเป็ นตัว
เสริ ม แรงทางบวกนั้ น จะต้อ งเป็ นผลกรรมที่ ใ ห้ ห ลัง จากการเกิ ด พฤติ ก รรมแล้ ว ส่ ง ผลทํา ให้
พฤติกรรมนั้นเกิดเพิ่มขึ้น
ตัวเสริ มแรงทางบวก อาจสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภทด้วยกัน คือ
ก. อาหารหรื อ สิ่ ง ของ (food and materials) เช่ น ขนม รถ บ้า น เสื้ อผ้า ปากกา
ดินสอ เป็ นต้น
ข. ตัวเสริ มแรงทางสังคม (social reinforcer) ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทด้วยกัน
คือ
- ภาษาพูด ได้แก่ คําชมเชย คําพูดยกย่อง เป็ นต้น
- ภาษาท่าทาง เป็ นการแสดงออกด้วยท่าทาง เช่ น การยิ้ม การพยักหน้าแสดงการ
ยอมรับ การกอด เป็ นต้น
ค. กิ จกรรมหรื อหลักของ Premack ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดของ Premack ที่ ศึ ก ษาการใช้
กิ จกรรมที่บุ คคลชอบทํามากมาเสริ ม แรงกิ จกรรมที่ บุ คคลชอบทําน้อยกว่า เช่ น การที่ เด็กชอบดู
โทรทัศน์ แต่ไม่ชอบทําการบ้าน เราก็สามารถใช้การดูโทรทัศน์มาเป็ นตัวเสริ มแรงพฤติกรรมการทํา
การบ้าน
ง. เบี้ยอาหาร (token econemy) เป็ นแต้ม ดาว คูปอง หรื อคะแนน ซึ่ งตัวของมันเอง
ไม่มีคุณค่า แต่สามารถนําไปแลกเป็ นตัวเสริ มแรงอื่นๆ ได้ ตัวเสริ มแรงอื่นๆ ที่แลกได้น้ นั เรี ยกว่าตัว
เสริ ม แรงสนับ สนุ น (back –up reinforcer) เบี้ ยอรรถกรที่ ส ามารถนําไปแลกเป็ นตัวเสริ ม แรงได้
มากกว่าหนึ่ งตัวขึ้นไปเรี ยกว่า ตัวเสริ มแรงแผ่ขยาย (generalized reinforce) ซึ่ งตัวเสริ มแรงแผ่ขยาย
นั้น จัด ได้ว่าเป็ นตัว เสริ ม แรงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ดในการเสริ ม แรงพฤติ ก รรมของบุ ค คล
ตัวอย่างของตัวเสริ มแรงแผ่ขยาย ได้แก่ เงิน หรื อคูปองแลกสิ นค้า เป็ นต้น
จ. การให้ขอ้ มู ลป้ อนกลับ (informative feedback) เป็ นการให้ขอ้ มูลแก่บุ คคลที่
กระทําพฤติกรรมว่าเขากระทําได้ในระดับใด ซึ่งการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับนั้นจะให้ผลมากถ้าให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับในทางลบ (Kazdin, 1984)
ดวงเดื อน ศาสตรภัท ร (2547, น.114) ชนิ ดของการเสริ ม แรง การเสริ ม แรงมี 2
ชนิ ด คือ เสริ มแรงบวกและเสริ มแรงลบ การเสริ มแรงบวก คือการเสริ มแรงที่ อินทรี ยม์ ี ความถี่ ใน
การวิ่งเข้าหาสิ่ งที่พึงปรารถนา (ตัวเสริ มแรงบวก) เพิ่มมากขึ้น ส่ วนการเสริ มแรงลบ หมายถึ ง การ
เสริ มแรงที่ อินทรี ยม์ ี ความถี่ในการวิ่งออกจากสิ่ งที่ ไม่พึงปรารถนา (ตัวเสริ มแรงลบ) เพิ่มมากขึ้น
เช่ น นํ้าหอมอาจเป็ นได้ท้ งั ตัวเสริ มแรงทางบวกและลบ เนื่ องจากกลิ่นนี้ คนบางคนชอบ ความถี่ใน
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การเข้าใกล้กลิ่นเพิ่มขึ้น แต่กลิ่นเดียวกันนี้ อาจเป็ นกลิ่นที่คนอีกคนหนึ่ งไม่ชอบความถี่ ในการออก
ห่างจากกลิ่นนั้นเพิ่มขึ้น
จิราภา เต็งไตรรัตน์ (2554, น.130) สกินเนอร์ พบว่า ถ้าต้องการให้พฤติกรรมแบบ
กระทําคงอยูจ่ ะต้องให้การเสริ มแรง (Reinforcement) ซึ่งสกินเนอร์ แบ่งสิ่ งเสริ มแรงเป็ น 2 ชนิด คือ
ก. สิ่ งเสริ มแรงบวก (Positive Reinforcer) หมายถึงสิ่ งเร้าเมื่อให้แล้วทําให้อินทรี ย ์
เกิ ดความพอใจ เช่ น อาหาร คําชมเชย เงิน ฯลฯ และทําให้เพิ่มแนวโน้มของการตอบสนองเพิ่มขึ้น
เป็ นผลเนื่ องมาจากผลของพฤติกรรมนั้น อินทรี ยเ์ กิ ดความพอใจ เช่ น หลังจากที่ นายแดงขยันทํา
การบ้านแล้วมีคนชม ซึ่ งมีผลทําให้พฤติกรรมขยันทําการบ้านของนายแดงเพิ่มขึ้น
ข. สิ่ งเสริ ม แรงลบ (Negative Reinforcer) หมายถึ ง การเปลี่ ย นสถานการณ์ หรื อ
เปลี่ ยนสิ่ งแวดล้อมที่ จะช่ วยให้ความถี่ ของพฤติ กรรมเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นผลเนื่ องมาจากพฤติ กรรมที่
อินทรี ยแ์ สดงออก สามารถหลี กเลี่ ยงหรื อยับ ยั้งสิ่ งเร้ าที่ ไม่พึงพอใจได้ (Aversive Stimulus) เช่ น
การที่นกั เรี ยนกลัวว่า จะถูกครู ดุ (Aversive Stimulus) เนื่ องจากทําการบ้านไม่เสร็ จ ทําให้นกั เรี ยน
ทําการบ้านให้เสร็ จเพื่อที่ จะหลี กเลี่ยงหรื อถอดถอนการถูกครู ดุซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่ ไม่พึงพอใจ บางครั้ง
นักจิตวิทยาเรี ยกการเสริ มแรงทางลบว่า Escape Coditioning (Sulger – Agaraff and Mayer, 1997)
สิ ริอร วิชชาวุธ (2554 : 40) แรงเสริ มเป็ นสิ่ งเร้าที่ผเู ้ รี ยนได้รับจากการกระทํา ได้แก่
1. แรงเสริ ม ทางบวก (Positive Reinforcer) คื อ สิ่ งเร้ าที่ เสริ ม แรงให้ มี พ ฤติ ก รรม
มากขึ้นเมื่อมันปรากฏหลังจากที่ส่ิ งมีชีวติ กระทําพฤติกรรม
2. แรงเสริ ม ทางลบ (Negative Reinforcer) คื อ สิ่ งเร้ าที่ เสริ ม แรงให้มี พ ฤติ ก รรม
มากขึ้นเมื่อมันสลายไป หายไป หรื อถูกนําออกไป หรื อทําให้ส่ิ งมีชีวิตนั้นได้รับการปลดปล่อยจาก
สิ่ งที่ เป็ นทุ กข์ ไม่ว่าแรงเสริ มจะเป็ นประเภทใด เราสามารถแบ่งแรงเสริ มเหล่านี้ ออกเป็ น 2 ชนิ ด
ดังนี้
2.1 แรงเสริ มปฐมภูมิ (Primary reinforcer) เป็ นแรงเสริ มที่ สนองความต้องการ
ขั้นพื้นฐานทางกายที่จาํ เป็ นโดยตรง เช่น อาหาร นํ้า การกระตุน้ เร้าด้วยเพศตรงข้าม การถูกไฟฟ้ าดูด
เป็ นต้น
2.2 แรงเสริ ม ทุ ติย ภู มิ (Secondary reinforcer หรื อ Conditioned reinforcer) เป็ น
แรงเสริ มที่สามารถนําไปแลกเพื่อให้ได้มาซึ่ งแรงเสริ มปฐมภูมิได้ และเป็ นแรงเสริ มที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู ้สึกและความต้องการทางสังคม เช่น
ก. Token เป็ นสิ่ งที่จาํ ลองขึ้นมาเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ ยนแรงเสริ มปฐมภูมิ
เช่น เงิน คูปอง เหรี ยญตรา ตรา คะแนน เป็ นต้น
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ข. แรงเสริ มทางสังคม เช่น คําชมเชย การแสดงความรัก การสัมผัสที่อบอุ่น
ถ้วยรางวัลใบประกาศ เกียรติคุณ การดุด่า การดูถูกเหยียดหยาม เป็ นต้น
ค. แรงเสริ มที่เป็ นกิจกรรมต่างๆ จากหลักการ “Premack Principle” โดยพรี
แมค (David Premack, 1965 , 1971) ค้น พบว่ า กิ จ กรรมที่ ท ํา บ่ อ ยเป็ นแรงเสริ ม ทางบวกให้ แ ก่
กิจกรรมที่ไม่ค่อยทํา เช่ น เด็กหญิ งน้อยมักจะดูการ์ ตูนเป็ นประจําและไม่ยอมทําการบ้าน การได้ดู
การ์ ตูนจึ งสามารถนํามาใช้เป็ นแรงเสริ ม ทางบวกต่อการทําการบ้าน นั่น คื อ ถ้าเด็ กหญิ งน้อยทํา
การบ้านให้เสร็ จแล้วจะได้ดูการ์ ตูน เป็ นต้น
มธุ รส สว่างบํารุ ง (2542, น.134) ได้บ่งการเสริ มแรงไว้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. การเสริ ม แรงทางบวก (Positive reinforcer) หมายถึ ง การทํา ให้ ค วามถี่ ข อง
พฤติกรรมเพิ่มขึ้น เนื่ องมาจากได้รับผลกรรมที่พึงพอใจหลังจากแสดงพฤติกรรมนั้น สิ่ งที่อินทรี ย ์
ได้รับแล้วเกิ ดความพอใจและแสดงพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้น เรี ยกว่า ตัวเสริ มแรงทางบวก เช่ น เมื่อ
นักเรี ยนตอบคําถามครู แล้วครู ให้คาํ ชมเชย ต่อมาเมื่อครู ถามคําถามอีก นักเรี ยนตอบคําถามบ่อยครั้ง
ขึ้น
2. การเสริ มแรงทางลบ (Negative reinforcer) หมายถึง การถอดถอนในสิ่ งที่ไม่พึง
พอใจออกไป อาทิ เช่น ในหน้าแล้งทําให้น้ าํ ขาดแคลน ดังนั้นจึงกักตุนนํ้าไว้ใช้มากที่สุด หรื อการ
อาบนํ้าเพื่อทําความสะอาดและชําระสิ่ งสกปรกตามร่ างกายออกไป เป็ นต้น
การกําหนดการเสริ มแรง การเสริ มแรงเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิ่งในการวางเงื่อนไข
ผลกรรม ทั้งนี้ ก็เพื่ อควบคุ ม พฤติ ก รรมของคนหรื อสั ตว์ให้ เป็ นไปตามที่ ต้องการ สกิ นเนอร์ ไ ด้
กํา หนดการเสริ มแรงเพื่ อ ควบคุ ม พฤติ ก รรมไว้ 2 ลัก ษณะใหญ่ ๆ คื อ การให้ ก ารเสริ ม แรง
แบบต่ อ เนื่ องทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารตอบสนอง เรี ยกว่ า การเสริ มแรงแบบต่ อ เนื่ อง (Continuous
reinforcement) เช่ น ให้เงิ นรางวัลทุ กครั้งที่ มีคนมาคอยดูแลเรา วิธีการนี้ จะเหมาะสําหรับผูเ้ ริ่ มฝึ ก
เรี ยนใหม่ๆ เพราะจะทําให้พฤติกรรมยังคงอยู่ แต่ถา้ ได้เรี ยนรู ้ แล้วว่าทําอะไรแล้วจะได้รางวัลหรื อ
ได้รับการเสริ มแรงเราอาจหันไปใช้วิธีการ เสริ มแรงเป็ นครั้งคราว (Partial reinforcement) คือ ไม่
จําเป็ นต้องให้ทุกครั้งต่อเนื่ องกันไปก็ได้ วิธีการแบบนี้ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถคาดหวังได้วา่ จะ
ได้รับการเสริ มแรงอีกเมื่อใด จึงต้องแสดงพฤติกรรมต่อเนื่ องกันไปตลอดเวลา พฤติกรรมก็จะคงอยู่
ได้นานกว่าการให้การเสริ มแรงแบบต่อเนื่ อง เพราะในการให้การเสริ มแรงแบบต่อเนื่ องนั้น หาก
หยุดเสริ มแรงเมื่อไร แนวโน้มพฤติกรรมก็จะลดลงหรื อหยุดไปในที่สุด
จากประเภทของการเสริ มแรงที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาสรุ ปได้วา่ มี 2 ประเภท คือ การ
เสริ มแรงทางบวกและการเสริ มแรงทางลบ ในวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะเน้นการเสริ มแรงทางบวกเป็ น
หลัก เนื่องจากความเหมาะสมของวัยและพัฒนาการของนักเรี ยน
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3.3 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการเสริมแรง
ทฤษฎี ก ารวางเงื่ อ นไขผลกรรม (Operant Conditioning) เสนอโดยบี เอฟ สกิ น
เนอร์ (B.F.Skinner) ซึ่ งสนใจการตอบสนองที่ภายในเป็ นผูส้ ่ งออกมา เช่น การอ่านหนังสื อ การพูด
การเรี ย กอาการตอบสนองที่ ภ ายในเป็ นผูส้ ่ ง ออกมานี้ ว่า พฤติ ก รรมแบบแสดงอาการกระทํา
(Operant behavior) สกิ น เนอร์ มี ค วามเชื่ อ ว่า พฤติ ก รรมใดๆ ที่ ม นุ ษ ย์ก ระทํา ในสิ่ ง แวดล้ อ มมี
แนวโน้มที่จะคงที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงเป็ นเหตุเนื่ องมาจากผลกรรมของพฤติกรรมนั้น ถ้าผลกรรมของ
พฤติ ก รรมนั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์พึ ง พอใจ พฤติ ก รรมนั้น ก็ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะคงอยู่ห รื อ เพิ่ ม ขึ้ น ใน
ขณะเดียวกันถ้าพฤติกรรมนั้นได้รับผลกรรมที่ไม่พึงพอใจ พฤติกรรมนั้นก็มีแนวโน้มที่จะลดลง
ในการทดลองของสกิ นเนอร์ เขาสนใจที่จะควบคุมการตอบสนองที่ภายในเป็ นผู ้
ส่ งออกมา โดยใช้หลักการเสริ มแรง (Reinforcement) สกินเนอร์ ทาํ การทดลองกับหนู ขาวในหี บ
สกินเนอร์ (Skinner box) ซึ่ งในการทดลองนั้น ผูท้ ดลองวางเงื่อนไขโดยเตรี ยมอาหารไว้ เมื่อหนู
ขาวกดคาน หลอดไฟฟ้ าจะสว่างขึ้ น ขณะเดี ย วกันอาหารก็จะตกลงมาในถาดรอง หนู ข าวก็ไ ด้
อาหารกิ น ต่อมาเมื่อหนู ขาวต้องการอาหาร มันก็จะวิ่งไปกดคานอีก อาหารจึงเป็ นตัวเสริ มแรง
พฤติกรรมหนูขาวให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่เข้มแข็งขึ้น ในการวางเงื่อนไขแบบนี้ สัตว์จึงต้องเป็ น
ตัวแสดงพฤติกรรม คือ การลงมือกระทําก่อนจึงจะได้รับการเสริ มแรง การเรี ยนรู ้จึงจะเกิดตามมา
จากความสัมพันธ์ระหว่างการกระทํากับผลของการกระทําหรื อการเสริ มแรงที่ได้รับ ดังนั้น สัตว์ที่
ทดลองจึงต้องว่องไวและกระตือรื อร้นตลอดเวลา
การเสริ มแรงสําหรับมนุ ษย์น้ นั การกระทําใดๆ ไม่ว่าจะกระทําโดยตั้งใจหรื อไม่
ตั้งใจก็ตาม ย่อมทําให้เกิ ดผลบางอย่าเสมอ เช่ น ถ้าตั้งใจเรี ยนหนังสื อ เข้าชั้นเรี ยนสมํ่าเสมอ ทํา
การบ้านที่อาจารย์มอบหมายทุกครั้งก็จะสอบได้คะแนนดี เพราะมีความรู ้ดีในสิ่ งสิ่ งที่ได้ร่ ําเรี ยนมา
ตัวที่ ท าํ ให้เกิ ดผลอย่างใดอย่างหนึ่ ง เรี ยกว่า การกระทํา และผลที่ เกิ ดจากการกระทํา เรี ยกว่า ผล
กรรม หรื อ ผลของการกระทํา
สกินเนอร์ เชื่ อว่า เราเรี ยนรู ้พฤติกรรมจากประสบการณ์ของเรา ดังนั้น เขาจึงได้นาํ
หลัก การเสริ ม แรงมาใช้ในการควบคุ ม พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ โดยให้ ค วามหมายของการเสริ ม แรง
(Reinforcement) ว่าหมายถึ ง สิ่ งเร้ าใดก็ตามเมื่อนํามาใช้จะทําให้ความถี่ ของการแสดงพฤติ กรรม
เพิ่มขึ้น เช่น คําชมเชยที่เด็กได้รับจากพ่อแม่และบุคคลรอบข้างเมื่ อเด็กพูดจาด้วยถ้อยคําที่ไพเราะ
และสุ ภาพ จะเป็ นตัวเสริ มแรงให้เด็กพูดจาไพเราะ สุ ภาพ เมื่อพบกับบุคคลอื่นๆ ในครั้งต่อ ๆ ไป
Miner (1992) ได้ส รุ ป ว่าการเสริ มแรงคือการกระทําใดๆก็ตามที่ ดูมี ท่าทางว่าจะ
เพิ่มพฤติกรรมเป็ นพิเศษ มานพ และ ภราดี (2548) กล่าวว่าทฤษฎี เสริ มแรงของ Skinner ถื อเป็ น
ทฤษฎี ที่อยูบ่ นพื้นฐานทางพฤติกรรมแห่ งการจูงใจ ใช้หลักการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา และ
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เห็ นว่าพฤติ กรรมจะชักจูงโดยผลกรรม ซึ่ งผลกรรมเป็ นสิ่ งที่ ได้รับ หลังจากที่ แสดงพฤติ กรรม
ออกมา และจะมี ส่วนช่วยเพิ่ มแรงจูงใจให้กระทําหรื อแสดงพฤติ กรรมนั้นอีก เรี ยกง่าย ๆ ว่าตัว
เสริ ม แรง (Reinforcer) ซึ่ งมานพ และภราดี (2548) ได้ก ล่ าวถึ งตัวเสริ ม แรงว่า แบ่งออกเป็ น 2
ชนิด คือ
1. ตั ว เสริ มแรงทางบวก (Positive Reinforcer) หมายถึ ง รางวัล ซึ่ งเป็ นที่ พึ ง
ปรารถนาของบุคคลและรวมทั้ง คําชม เงิน มีเพื่อนคู่หู
2. ตั ว เสริ มแรงทางลบ (Negative Reinforcer) คื อ สภาพที่ บุ ค คลพยายาม
หลีกเลี่ยงไม่พึงปรารถนา เช่น การหนีจากงานที่เสี ยงดังหรื อสับสนวุน่ วาย เป็ นต้น
3.4 ข้ อดีและข้ อจํากัดของวิธีการใช้ เทคนิคการเสริมแรง
แรงเสริ มบางตัวทําให้ผเู ้ รี ยนบางคนทําพฤติกรรมเพื่อได้รับแรงเสริ มนั้น แต่ไม่ได้
หมายความว่า แรงเสริ มตัวนั้นจะมีอิทธิ พลต่อผูเ้ รี ยนทุกคน เช่น ขนมเค้กอาจเป็ นแรงเสริ มทางบวก
แก่ผเู ้ รี ยนบางคน แต่อาจไม่เป็ นแรงเสริ มทางบวกแก่ผเู ้ รี ยนบางคนและอาจเป็ นผลกรรมทางลบแก่
ผูเ้ รี ย นบางคนได้ เป็ นต้น ดังนั้น สิ่ งเร้ าบางตัวที่ เป็ นแรงเสริ ม ทางบวกแก่เราอาจไม่ใช่ แรงเสริ ม
ทางบวกแก่ผอู ้ ื่นหรื อสิ่ งเร้าบางตัวที่ไม่มีผลอย่างใดกับเรา อาจเป็ นผลกรรมทางลบแก่ผอู ้ ื่นได้ การที่
เราจะทราบได้วา่ แรงเสริ มที่ใช้ในการวางเงื่อนไขนั้นเป็ นแรงเสริ มทางบวกหรื อผลกรรมทางลบ เรา
จะสั ง เกตได้จ ากจํานวนการทํา พฤติ ก รรมของผูเ้ รี ย นที่ ม ากขึ้ น ในอนาคตหรื อไม่ ถ้า ผูเ้ รี ย นทํา
พฤติ ก รรมนั้ น มากขึ้ น แสดงว่า แรงเสริ ม ตัวนี้ เป็ นแรงเสริ ม ทางบวกของเขา หรื อ ถ้า เขาไม่ ท ํา
พฤติกรรมนี้อีกในอนาคต แสดงว่าแรงเสริ มตัวนี้ ไม่เป็ นแรงเสริ มทางบวกหรื ออาจเป็ นผลกรรมทาง
ลบของเขา
3.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ เทคนิคการเสริมแรงเพือ่ พัฒนามารยาททางสั งคม
ประภาวดี แข็งฤทธิ์ (2543, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลการให้การเสริ มแรงบวก
โดยการวางเงื่ อ นไขเป็ นกลุ่ ม และเป็ นรายบุ ค คลต่ อ การลดพฤติ ก รรมก่ อ กวนในชั้น เรี ย น ผล
การศึกษาค้นคว้าพบว่า การให้การเสริ มแรงบวกด้วยเทคนิ คเบี้ ยอรรถกรโดยการวางเงื่ อนไขเป็ น
กลุ่มและเป็ นรายบุคคลสามารถลดพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ได้อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แต่ท้ งั วิธีการให้แรงเสริ มทั้ง 2 วิธี สามารถลดพฤติ กรรม
ก่อกวนของนักเรี ยนได้ไม่แตกต่างกัน
ปริ ศนา พึขุนทด (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การปรับพฤติกรรมโดยการใช้
เทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนพงษ์ศิริ
วิ ท ยา อํา เภอด่ า นขุ น ทด จัง หวัด นครราชสี ม า ผลการศึ ก ษาค้น คว้า พบว่า หลัง จากที่ ไ ด้ป รั บ
พฤติ ก รรมโดยการใช้เทคนิ คการเสริ ม แรง นัก เรี ยนมี พ ฤติ ก รรมก้าวร้ าวลดลงกว่าก่อนการปรับ
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พฤติกรรมโดยใช้เทคนิ คการเสริ มแรงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นควรมีกาติดตาม
ผลภายหลังการทดลอง 3 เดือนหรื อ 6 เดือนและอาจทดลองใช้โปรแกรมนี้กบั นักเรี ยนที่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว
สันติภาพ คุณธรรมรักษ์ (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลการใช้สัญญาณเตือน
และเทคนิค การเสริ มแรงในการลดพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. หลังจากการใช้สัญญาณเตือนและเทคนิคการเสริ มแรงแล้ว นักเรี ยนมีพฤติกรรม
การคุ ยกันในชั้นเรี ยนในระยะทดลองลดลงตํ่ากว่าระยะเส้นฐาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. นักเรี ยนกลุ่มการใช้สัญญาณเตือนและเทคนิ คการเสริ มแรงมีพฤติกรรมการคุ ย
กันในชั้นเรี ยนในระยะทดลองลดลงตํ่ากว่าระยะเส้นฐาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึ กษาค้นคว้า การใช้สัญญาณเตื อนและเทคนิ คการเสริ มแรงสามารถ
ปรับพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ให้ลดลงได้
จารุ ว รรณ เหล่ า ดี (2550, บทคัด ย่อ ) ศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง ผลของการเรี ย นรู ้ แ บบ
บู ร ณาการควบคู่ ก ับ การเสริ ม แรงทางสั ง คมที่ มี ต่ อ ทัก ษะการอ่ า นภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านนาดี อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจยั พบว่า
1.นั ก เรี ย นมี ท ัก ษะการอ่ า นภาษาไทยเพิ่ ม ขึ้ น หลัง จากได้ รั บ การเรี ย นรู ้ แ บบ
บูรณาการควบคู่กบั การเสริ มแรงทางสังคมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
2. นัก เรี ยนมี ท กั ษะการอ่านภาษาไทยเพิ่ม ขึ้ น หลังจากไม่ได้รับ การเรี ยนรู้ แบบ
บูรณาการควบคู่กบั การเสริ มแรงทางสังคม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนที่ ได้รับ การเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการควบคู่กบั การเสริ มแรงทางสังคมมี
ทักษะการอ่านภาษาไทยเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้รับการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการควบคู่กบั การ
เสริ มแรงทางสังคม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจยั พบว่าชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การ
เสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม โดยใช้เทคนิ คการเสริ มแรงเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้นกั เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูท้ ี่มีมารยาททางสังคม หากได้รับการเสริ มแรงอย่างถูกวิธี
ตามหลัก การเสริ ม แรงของสกิ น เนอร์ แ ล้ว เชื่ อ ว่า พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสมจะลดลงได้แ ละ
พฤติ กรรมที่ เหมาะสมที่ เกิ ดขึ้ นใหม่จะยังคงอยู่ต่อไป และจากการศึ กษาการวิจยั พบว่าการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวในการวิจยั นักเรี ยนมีค่าความมีมารยาททางสังคมสู งกว่าก่อนการใช้ชุดกิ จกรรม
แนะแนวซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ มแรงเพื่อพัฒ นามารยาททาง
สั งคมของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ยนบ้านวัง ตะเคี ยน จังหวัดกําแพงเพชร มี
วิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ยนบ้านวังตะเคียน จังหวัด
กําแพงเพชร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 105 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ยนบ้านวังตะเคียน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 60 คน ชั้นละ 20 คน ที่ได้มาจากความสมัครใจ หลังจาก
นั้นจับฉลากแต่ละชั้นเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 ประเภทเครื่องมือวิจัย
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึ้ น มี 2 ประเภท คื อ
เครื่ องมือสําหรับวัดตัวแปรและเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการทดลอง ซึ่งมีลกั ษณะดังนี้
2.1.1 เครื่ องมือสําหรับวัดตัวแปร คือ แบบวัดมารยาททางสังคม กําหนดแบบวัด
มารยาททางสังคม ทั้งหมด 20 ข้อ โดยจําแนกออกเป็ น 2 ด้าน คือ มารยาททางสังคมด้านพฤติกรรม
และมารยาททางสังคมด้านวาจา
2.1.2 เครื่ องมือที่ใช้สําหรับการทดลอง มี 2 ประเภท คือ ชุดกิจกรรมแนะแนวตาม
เทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม และกิจกรรมแนะแนวตามปกติ
1) ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ ม แรงเพื่ อพัฒ นามารยาททาง
สังคม (ใช้กบั กลุ่มทดลอง) จํานวน 12 กิจกรรม
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2) กิ จกรรมแนะแนวตามปกติ คือ กิ จกรรมแนะแนวด้านส่ วนตัวและสังคม
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 (ใช้กบั กลุ่มควบคุม) จํานวน 12 กิจกรรม
2.2 การสร้ างเครื่องมือและหาคุณภาพทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.2.1 แบบวัดมารยาททางสั งคม ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1) กําหนดวัตถุประสงค์และตัวแปรที่จะศึกษา
2) ศึ ก ษาเอกสาร ตํา รา และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ มารยาททางสั ง คม
วิเคราะห์เนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี วิธีการสร้างแบบวัดมารยาททางสังคม
3) กําหนดนิยามเชิ งปฏิบตั ิการมารยาททางสังคม แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
มารยาททางสังคมด้านพฤติกรรมและมารยาททางสังคมด้านวาจา
4) สร้ างแบบวัดมารยาททางสั งคม โดยข้อคําถามให้ส อดคล้องกับ นิ ยาม
ปฏิบตั ิการ จํานวน 20 ข้อ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็ น 3 ระดับ คือ
3 หมายถึง ทุกครั้ง
2 หมายถึง บางครั้ง
1 หมายถึง ไม่เคยเลย
โดยสร้ างข้อคําถามให้สอดคล้องกับนิ ยามปฏิ บ ตั ิ การ จํานวน 20 ข้อ เป็ น
ข้อความเชิ งบวกและข้อความเชิ งลบและกําหนดคะแนนข้อความทางบวกและข้อความทางลบ ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 กําหนดข้อและการให้คะแนนข้อความทางบวกและข้อความทางลบ
คะแนน
ระดับพฤติกรรม

ทุกครั้ง
บางครั้ง
ไม่เคยเลย

ข้อความเชิงบวก
(ข้อที่ 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,20)
3
2
1

ข้อความเชิงลบ
(ข้อที่ 4,5,18,19)
1
2
3
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5) นําแบบวัดมารยาททางสังคมที่สร้างขึ้นให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ พิจารณาคุณภาพ
ของเครื่ องมือ จํานวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบด้านเนื้อหา ความถูกต้องชัดเจนของการใช้ภาษา ความ
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง มีความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และนิ ยามปฏิ บตั ิการหาค่าความตรง
(Validity) โดยได้ข ้อ คํา ถามที่ มี ค่ า IOC ซึ่ งมี ค่ าตั้ง แต่ 0.66 – 1.00 แล้วนํา มาแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้
เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
6) นําแบบวัดมารยาททางสัง คมที่ ป รั บ ปรุ งแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 โรงเรี ยนชุมชนบ้านเขาแก้ว
อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน
7) นําแบบวัดมารยาททางสังคมที่ทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก
รายข้อและค่าความเที่ยง โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลสําเร็ จรู ป
8) จัดทําแบบวัดมารยาททางสังคมฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้จริ งกับกลุ่ม
ตัว อย่า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ย นบ้า นวัง ตะเคี ย น อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด
กําแพงเพชร ที่เป็ นกลุ่มทดลองจํานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมจํานวน 30 คน
2.2.2 ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพือ่ พัฒนามารยาททางสั งคม
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ศึ ก ษาเอกสาร ตําราและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ กิ จกรรมแนะแนวตาม
เทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดเนื้อหาและสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั
2) สร้ างชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาท
ทางสังคม ประกอบด้วย
(1) ชื่อกิจกรรม
(2) เรื่ องที่จะพัฒนา
(3) วัตถุประสงค์
(4) ขั้นตอนกิจกรรม
- ขั้นนํา
- ขั้นดําเนินการ
- ขั้นสรุ ป
(5) สื่ อประกอบกิจกรรม
(6) การประเมินผล
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3) กําหนดโครงสร้างของชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อ
พัฒนามารยาททางสังคมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 โรงเรี ยนบ้านวังตะเคียน อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.2 โครงสร้างของชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาท
ทางสังคมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ยนบ้านวังตะเคียน
จังหวัดกําแพงเพชร
ที่
1.

2.

เรื่ องที่พฒั นา
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
มารยาททางสังคม
ปฐมนิเทศ
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ด้านพฤติกรรมและ
มารยาททางสังคม : ระหว่างผูว้ จิ ยั กับนักเรี ยน และ
วาจา
สิ่ งที่ดูเล็กน้อยแต่สาํ คัญ นักเรี ยนกับนักเรี ยน
2. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รู้จกั และ
เข้าใจถึงความหมาย
ความสําคัญและข้อดีของการมี
มารยาททางสังคม
3. เพื่อสร้างความเข้าใจและ
กําหนดเป้ าหมายของกิจกรรม
ร่ วมกัน
มารยาททางสังคม เดิน ยืน นัง่ ถูกกาลเทศะ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ น
ด้านพฤติกรรม
ผูม้ ีมารยาททางสังคมในการ
เดิน ยืน และนัง่
2. เพื่อให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการ
เดิน ยืน และนัง่ ที่ถูกต้อง
สํารวมและถูกกาลเทศะ
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนําไปปฏิบตั ิ
ในชีวติ ประจําวัน

เทคนิค
การเสริ มแรง
- คําชมเชย

การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- แจกแสตมป์
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ที่
3.

เรื่ องที่พฒั นา
มารยาททางสังคม
ด้านพฤติกรรม

4.

มารยาททางสังคม
ด้านพฤติกรรม

5.

มารยาททางสังคม
ด้านพฤติกรรม

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
มารยาทในการแต่งกาย 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ น
ผูม้ ีมารยาททางสังคมในเรื่ อง
การแต่งกายให้เรี ยบร้อย
เหมาะสมกับเวลาและสถานที่
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั
รักษา ความสะอาดของ
ร่ างกายและเครื่ องแต่งกายให้
สะอาดอยูเ่ สมอ
การไหว้แสดงความ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็น
เคารพ
ความสําคัญและประโยชน์ของ
การไหว้ ซึ่งเป็ นมารยาททาง
สังคมไทยและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
2. เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั การไหว้
แบบต่างๆ และปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้องตามกาลเทศะ
มารยาทในที่สาธารณะ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนรู ้ จกั
ข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ และมารยาท
ทางสังคมเมื่ออยูใ่ นที่สาธารณะ
2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นระมัด ระวัง
ไม่ส ร้ างความเดื อดร้ อนให้ก ับ
ผูอ้ ื่น
3. เพื่ อ ส่ งเสริ มให้ นั ก เรี ยนมี
มารยาทในที่สาธารณะ ดังนี้
- การต่อแถวเข้าคิว
- การทิ้งขยะลงถัง
- มารยาทบนโต๊ะอาหาร

เทคนิค
การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- แจกแสตมป์

การเสริ มแรง
- คําชมเชยจากครู
และเพื่อน
- แจกแสตมป์

การเสริ มแรง
- คําชมเชยจากครู
และเพื่อน
- ปรบมือให้
กําลังใจ
- แจกแสตมป์
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ที่
6.

เรื่ องที่พฒั นา
มารยาททางสังคม
ด้านพฤติกรรม

7.

มารยาททางสังคม
ด้านวาจา

8.

มารยาททางสังคม
ด้านวาจา

9.

มารยาททางสังคม
ด้านวาจา

กิจกรรม
มารยาทในการใช้
สิ่ งของส่ วนรวม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรี ยนมีมารยาทใน
การใช้ส่ิ งของส่ วนรวม
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนดูแล
รักษาสมบัติส่วนรวมของ
โรงเรี ยน
พูดดี มีคนชม
1. เพื่อให้นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของ การเป็ นผูท้ ี่มี
มารยาทในการพูด
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ น
ผูม้ ีมารยาทในการพูดอย่าง
สุ ภาพ ให้เกียรติผอู ้ ื่นและถูก
กาลเทศะ
ขอบคุณเสมอ
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของการพูดคําว่า
ขอบคุณ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนพูดกล่าว
ขอบคุณต่อผูอ้ ื่นทุกครั้งและทํา
ด้วยความจริ งใจ
คําขอโทษสําคัญอย่างไร 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของการพูดคําว่า
ขอโทษ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนกล่าวขอโทษ
ทุกครั้งเมื่อทําผิดต่อผูอ้ ื่นด้วย
ความจริ งใจ

เทคนิค
การเสริ มแรง
- คําชมเชยจากครู
และเพื่อน
- แจกแสตมป์
การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- ครู ให้กาํ ลังใจ
- แจกแสตมป์

การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- ครู ให้กาํ ลังใจ
- แจกแสตมป์

การเสริ มแรง
- คําชมเชยจากครู
- ปรบมือให้
กําลังใจ
- แจกแสตมป์
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ที่
10.

เรื่ องที่พฒั นา
มารยาททางสังคม
ด้านวาจา

กิจกรรม
การล้อเลียน
ไม่ใช่เรื่ องสนุก

11.

มารยาททางสังคม
ด้านวาจา

พูดไพเราะ ฟังรื่ นหู

12.

มารยาททางสังคม
ด้านพฤติกรรมและ
วาจา

ปั จฉิ มนิเทศ
เด็กดีมีมารยาททาง
สังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั
การให้เกียรติและรักษานํ้าใจ
ผูอ้ ื่น
2. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักถึง
ผลเสี ยของการพูดล้อเลียนผูอ้ ื่น
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีมารยาทใน
การพูดคําที่ไพเราะและไม่พูด
คําหยาบ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนพูด
มีหางเสี ยง

เทคนิค
การเสริ มแรง
- คําชมเชยจากครู
- ปรบมือให้
กําลังใจ
- แจกแสตมป์
การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- ปรบมือให้
กําลังใจ
- แจกแสตมป์

1. เพื่อให้นกั เรี ยนทบทวนสิ่ งที่
ได้รับจากการจัดกิจกรรม
2. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการมี
มารยาททางสังคมด้าน
พฤติกรรมและด้านวาจา
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนําไปปรับใช้
ในชีวติ ประจําวัน

การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- แสตมป์ แลกเป็ น
ของรางวัล

4) นําชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททาง
สังคมที่ สร้างขึ้นให้ผทู ้ รงคุ ณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ด้าน
เนื้ อ หา วัตถุ ป ระสงค์ ความถู ก ต้องชัด เจน และความเหมาะสมกับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์และนิ ยามปฏิบตั ิการที่ตอ้ งการศึกษา และหาค่าความตรง (Validity) โดยได้ขอ้ คําถาม
ที่มีค่า IOC ซึ่ งมีค่าตั้งแต่ 0.66 – 1.00 แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุ งตาม คําเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ

35
5) ตรวจสอบคุ ณ ภาพและจัด ทํา ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การ
เสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม ฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง คือนักเรี ยน
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 - 6 โรงเรี ยนบ้านวังตะเคี ยน อําเภอเมื อง จังหวัดกําแพงเพชร ที่ เป็ นกลุ่ ม
ทดลองจํานวน 30 คน โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 12 กิจกรรม ครั้งละ 1 ชัว่ โมง ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.3 การดําเนินการทดลอง
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อกิจกรรมกลุ่มทดลอง
ปฐมนิเทศมารยาททางสังคม : สิ่ งที่ดูเล็กน้อยแต่สาํ คัญ
เดิน ยืน นัง่ ถูกกาลเทศะ
มารยาทในการแต่งกาย
การไหว้แสดงความเคารพ
มารยาทในที่สาธารณะ
มารยาทในการใช้ส่ิ งของส่ วนรวม
พูดดี มีคนชม
ขอบคุณเสมอ
คําขอโทษสําคัญอย่างไร
การล้อเลียนไม่ใช่เรื่ องสนุก
พูดไพเราะ ฟังรื่ นหู
ปั จฉิ มนิเทศ : เด็กดีมีมารยาททางสังคม

3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ก่ อนการทดลอง
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 จํา นวน 60 คน ทําแบบวัด มารยาททางสั ง คม
เก็บคะแนนก่อนการทดลอง จากนั้นดําเนิ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
จํานวน 60 คน ชั้นละ 20 คน ที่ได้มาจากความสมัครใจ จับฉลากแต่ละชั้นเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน
กลุ่มควบคุม 30 คน
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การดําเนินการทดลอง
จัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ พัฒนามารยาททางสังคมกับ
นักเรี ยนกลุ่มทดลอง ส่ วนนักเรี ยนกลุ่มควบคุมใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนแนะแนวปกติ
หลังการทดลอง
หลังจากสิ้ นสุ ดการทดลอง ให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทําแบบวัด
มารยาททางสังคมชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนการทดลองและเก็บคะแนนไว้เป็ นคะแนนหลัง
การทดลอง
ผู้วจิ ัยได้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามวิธีการ ดังนี้
1. เลื อกกลุ่มตัวอย่างจากนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 - 6 โรงเรี ยนบ้านวังตะเคี ยน
จํานวน 60 คน ทําแบบวัดมารยาททางสังคม เก็บคะแนนก่ อนการทดลอง จากนั้นดําเนิ นการสุ่ ม
กลุ่ ม ตัวอย่างนัก เรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 – 6 จํานวน 60 คน ชั้นละ 20 คน ที่ ได้ม าจากความ
สมัครใจ จับฉลากแต่ละชั้นเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน
2. นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําแบบวัดมารยาททางสังคม จํานวน 20 ข้อ เก็บเป็ นคะแนน
ก่อนเรี ยน (Pretest)
3. ดําเนิ นการเก็บข้อมูลจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตาม
เทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 กับกลุ่ม
ทดลอง จํานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 12 วัน จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
เวลา 15.00 – 16.00 น. กลุ่มควบคุมดําเนิ นการโดยใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ ด้านส่ วนตัวและสังคม
จํานวน 12 ครั้ง เป็ นเวลา 12 วัน เช่นกัน
4. เมื่อเสร็ จสิ้ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ มแรง
เพื่ อพัฒ นามารยาททางสั งคมของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 - 6 จํานวน 12 ครั้ ง ผ่านไป 1
สัปดาห์ ให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลอง ทําแบบวัดเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม จํานวน 20 ข้อ อีกครั้ง
5. นําผลคะแนนก่ อนการทดลอง (Pretest) และผลคะแนนหลังการทดลอง (Posttest)
มาทําการวิเคราะห์ โดยทดสอบค่าที (t - test) ของกลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุ ม โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
6. เปรี ยบเทียบคะแนนของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตาม
เทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม วิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบ ไม่
อิสระต่อกัน (t-test dependent)
7. เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
ใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test independent)
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1.1 การวิเคราะห์ ตามสมมติ ฐานการวิจยั เพื่ อทดสอบความแตกต่ างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มขึ้นไป
4.2 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.2.1 สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2.2 สถิ ติ อ้า งอิ ง ได้แ ก่ การทดสอบค่ า ที (t-test) วิ เคราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป โดยเปรี ยบเที ยบคะแนนของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิ จกรรม
แนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม วิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบค่า
ทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) และเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test independent)
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เชิงทดลอง “ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนา
มารยาททางสั ง คมของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ย นบ้ า นวัง ตะเคี ย น จัง หวัด
กําแพงเพชร” มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรี ยบเที ยบมารยาททางสังคมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรง (2) เพื่อเปรี ยบเที ยบมารยาท
ทางสั งคมของนักเรี ยนกลุ่ มทดลองที่ ใช้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงและกลุ่ ม
ควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวปกติก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่พบนัยสําคัญทางสถิติจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
* แสดงว่ามีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตามสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลตามสมมติฐานนี้ เป็ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่เป็ นผลจากการทดลอง
โดยมีเป้ าหมายหลักที่สาํ คัญ คือ การตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ทั้ง 2 ข้อ การวิเคราะห์
ตามสมมติฐาน ข้อที่ 1 ใช้การเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง โดยใช้
สถิ ติการทดสอบค่าที แบบไม่อิสระ (t-test dependent) การวิเคราะห์ ตามสมมติ ฐาน ข้อที่ 2 ใช้การ
เปรี ยบเที ยบคะแนนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม โดยใช้สถิ ติการ
ทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test independent)
1.1 ผลการวิเคราะห์ มารยาททางสั งคมของนักเรียนกลุ่มทดลองก่ อนและหลังการที่ใช้
ชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริมแรงเพือ่ พัฒนามารยาททางสั งคม
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “นักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม มีมารยาททางสังคมสู ง
กว่าก่ อ นการใช้ ชุ ด กิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ ม แรงเพื่ อ พัฒ นามารยาททางสั ง คม”
วิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent)
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบมารยาททางสังคมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาท
ทางสังคม
กลุ่มทดลอง
(ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิค
การเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททาง
สังคม)
ก่อนการทดลอง
ก่อนการทดลอง
**p<.01

จํานวน
(คน)

X

30

39.07

30

52.23

ค่าสถิติ
S.D.

t

p-value

17.16**

.00

3.02
1.85

จากตารางที ่ 4.1 เมื ่อ พิจ ารณามารยาททางสัง คมก่อ นและหลัง การทดลองของ
นัก เรี ย นกลุ ่ม ทดลองที่ใ ช้ชุ ด กิจ กรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททาง
สังคม วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบมารยาททางสังคมของนักเรี ยนกลุ่ มทดลองก่ อนและหลังการใช้ชุ ด
กิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม โดยใช้สถิติการทดสอบค่า
ทีแบบ ไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) ได้ค่าที เท่ากับ 17.16 ซึ่ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ ย หลังจากที่นกั เรี ยนกลุ่มทดลองใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวตาม
เทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 52.23 สู งกว่าก่อนการทดลองใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 39.07
จากผลที่ พ บสรุ ป ได้ว่า นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองหลัง การใช้ชุ ด กิ จกรรมแนะแนวตาม
เทคนิ ค การเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม มีมารยาททางสังคมสู งกว่าก่อนการทดลองใช้
ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ ม แรงเพื่ อพัฒ นามารยาททางสั ง คม ซึ่ งผลเป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 ที่วา่ “นักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรง
เพื่ อพัฒ นามารยาททางสั งคม มี ม ารยาททางสังคมสู งกว่าก่ อนการใช้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนว ตาม
เทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม” อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบมารยาททางสังคมหลังการทดลองระหว่าง
นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนา
มารยาททางสังคมและนักเรี ยนกลุ่มควบคุ มที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
(ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิค
การเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาท
ทางสังคม)

จํานวน
(คน)
30

X
52.23

ค่าสถิติ
S.D.
t
1.85

25.24**
กลุ่มควบคุม
(ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ)
**p<.01

30

40.37

p-value

.00

1.79

จากตารางที่ 4.2 เมื่ อพิ จารณามารยาททางสั งคมหลังการทดลองของนัก เรี ย นกลุ่ ม
ทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม และนักเรี ยน
กลุ่มควบคุ มที่ ใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวตามปกติ โดยใช้สถิ ติ การทดสอบค่าทีแบบอิ สระ (t-test
independent) ได้ค่าที เท่ากับ 25.24 ซึ่ งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
ของกลุ่ มเปรี ยบเที ยบ พบว่ากลุ่ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 52.23 สู งกว่ากลุ่ ม ควบคุ ม ที่ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 40.37
จากผลที่ พ บสรุ ป ได้ว่า นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวตามเทคนิ ค
การเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม มีมารยาททางสังคม สู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุ มที่ใช้
ชุ ด กิ จกรรมแนะแนวปกติ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 ที่ ว่า “นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองหลัง ใช้
ชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงมีมารยาททางสังคมสู งกว่ากลุ่มควบคุ มหลังการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ”
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บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.1.1 เปรี ยบเที ยบมารยาททางสังคมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการ
ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรง
1.1.2 เปรี ยบเทียบมารยาททางสังคมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวตามเทคนิคการเสริ มแรงและกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ
1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1.2.1 แบบวัดตัวแปร คือ แบบวัดมารยาททางสังคม
1.2.2 ชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม
และกิจกรรมแนะแนวปกติ
1.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ก่ อนการทดลอง
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 จํานวน 60 คน ทําแบบวัดมารยาททางสังคม
เก็บคะแนนก่อนการทดลอง จากนั้นดําเนิ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
จํานวน 60 คน ชั้นละ 20 คน ที่ได้มาจากความสมัครใจ จับฉลากแต่ละชั้นเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน
กลุ่มควบคุม 30 คน
การดําเนินการทดลอง
จัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมกับ
นักเรี ยนกลุ่มทดลอง ส่ วนนักเรี ยนกลุ่มควบคุมใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ
หลังการทดลอง
หลังจากสิ้ นสุ ดการทดลอง ให้นักเรี ยนกลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุ ม ทําแบบวัด
มารยาททางสังคม ชุ ดเดี ยวกับที่ ใช้ทดสอบก่อนการทดลอง และเก็บ คะแนนไว้เป็ นคะแนนหลัง
การทดลอง
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ผู้วจิ ัยได้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามวิธีการ ดังนี้
1. เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งจากนั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 - 6 โรงเรี ย นบ้า นวัง
ตะเคี ย น จํา นวน 60 คน ทําแบบวัด มารยาททางสั ง คม เก็ บ คะแนนก่ อ นการทดลอง จากนั้ น
ดําเนิ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 จํานวน 60 คน ชั้นละ 20 คน ที่ได้
จากความสมัครใจ จับฉลากแต่ละชั้นเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน
2. นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัวอย่างทํา แบบวัด มารยาททางสั ง คม จํานวน 20 ข้อ เก็ บ เป็ น
คะแนนก่อนการทดลอง (Pretest)
3. ดําเนิ นการเก็ บข้อมูลจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมแนะแนว
ตามเทคนิ ค การเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 กับ
กลุ่มทดลอง จํานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 12 วัน จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีและวัน
ศุกร์ เวลา 15.00 – 16.00 น. กลุ่มควบคุ มดําเนิ นการโดยใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ ในด้านส่ วนตัว
และสังคม จํานวน 12 ครั้ง เป็ นเวลา 12 วัน เช่นกัน
4. เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด้ว ยชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การ
เสริ ม แรงเพื่ อ พัฒ นามารยาททางสั ง คมของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 - 6 จํา นวน 12 ครั้ ง
ผ่านไป 1 สัปดาห์ ให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลอง ทําแบบวัดเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม จํานวน 20 ข้อ
อีกครั้ง
5. นํ า ผลคะแนนก่ อ นการทดลอง (Pretest) และผลคะแนนหลั ง การทดลอง
(Posttest) มาทําการวิเคราะห์โดยทดสอบค่าที (t - test) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
6. เปรี ยบเทียบคะแนนของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
ตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม วิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่
อิสระต่อกัน (t-test dependent)
7. เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test independent)
1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติ
1.4.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ตามสมมติ ฐานการวิจยั เพื่ อทดสอบความแตกต่ างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มขึ้นไป
1.4.2 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2) สถิ ติอ้างอิ ง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป โดยเปรี ยบเที ยบคะแนนของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิ จกรรม
แนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม วิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบค่า
ที แบบไม่อิส ระต่อกัน (t-test dependent) และเปรี ยบเที ยบคะแนนก่ อนและหลังการทดลองของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test independent)
1.5 ผลการวิจัย
ผลการวิจยั มีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1.5.1 กลุ่ มทดลองหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อ
พัฒนามารยาททางสังคม มีมารยาททางสังคมสู งกว่าก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตาม
เทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.5.2 กลุ่ ม ทดลองใช้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ ม แรงเพื่อพัฒ นา
มารยาททางสังคม มี มารยาททางสังคม สู งกว่ากลุ่มควบคุ มที่ใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวปกติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง “ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนา
มารยาททางสั ง คมของนั ก เรี ย น ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ย นบ้า นวัง ตะเคี ย น จัง หวัด
กําแพงเพชร” ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
2.1 อภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 1
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 “นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองหลัง การใช้ชุ ด กิ จกรรมแนะแนวตาม
เทคนิ ค การเสริ ม แรงเพื่ อพัฒ นามารยาททางสั งคม มี ม ารยาททางสัง คมสู งกว่าก่ อนการใช้ชุ ด
กิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ ม แรงเพื่ อพัฒนามารยาททางสั งคม” จากผลการวิจยั พบว่า
เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 คือ นักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการ
เสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม มีมารยาททางสังคมสู งกว่ากลุ่มทดลองก่อนใช้ชุดกิ จกรรม
แนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิเคราะห์ เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 อภิปรายได้วา่ ชุดกิจกรรมแนะแนว
ตามเทคนิ ค การเสริ ม แรง เพื่ อพัฒ นามารยาททางสั งคม สามารถพัฒ นามารยาททางสั งคมของ
นักเรี ยนให้สูงขึ้นได้ ซึ่ งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีกระบวนการสร้างเครื่ องมือที่เป็ นระบบ โดย
คํานึ งถึงความถูกต้องตามหลักการสร้างเครื่ องมือ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง
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เครื่ องมือทางการแนะแนว โดยยึดองค์ประกอบของมารยาททางสังคม และสร้างชุ ดกิจกรรมแนะ
แนวโดยมีข้ นั ตอนของกิจกรรมแนะแนวตามแนวการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย ขั้นนํา ขั้น
ดําเนิ นการและขั้นสรุ ป โดยจําแนกออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ 1) มารยาททางสังคมด้านพฤติกรรม 2)
มารยาททางสั ง คมด้านวาจา โดยใช้เทคนิ ค การเสริ ม แรงที่ เน้น การเสริ ม แรงทางบวก (Positive
Reinforcement) ได้แก่ การให้คาํ ชมเชยและของรางวัลเมื่อนักเรี ยนตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ่ งหลังการ
ใช้ชุดกิจกรรม แนะแนวที่สร้างขึ้นนักเรี ยนมีมารยาททางสังคมสู งกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวตามเทคนิ คการเสริ มแรง โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับชุ ดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒ นาพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ อื่ น ๆ เช่ น สุ น ทรี ผาติ น าวิ น (2558) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ผลการใช้
ชุ ด กิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค ตัว แบบเพื่ อ พัฒ นาพฤติ ก รรมความมี จิต สํา นึ ก สาธารณะของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนแสนสุ ข จังหวัดชลบุรี” ผลการทดลองพบว่า ภายหลังการเข้า
ร่ วมกิจกรรมแนะแนว นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม มีพฤติกรรมความมีจิตสํานึ กสาธารณะสู งขึ้นกว่า
ก่อนการเข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับบุญลักษณ์ อึ้ง
ชัยพงษ์ (2536) ศึกษาผลของการใช้ชุดการแนะแนวที่ มีต่อการให้เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรมด้านความ
ซื่ อสัตย์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านพรานกระต่าย อําเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กําแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรี ยนมี การให้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต
สู งขึ้นหลังจากได้รับการใช้ชุดการแนะแนวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 2) นักเรี ยนมีการให้
เหตุผลเชิงจริ ยธรรมด้านความซื่ อสัตย์สูงขึ้นหลังจากได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 และ 3) นักเรี ยนที่ ได้รับการใช้ชุดการแนะแนวมี การให้เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรมด้านความ
ซื่ อสัตย์สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจ ยั นี้ แสดงให้เห็ น ว่า ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวตามเทคนิ ค การเสริ ม แรง
เพื ่อ พัฒ นามารยาททางสัง คม ซึ่ ง ดําเนิ นการสร้ างอย่างถูก ต้องตามวัตถุ ประสงค์ หลัก การและ
ทฤษฎี ท างจิ ตวิท ยาที่ เกี่ ย วข้อง ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ในการพัฒ นาพฤติ ก รรมของนัก เรี ย น รวมทั้ง
ส่ งเสริ มและพัฒนาพฤติกรรมนักเรี ยนให้เป็ นไปในทางที่ดีข้ ึนอีกด้วย
2.2 อภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 2
สมมติฐานข้อที่ 2 “นักเรี ยนกลุ่ มทดลองหลังใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค
การเสริ มแรง มีมารยาททางสังคมสู งกว่ากลุ่มควบคุ มหลังการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวปกติ ” จาก
ผลการวิจยั พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 คือ นักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
ตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม มีมารยาททางสังคมสู งกว่ากลุ่มควบคุมหลัง
ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ผลการวิเคราะห์ เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 อภิปรายได้วา่ ชุดกิจกรรมแนะแนว
ตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาํ เทคนิ คการเสริ มแรง ซึ่ งเน้น
การเสริ ม แรงทางบวก (Positive Reinforcement) เป็ นการเสริ ม แรงหลัก ในวิจยั ครั้ งนี้ ซึ่ งการ
เสริ มแรงทางบวกเป็ นการให้ส่ิ งเสริ มแรงที่บุคคลพึงพอใจ มีผลทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ ข้ ึน
โดยให้ นัก เรี ยนเรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิ บ ตั ิ ตามเทคนิ ค การเสริ มแรงเพื่ อพัฒ นามารยาททางสั งคมของ
นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 ทั้ง 12 ชุ ด กิ จกรรม ได้ท าํ การทดลองจริ ง และได้ผลจริ ง ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การใช้ ชุ ด กิ จกรรมแนะแนวเพื่ อ พัฒ นาพฤติ ก รรมที่ พึ ง
ประสงค์อื่น ๆ เช่ น ประภาวดี แข็งฤทธิ์ (2543) ศึ กษาวิจยั เรื่ อง ผลการให้การเสริ มแรงบวกโดย
การวางเงื่อนไขเป็ นกลุ่มและเป็ นรายบุ คคลต่อการลดพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรี ยน ผลการศึกษา
ค้นคว้าพบว่า การให้การเสริ มแรงบวกด้วยเทคนิคเบี้ยอรรถกรโดยการวางเงื่อนไขเป็ นกลุ่มและเป็ น
รายบุ คคลสามารถลดพฤติกรรมก่ อกวนในชั้นเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แต่ท้ งั วิธีการให้แรงเสริ มทั้ง 2 วิธี สามารถลดพฤติกรรมก่อกวนของ
นักเรี ยนได้ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปริ ศนา พึขุนทด (2547) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การปรับ
พฤติกรรมโดยการใช้เทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรี ย นพงษ์ศิ ริวิ ท ยา อํา เภอด่ า นขุ น ทด จัง หวัด นครราชสี ม า ผลการศึ ก ษาค้น คว้า พบว่า
หลังจากที่ได้ปรับพฤติกรรมโดยการใช้เทคนิ คการเสริ มแรง นักเรี ยนมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงกว่า
ก่อนการปรับพฤติกรรมโดยใช้เทคนิ คการเสริ มแรงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นควร
มีการติดตามผลภายหลังการทดลอง 3 เดือนหรื อ 6 เดือนและอาจทดลองใช้โปรแกรมนี้ กบั นักเรี ยน
ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอื่น ๆ
จากผลการทดลอง พบว่า ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรง
เพื่ อพัฒ นามารยาททางสั ง คมของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ย นบ้า นวัง ตะเคี ย น
จัง หวัดกําแพงเพชร สามารถช่ วยให้ นัก เรี ยนมี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์สู ง ขึ้ น ได้ภายหลังการ
ทดลอง แสดงว่าชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนที่เกิดขึ้น
ได้จริ ง
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3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 ครู แนะแนว อาจารย์ ครู ที่ปรึ กษาสามารถนําชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค
การเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมไปพัฒนามารยาททางสังคมกับนักเรี ยนในระดับชั้นอื่น ๆ
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้
3.1.2 ชุดกิจกรรมมีข้ นั ตอนการดําเนิ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นและนําสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้
3.1.3 ผูท้ ี่จะนําชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาท
ทางสังคมไปปรับใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์
3.2 ข้ อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ควรนําชุ ดกิจกรรมแนะแนวไปประยุกต์ใช้กบั เทคนิ คอื่นๆ เช่น ใช้เทคนิคตัว
แบบ เทคนิคตัวแบบจากสื่ อสังคม ที่เกี่ยวข้องกับมารยาททางสังคม หรื อปั จจัยอื่นที่อาจจะมีผลต่อ
การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
3.2.2 ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงควรปรับปรุ งรู ปแบบการทํา
กิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้น มีความยืดหยุน่ สามารถนําไปปรับใช้ได้ทุกระดับชั้น
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาเครื่ องมือวิจยั
1. ชื่อ
อาจารย์เพลินใจ ประสานศรี
สถานที่ทาํ งาน
โรงเรี ยนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร
วุฒิการศึกษา
กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์หรื อความชํานาญ
หัวหน้างานแนะแนวโรงเรี ยนวัชรวิทยา วิทยฐานะ ครู ชาํ นาญการพิเศษ
ปฏิบตั ิหน้าที่ครู แนะแนว 28 ปี
2. ชื่อ
อาจารย์วีรวรรณ ไพรสิ งห์
สถานที่ทาํ งาน
โรงเรี ยนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร
วุฒิการศึกษา
กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์หรื อความชํานาญ
ปฏิบตั ิหน้าที่ครู แนะแนว 20 ปี
1. ชื่อ
อาจารย์ภานุรัตน์ เดชะผล
สถานที่ทาํ งาน
โรงเรี ยนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร
วุฒิการศึกษา
กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์หรื อความชํานาญ
ครู ชาํ นาญการ ปฏิบตั ิหน้าที่ครู แนะแนว 23 ปี
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แบบประเมินเพื่อตรวจสอบ
แบบวัดมารยาททางสังคม

สําหรับผูท้ รงคุณวุฒิ

คําชี้แจง
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้ง
กรุ ณาเขียนข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขลงใน………ที่เว้นไว้ในแต่ละข้อ

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
นางสาวพรรณกมล สังคง
นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช

57

แบบประเมินสํ าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบวัดมารยาททางสั งคม

ข้ อคําถาม
มารยาททางสั งคมด้ านพฤติกรรม
1. นักเรี ยนค้อมศีรษะเมื่อเดินผ่านผูใ้ หญ่
2. นักเรี ยนไม่ยนื คํ้าศีรษะผูใ้ หญ่
3. เมื่อได้ยนิ เสี ยงเพลงชาติไทย
นักเรี ยนยืนตรงเคารพธงชาติ
4. นักเรี ยนนัง่ ไม่เรี ยบร้อยเมื่ออยูต่ ่อหน้า
ผูใ้ หญ่
5. นักเรี ยนแต่งกายไม่สุภาพเรี ยบร้อย
เข้าวัด
6. นักเรี ยนทําความเคารพผูป้ กครอง
โดยการไหว้ก่อนมาและหลังเลิกเรี ยน
7. นักเรี ยนต่อแถวเพื่อรอซื้ ออาหารอย่าง
เป็ นระเบียบ
8. นักเรี ยนรักษาความสะอาดหลังการใช้
ห้องนํ้า
9. นักเรี ยนทิ้งขยะลงถังที่จดั เตรี ยมไว้ให้
10. นักเรี ยนไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะและ
เก้าอี้ในห้องเรี ยน

ระดับความคิดเห็น
+1 0
-1

ข้ อเสนอแนะ
เพือ่ การปรับปรุ งแก้ ไข
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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ข้ อคําถาม
มารยาททางสั งคมด้ านวาจา
11. นักเรี ยนกล่าว “สวัสดีครับ/ค่ะ” เมื่อ
พบเจอกับผูใ้ หญ่หรื อคนรู ้จกั
12. นักเรี ยนกล่าว “ขอบคุณครับ/ค่ะ”
เมื่อได้รับของจากผูใ้ หญ่
13. นักเรี ยนกล่าวคํา “ขอโทษ” เมื่อ
ตนเองทําผิด
14. นักเรี ยนพูดมีหางเสี ยง ครับ /ค่ะ
15. นักเรี ยนพูดแทนตัวเองว่า ผม / ฉัน /
เรา
16. นักเรี ยนไม่ส่งเสี ยงดังในชั้นเรี ยน
หรื อในที่สาธารณะ
17. นักเรี ยนไม่พดู แทรกในขณะที่ผอู ้ ื่น
กําลังสนทนากัน
18. นักเรี ยนพูดล้อเลียนรู ปลักษณ์หรื อ
รู ปร่ างหน้าตา
คนอื่น
19. นักเรี ยนพูดคําหยาบกับเพื่อนอยู่
เสมอ
20. นักเรี ยนพูดขณะรับประทานอาหาร

ระดับความคิดเห็น
+1 0
-1

ข้ อเสนอแนะ
เพือ่ การปรับปรุ งแก้ ไข
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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ผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือ

แบบประเมินสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือว่าข้อคําถามแต่ละข้อ
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรื อไม่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
ตามนิยามที่กาํ หนดไว้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
ตามนิยามที่กาํ หนดไว้
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
วัดตามนิยามที่กาํ หนดไว้
ข้ อ

รายการพฤติกรรม

มารยาททางสั งคมด้ านพฤติกรรม
1. นักเรี ยนค้อมศีรษะเมื่อเดินผ่านผูใ้ หญ่

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ IOC
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

สรุปผล

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

2. นักเรี ยนไม่ยนื คํ้าศีรษะผูใ้ หญ่

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

3. เมื่อได้ยนิ เสี ยงเพลงชาติไทย นักเรี ยนยืนตรง
เคารพธงชาติ
4. นักเรี ยนนัง่ ไม่เรี ยบร้อยเมื่ออยูต่ ่อหน้าผูใ้ หญ่

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

1

0

1

5. นักเรี ยนแต่งกายไม่สุภาพเรี ยบร้อยเข้าวัด

1

1

0

6. นักเรี ยนทําความเคารพผูป้ กครองโดยการ
ไหว้ก่อนมาและหลังเลิกเรี ยน
7. นักเรี ยนต่อแถวเพื่อรอซื้ ออาหารอย่างเป็ น
ระเบียบ
8. นักเรี ยนรักษาความสะอาดหลังการใช้หอ้ งนํ้า

1

1

1

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

9. นักเรี ยนทิ้งขยะลงถังที่จดั เตรี ยมไว้ให้

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

10. นักเรี ยนไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะและเก้าอี้ใน
ห้องเรี ยน

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

0.67 คัดเลือกไว้ /
ปรับ
0.67 คัดเลือกไว้ /
ปรับ
1 คัดเลือกไว้
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ข้ อ

รายการพฤติกรรม

มารยาททางสั งคมด้ านวาจา

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ IOC
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

สรุปผล

11. นักเรี ยนกล่าว “สวัสดีครับ/ค่ะ” เมื่อพบเจอ
กับผูใ้ หญ่หรื อคนรู ้จกั
12. นักเรี ยนกล่าว “ขอบคุณครับ/ค่ะ” เมื่อได้รับ
ของจากผูใ้ หญ่
13. นักเรี ยนกล่าวคํา “ขอโทษ” เมื่อตนเองทําผิด

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

14. นักเรี ยนพูดมีหางเสี ยง ครับ /ค่ะ
15. นักเรี ยนพูดแทนตัวเองว่า ผม / ฉัน / เรา

1
1

1
1

1
1

1
1

คัดเลือกไว้

16. นักเรี ยนไม่ส่งเสี ยงดังในชั้นเรี ยน หรื อในที่
สาธารณะ
17. นักเรี ยนไม่พดู แทรกในขณะที่ผอู ้ ื่นกําลัง
สนทนากัน
18. นักเรี ยนพูดล้อเลียนรู ปลักษณ์หรื อรู ปร่ าง
หน้าตาคนอื่น
19. นักเรี ยนพูดคําหยาบกับเพื่อนอยูเ่ สมอ

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

1

1

1

1

คัดเลือกไว้

1

1

0

0.67 คัดเลือกไว้ /
ปรับ

0

1

1

20. นักเรี ยนยิม้ แย้มแจ่มใสเวลาพูดกับผูอ้ ื่น

1

1

1

0.67 คัดเลือกไว้ /
ปรับ
1 คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
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ตารางการเปรียบเทียบข้ อคําถามแบบวัดมารยาททางสั งคม
ก่อนและหลังปรับปรุงข้ อความ
ข้ อที่
ก่ อนปรับปรุงข้ อความ
มารยาททางสั งคมด้ านพฤติกรรม
1. นักเรี ยนค้อมศีรษะเมื่อเดินผ่านผูใ้ หญ่
2. นักเรี ยนไม่ยนื คํ้าศีรษะผูใ้ หญ่
3. เมื่อได้ยนิ เสี ยงเพลงชาติไทย นักเรี ยนยืน
ตรงเคารพธงชาติ
4. นักเรี ยนนัง่ ไม่เรี ยบร้อยเมื่ออยูต่ ่อหน้า
ผูใ้ หญ่
5. นักเรี ยนแต่งกายไม่สุภาพเรี ยบร้อยเข้าวัด
6.

7.

นักเรี ยนทําความเคารพผูป้ กครองโดย
การไหว้ก่อนมาและหลังเลิกเรี ยน

นักเรี ยนต่อแถวเพื่อรอซื้ ออาหารอย่าง
เป็ นระเบียบ
8. นักเรี ยนรักษาความสะอาดหลังการใช้
ห้องนํ้า
9. นักเรี ยนทิ้งขยะลงถังที่จดั เตรี ยมไว้ให้
10. นักเรี ยนไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะและเก้าอี้
ในห้องเรี ยน

หลังปรับปรุงข้ อความ
นักเรี ยนค้อมศีรษะเมื่อเดินผ่านผูใ้ หญ่
นักเรี ยนไม่ยนื คํ้าศีรษะผูใ้ หญ่
เมื่อได้ยนิ เสี ยงเพลงชาติไทย นักเรี ยนยืนตรง
เคารพธงชาติ
นักเรี ยนนัง่ ไขว่หา้ งเมื่ออยูต่ ่อหน้าผูใ้ หญ่
นักเรี ยนใส่ กางเกงหรื อกระโปรงสั้น เสื้ อรัดรู ป
หรื อแขนกุดเข้าวัด
นักเรี ยนทําความเคารพผูป้ กครองโดยการไหว้
ก่อนมาและ
หลังเลิกเรี ยน
นักเรี ยนต่อแถวเพื่อรอซื้ ออาหารอย่างเป็ น
ระเบียบ
นักเรี ยนรักษาความสะอาดหลังการใช้หอ้ งนํ้า
นักเรี ยนทิ้งขยะลงถังที่จดั เตรี ยมไว้ให้
นักเรี ยนไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะและเก้าอี้ใน
ห้องเรี ยน
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ข้ อที่
ก่ อนปรับปรุงข้ อความ
มารยาททางสั งคมด้ านวาจา
11. นักเรี ยนกล่าว “สวัสดีครับ/ค่ะ” เมื่อพบ
เจอกับผูใ้ หญ่หรื อคนรู ้จกั
12. นักเรี ยนกล่าว “ขอบคุณครับ/ค่ะ” เมื่อ
ได้รับของจากผูใ้ หญ่
13. นักเรี ยนกล่าวคํา “ขอโทษ” เมื่อตนเองทํา
ผิด
14. นักเรี ยนพูดมีหางเสี ยง ครับ /ค่ะ
15. นักเรี ยนพูดแทนตัวเองว่า ผม / ฉัน / เรา
16. นักเรี ยนไม่ส่งเสี ยงดังในชั้นเรี ยน หรื อใน
ที่สาธารณะ
17. นักเรี ยนไม่พดู แทรกในขณะที่ผอู ้ ื่นกําลัง
สนทนากัน
18. นักเรี ยนพูดล้อเลียนรู ปลักษณ์หรื อรู ปร่ าง
หน้าตาคนอื่น
19. นักเรี ยนพูดคําหยาบกับเพื่อนอยูเ่ สมอ
20. นักเรี ยนยิม้ แย้มแจ่มใสเวลาพูดกับผูอ้ ื่น

หลังปรับปรุงข้ อความ
นักเรี ยนกล่าว “สวัสดีครับ/ค่ะ” เมื่อพบเจอกับ
ผูใ้ หญ่หรื อคนรู ้จกั
นักเรี ยนกล่าว “ขอบคุณครับ/ค่ะ” เมื่อได้รับของ
จากผูใ้ หญ่
นักเรี ยนกล่าวคํา “ขอโทษ” เมื่อตนเองทําผิด
นักเรี ยนพูดมีหางเสี ยง ครับ /ค่ะ
นักเรี ยนพูดแทนตัวเองว่า ผม / ฉัน / เรา
นักเรี ยนไม่ส่งเสี ยงดังในชั้นเรี ยน หรื อในที่
สาธารณะ
นักเรี ยนไม่พดู แทรกในขณะที่ผอู ้ ื่นกําลังสนทนา
กัน
นักเรี ยนพูดล้อเลียนรู ปร่ างหน้าตาหรื อปมด้อย
ผูอ้ ื่น
นักเรี ยนพูดคําหยาบกับเพื่อน
นักเรี ยนยิม้ แย้มแจ่มใสเวลาพูดกับผูอ้ ื่น
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แบบประเมินเพื่อตรวจสอบ
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ยนบ้านวังตะเคียน
จังหวัดกําแพงเพชร

สําหรับผูท้ รงคุณวุฒิ

คําชี้แจง
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้ง
กรุ ณาเขียนข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขลงใน………ที่เว้นไว้ในแต่ละข้อ

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
นางสาวพรรณกมล สังคง
นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
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แบบประเมินเพือ่ ตรวจสอบ

ชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริมแรงเพือ่ พัฒนามารยาททางสั งคม
ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้ านวังตะเคียน จังหวัดกําแพงเพชร
ที่

เรื่องทีพ่ ฒ
ั นา

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เทคนิค

ระดับ
ความคิดเห็น

+1
1 มารยาท
ทางสังคม
ด้าน
พฤติกรรม
และวาจา

2 มารยาท
ทางสังคม
ด้าน
พฤติกรรม

ปฐมนิเทศ
มารยาททาง
สังคม : สิ่ งที่ดู
เล็กน้อยแต่
สําคัญ

1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างผูว้ ิจยั กับ
นักเรี ยน และนักเรี ยน
กับนักเรี ยน
2. เพื่อให้นกั เรี ยนได้
รู ้จกั และเข้าใจถึง
ความหมาย ความสําคัญ
และข้อดีของการมี
มารยาททางสังคม
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ
และกําหนดเป้ าหมาย
ของกิจกรรมร่ วมกัน
เดิน ยืน นัง่ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้
ถูกกาลเทศะ นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีมารยาท
ทางสังคมในการเดิน ยืน
และนัง่
2. เพื่อให้นกั เรี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิการเดิน ยืน และ
นัง่ ที่ถูกต้อง สํารวมและ
ถูกกาลเทศะ
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนําไป
ปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวัน

0

ข้ อเสนอแนะ
เพือ่ การปรับปรุง
แก้ ไข

-1
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………
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ที่

เรื่องทีพ่ ฒ
ั นา

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เทคนิค

ระดับ
ความคิดเห็น

+1
4 มารยาท
ทางสังคม
ด้าน
พฤติกรรม

5 มารยาท
ทางสังคม
ด้าน
พฤติกรรม

การไหว้แสดง 1. เพื่อส่ งเสริ มให้
ความเคารพ นักเรี ยนเห็นความสําคัญ
และประโยชน์ของการ
ไหว้ ซึ่ งเป็ นมารยาททาง
สังคมไทยและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย
2. เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั
การไหว้แบบต่างๆ และ
ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
ตามกาลเทศะ
มารยาทในที่ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้
สาธารณะ
นักเรี ยนรู ้จกั ข้อพึง
ปฏิบตั ิต่างๆ และ
มารยาททางสังคมเมื่อ
อยูใ่ นที่สาธารณะ
2. เพื่อให้นกั เรี ยน
ระมัดระวังไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั
ผูอ้ ื่น
3. เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีมารยาทในที่
สาธารณะ ดังนี้
- การต่อแถวเข้าคิว
- การทิง้ ขยะลงถัง
- มารยาทบนโต๊ะ
อาหาร

0

-1

ข้ อเสนอแนะ
เพือ่ การปรับปรุง
แก้ ไข

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………
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ที่

เรื่องทีพ่ ฒ
ั นา

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เทคนิค

ระดับ
ความคิดเห็น

+1

0

-1

ข้ อเสนอแนะ
เพือ่ การปรับปรุง
แก้ ไข

6 มารยาท
ทางสังคม
ด้าน
พฤติกรรม

มารยาทใน
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมี
การใช้ส่ิ งของ มารยาทในการใช้
ส่ วนรวม
สิ่ งของส่ วนรวม
2. เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนดูแลรักษา
สมบัติส่วนรวมของ
โรงเรี ยน

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………

7 มารยาท
ทางสังคม
ด้านวาจา

พูดดี มีคนชม 1. เพื่อให้นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของการเป็ น
ผูท้ ี่มีมารยาทในการพูด
2. เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีมารยาท
ในการพูดอย่างสุ ภาพ
ให้เกียรติผอู้ ื่นและถูก
กาลเทศะ

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………

8 มารยาท
ทางสังคม
ด้านวาจา

ขอบคุณเสมอ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเห็นความสําคัญ
ของการพูดคําว่า
ขอบคุณ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนพูด
กล่าวขอบคุณต่อผูอ้ ื่น
ทุกครั้งและทําด้วย
ความจริ งใจ

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………
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ที่

เรื่องทีพ่ ฒ
ั นา

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เทคนิค

ระดับ
ความคิดเห็น

+1

0

-1

ข้ อเสนอแนะ
เพือ่ การปรับปรุง
แก้ ไข

9 มารยาท
ทางสังคม
ด้านวาจา

คําขอโทษ
1. เพื่อส่ งเสริ มให้
สําคัญอย่างไร นักเรี ยนเห็นความสําคัญ
ของการพูดคําว่าขอโทษ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนกล่าว
ขอโทษทุกครั้งเมื่อทํา
ผิดต่อผูอ้ ื่นด้วยความ
จริ งใจ

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………

10

มารยาท
ทางสังคม
ด้านวาจา

การล้อเลียน
ไม่ใช่เรื่ อง
สนุก

1. เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนรู ้จกั การให้
เกียรติและรักษานํ้าใจ
ผูอ้ ื่น
2. เพื่อให้นกั เรี ยน
ตระหนักถึงผลเสี ยของ
การพูดล้อเลียนผูอ้ ื่น

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………

11

มารยาท
ทางสังคม
ด้านวาจา

พูดไพเราะ
ฟังรื่ นหู

1. เพื่อให้นกั เรี ยนมี
มารยาทในการพูดคํา
ที่ไพเราะและไม่พดู
คําหยาบ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนพูดมีหางเสี ยง

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………
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ที่

เรื่องทีพ่ ฒ
ั นา

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เทคนิค

ระดับ
ความคิดเห็น

+1
12

มารยาท
ทางสังคม
ด้าน
พฤติกรรม
และวาจา

ปั จฉิ มนิเทศ
เด็กดีมี
มารยาท
ทางสังคม

1. เพื่อให้นกั เรี ยน
ทบทวนสิ่ งที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรม
2. เพื่อให้นกั เรี ยน
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการมี
มารยาททางสังคมด้าน
พฤติกรรมและด้านวาจา
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนําไป
ปรับใช้ในชีวติ
ประจําวัน

0

-1

ข้ อเสนอแนะ
เพือ่ การปรับปรุง
แก้ ไข

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………
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ผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือ
ผูศ้ ึกษานําชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 - 6 จํา นวน 12 ชุ ด กิ จ กรรม เสนอผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ พิ จ ารณา
ด้านรู ปแบบ เนื้อหาสาระและวิธีการ ดังนี้
หาค่าความตรง วิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC: Index of item objective congruence) โดย
ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าสิ่ งที่ประเมินมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสิ่ งที่ประเมินมีความสอดคล้องกับเนื้ อหา
-1
หมายถึง สิ่ งที่ประเมินไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

ตารางแสดงผลการประเมิน (IOC: Index of item objective congruence) ของผูทรงคุณวุฒิ
3 ทาน ดังนี้
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ปฐมนิเทศ
มารยาททาง
สังคม : สิ่ งที่ดู
เล็กน้อยแต่
สําคัญ

1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผูว้ จิ ยั กับนักเรี ยน และ
นักเรี ยนกับนักเรี ยน
2. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รู้จกั และ
เข้าใจถึงความหมาย ความสําคัญ
และข้อดีของการมีมารยาททาง
สังคม
3. เพื่อสร้างความเข้าใจและ
กําหนดเป้ าหมายของกิจกรรม
ร่ วมกัน

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1

1

1

1

ใช้ ได้
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เดิน ยืน นัง่ ถูก 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ี
กาลเทศะ
มารยาททางสังคมในการเดิน ยืน
และนัง่
2. เพื่อให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการ
เดิน ยืน และนัง่ ที่ถูกต้อง สํารวม
และถูกกาลเทศะ
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนําไปปฏิบตั ิใน
ชีวติ ประจําวัน
มารยาท
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ น
ในการแต่งกาย ผู ้ มีมารยาททางสังคมในเรื่ อง
การแต่งกายให้เรี ยบร้อยเหมาะสม
กับเวลาและสถานที่
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั
รักษาความสะอาดของร่ างกาย
และเครื่ องแต่งกายให้สะอาด
อยูเ่ สมอ
การไหว้
แสดงความ
เคารพ

1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญและประโยชน์ของ
การไหว้ ซึ่ งเป็ นมารยาททาง
สังคมไทยและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
2. เพื่อให้นกั เรี ยนรู้จกั การไหว้
แบบต่างๆ และปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้องตามกาลเทศะ

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1

1

0

0.67

ใช้ ได้

1

1

1

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

ใช้ ได้

71
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

มารยาท
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั
ในที่สาธารณะ ข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ และมารยาท
ทางสังคมเมื่ออยูใ่ นที่สาธารณะ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนระมัดระวังไม่
สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ ื่น
3. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
มารยาทในที่สาธารณะ ดังนี้
- การต่อแถวเข้าคิว
- การทิ้งขยะลงถัง
- มารยาทบนโต๊ะอาหาร
มารยาทในการ 1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีมารยาทใน
ใช้สิ่งของ การใช้ส่ิ งของส่ วนรวม
ส่ วนรวม
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนดูแล
รักษาสมบัติส่วนรวมของ
โรงเรี ยน
พูดดี มีคนชม 1. เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญ
ของ การเป็ นผูท้ ี่มีมารยาทใน
การพูด
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ี
มารยาทในการพูดอย่างสุ ภาพ
ให้เกียรติผอู ้ ื่นและถูกกาลเทศะ
ขอบคุณเสมอ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของการพูดคําว่า
ขอบคุณ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนพูดกล่าว
ขอบคุณต่อผูอ้ ื่นทุกครั้งและทํา
ด้วยความจริ งใจ

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1

1

0

0.67

ใช้ ได้

1

1

1

1

ใช้ ได้

1

0

1

0.67

ใช้ ได้

1

1

1

1

ใช้ ได้
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คําขอโทษ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็น
สําคัญอย่างไร ความสําคัญของการพูดคําว่า
ขอโทษ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนกล่าวขอโทษ
ทุกครั้งเมื่อทําผิดต่อผูอ้ ื่นด้วย
ความจริ งใจ
การล้อเลียน 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั
ไม่ใช่เรื่ องสนุก การให้เกียรติและรักษานํ้าใจผูอ้ ื่น
2. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักถึง
ผลเสี ยของการพูดล้อเลียนผูอ้ ื่น
พูดไพเราะ ฟัง 1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีมารยาทใน
รื่ นหู
การพูดคําที่ไพเราะและไม่พูด
คําหยาบ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนพูด
มีหางเสี ยง
ปั จฉิ มนิเทศ 1. เพื่อให้นกั เรี ยนทบทวนสิ่ งที่
เด็กดีมีมารยาท ได้รับจากการจัดกิจกรรม
ทางสังคม 2. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการมีมารยาท
ทางสังคมด้านพฤติกรรมและ
ด้านวาจา
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนําไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1

1

1

1

ใช้ ได้

1

1

0

0.67

ใช้ ได้

1

0

1

0.67

ใช้ ได้

1

1

1

1

ใช้ ได้

สรุปผล ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพือ่ พัฒนามารยาททางสังคม
จํานวน 12 กิจกรรม มีค่า IOC 0.6 ขึ้นไป ทุกกิจกรรมสามารถนําไปใช้ได้
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แบบวัดมารยาททางสังคม

74

แบบวัดมารยาททางสั งคม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
คําชี้แจง

1. ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่องระดับพฤติกรรมที่กาํ หนดไว้ให้ตรงกับระดับพฤติกรรมตาม
ความเป็ นจริ ง เพียงข้อละ 1 คําตอบ
2. เกณฑ์ในการให้คะแนน มีดงั นี้
“ทุกครั้ง”
“บางครั้ง”
“ไม่เคยเลย”

ที่

หมายถึง พฤติกรรมที่ถูกประเมินนั้นเกิดขึ้นเป็ นประจํา
หมายถึง พฤติกรรมที่ถูกประเมินนั้นเกิดขึ้นเป็ นบางครั้งบางคราว
หมายถึง พฤติกรรมที่ถูกประเมินนั้นแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย

ข้ อคําถาม

มารยาททางสั งคมด้ านพฤติกรรม
1. นักเรี ยนค้อมศีรษะเมื่อเดินผ่านผูใ้ หญ่
2. นักเรี ยนไม่ยนื คํ้าศีรษะผูใ้ หญ่
3. เมื่อได้ยนิ เสี ยงเพลงชาติไทย นักเรี ยนยืนตรงเคารพ
ธงชาติ
4. นักเรี ยนนัง่ ไขว่หา้ งเมื่ออยูต่ ่อหน้าผูใ้ หญ่
5. นักเรี ยนใส่ กางเกงหรื อกระโปรงสั้น เสื้ อรัดรู ปหรื อ
แขนกุดเข้าวัด
6. นักเรี ยนทําความเคารพผูป้ กครองโดยการไหว้ก่อน
มาและหลังเลิกเรี ยน
7.
8.
9.
10.

นักเรี ยนต่อแถวเพื่อรอซื้ ออาหารอย่างเป็ นระเบียบ
นักเรี ยนรักษาความสะอาดหลังการใช้หอ้ งนํ้า
นักเรี ยนทิ้งขยะลงถังที่จดั เตรี ยมไว้ให้
นักเรี ยนไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรี ยน

ทุกครั้ง

บางครั้ง

ไม่ เคยเลย
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ที่

ข้ อคําถาม

มารยาททางสั งคมด้ านวาจา
11. นักเรี ยนกล่าว “สวัสดีครับ/ค่ะ” เมื่อพบเจอกับผูใ้ หญ่
หรื อคนรู ้จกั
12. นักเรี ยนกล่าว “ขอบคุณครับ/ค่ะ” เมื่อได้รับของจาก
ผูใ้ หญ่
13. นักเรี ยนกล่าวคํา “ขอโทษ” เมื่อตนเองทําผิด
14. นักเรี ยนพูดมีหางเสี ยง ครับ /ค่ะ
15. นักเรี ยนพูดแทนตัวเองว่า ผม / ฉัน / เรา
16. นักเรี ยนไม่ส่งเสี ยงดังในชั้นเรี ยน หรื อในที่สาธารณะ
17. นักเรี ยนไม่พดู แทรกในขณะที่ผอู ้ ื่นกําลังสนทนากัน
18. นักเรี ยนพูดล้อเลียนรู ปร่ างหน้าตาหรื อปมด้อยผูอ้ ื่น
19. นักเรี ยนพูดคําหยาบกับเพื่อน
20. นักเรี ยนยิม้ แย้มแจ่มใสเวลาพูดกับผูอ้ ื่น

ทุกครั้ง

บางครั้ง

ไม่ เคยเลย
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ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคม
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ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริมแรง
เพือ่ พัฒนามารยาททางสั งคม

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

นางสาวพรรณกมล สั งคง

โรงเรียนบ้ านวังตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

78

คํานํา

ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ยนบ้านวังตะเคียน จังหวัดกําแพงเพชร เป็ นชุ ดกิจกรรมที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนามารยาททาง
สั งคม โดยใช้เทคนิ ค การเสริ ม แรง ซึ่ งเกิ ดจากการเรี ยนรู้ และได้ฝึกปฏิ บ ตั ิ ม ารยาททางสังคมทั้ง
ด้านพฤติกรรมและด้านวาจา ซึ่ งใช้เทคนิ คการเสริ มแรงมาช่วยให้นกั เรี ยนตระหนักถึงความสําคัญ
และเห็นประโยชน์ของการมีมารยาททางสังคม
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมนี้สาํ เร็ จ
ได้ด้วยความกรุ ณ าให้ค วามรู ้ ให้ ค าํ แนะนํา ชี้ แนะแนวทางในการจัดทําจากผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
ดร.วัลภา สบายยิง่ และรองศาสตราจารย์ ดร.นิ ธิพฒั น์ เมฆขจร ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา และได้รับ
ความกรุ ณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิ่ง
ว่าชุ ดกิ จกรรมแนะแนวนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนและผูท้ ี่ สนใจได้นาํ ไปใช้ในการช่วยเหลื อ
และพัฒนามารยาททางสังคมของนักเรี ยนต่อไป

พรรณกมล สังคง
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คู่มือชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริมแรง

เพือ่ พัฒนามารยาททางสั งคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
โรงเรียนบ้ านวังตะเคียน จังหวัดกําแพงเพชร

นางสาวพรรณกมล สั งคง
ผู้วจิ ัย

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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คู่มือชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริมแรง
เพือ่ พัฒนามารยาททางสั งคมของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
โรงเรียนบ้ านวังตะเคียน จังหวัดกําแพงเพชร

1. คําชี้แจง
1.1 มารยาททางสั งคม มี องค์ป ระกอบ 2 ด้าน คื อ (1) มารยาททางสั งคมด้านพฤติ ก รรม
(2) มารยาททางสังคมด้านวาจา
1.2 ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โดยใช้เวลาทํากิจกรรม 12 วัน วันละ 1 ชัว่ โมง ชุ ดกิจกรรมแนะแนวตาม
เทคนิ ค การเสริ ม แรงเพื่ อ พัฒ นามารยาททางสั ง คมประกอบด้ว ยกิ จ กรรมแนะแนวจํา นวน 12
กิจกรรม คือ
1) ปฐมนิเทศ มารยาททางสังคม: สิ่ งที่ดูเล็กน้อยแต่สาํ คัญ
2) เดิน ยืน นัง่ ถูกกาลเทศะ
3) มารยาทในการแต่งกาย
4) การไหว้แสดงความเคารพ
5) มารยาทในที่สาธารณะ
6) มารยาทในการใช้ส่ิ งของส่ วนรวม
7) พูดดี มีคนชม
8) ขอบคุณเสมอ
9) คําขอโทษสําคัญอย่างไร
10) การล้อเลียนไม่ใช่เรื่ องสนุก
11) พูดไพเราะ ฟังรื่ นหู
12) ปั จฉิ มนิเทศ เด็กดีมีมารยาททางสังคม
1.3 แผนการจัด กิ จกรรมแนะแนวแต่ ล ะกิ จกรรมของชุ ด กิ จกรรมแนะแนวตามเทคนิ ค
การเสริ มแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสั งคม ประกอบด้วย หัวข้อย่อย ดังนี้ 1) ชื่ อกิ จกรรม 2) เวลา
3) เรื่ อ งที่ จ ะพัฒ นา 4) วัต ถุ ป ระสงค์ 5) ขั้น ตอนกิ จกรรม ประกอบด้วย ขั้น นํา ขั้น ดําเนิ น การ
6) สื่ อประกอบกิจกรรม 7) การวัดและประเมินผล
1.4 กิ จ กรรมขั้น ตอนการพัฒ นามารยาททางสั ง คม ใช้ เทคนิ ค การเสริ ม แรง ทั้ง วิ ดี โ อ
รู ปภาพ สถานการณ์จาํ ลอง การ์ ตูนคุณธรรม การเสนอตัวแบบควบคู่ไปกับการเสริ มแรง และวิธีการ
หลากหลาย เช่น การตอบคําถาม การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ การฝึ กพฤติกรรม และมีสื่อประกอบ
กิจกรรม เช่น เครื่ องเล่นซี ดี คอมพิวเตอร์ และวัสดุที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินกิจกรรม
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1.5 ผูด้ าํ เนิ นกิ จกรรมต่างๆ ของชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิ คการเสริ มแรงเพื่อพัฒนา
มารยาททางสังคมควรศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ รวมทั้งฝึ กซ้อมการจัดกิจกรรมตาม
รายละเอียดที่เขียนไว้ในแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวแต่ละกิจกรรม จนสามารถดําเนิ นกิจกรรมได้
อย่างราบรื่ นและประสบผลสําเร็ จตามที่กาํ หนดไว้
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โครงสร้ างของชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริมแรง
เพือ่ พัฒนามารยาททางสั งคมของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
โรงเรียนบ้ านวังตะเคียน จังหวัดกําแพงเพชร
นิยามปฏิบัติการของตัวแปร
มารยาททางสั งคม หมายถึ ง กรอบหรื อระเบี ยบแบบแผนที่ ควรประพฤติ และควรเว้นใน
ส่ วนที่เกี่ยวกับผูอ้ ื่น รวมทั้งในที่สาธารณะ ชุมชนหรื อคนหมู่มาก
การกําหนดคุณลักษณะทีจ่ ะพัฒนา
จากนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปร สามารถกําหนดคุณลักษณะที่จะพัฒนาได้ 2 ส่ วนประกอบ
ย่อย ดังนี้
มารยาททางสั ง คมด้ า นพฤติ ก รรม หมายถึ ง การแสดงออกด้า นกิ ริ ย าท่ า ทางที่ สุ ภ าพ
เรี ยบร้อย อ่อนน้อม มีความสํารวม ถูกกาลเทศะ ความมีวินยั และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกในที่
สาธารณะ โดยได้รับการอบรมให้งดงามตามความนิยมแห่งสังคม
มารยาททางสั งคมด้ านวาจา หมายถึง ผูพ้ ูดที่มีกิริยาวาจาเรี ยบร้อย สุ ภาพอ่อนโยน ใช้ภาษา
ที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ นํ้าเสี ยงน่าฟัง แสดงความให้เกียรติและรักษานํ้าใจผูอ้ ื่น

83
โครงสร้ างของชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริมแรง
เพือ่ พัฒนามารยาททางสั งคมของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
โรงเรียนบ้ านวังตะเคียน จังหวัดกําแพงเพชร
ที่
1.

เรื่องทีพ่ ฒ
ั นา
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
มารยาททางสังคม
ปฐมนิเทศ
1. เพื่อสร้างสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ด้านพฤติกรรมและ มารยาททางสังคม : สิ่ งที่ ระหว่างผูว้ จิ ยั กับนักเรี ยน และ
วาจา
ดูเล็กน้อยแต่สาํ คัญ นักเรี ยนกับนักเรี ยน
2. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รู้จกั และ
เข้าใจถึงความหมายหมาย
ความสําคัญและข้อดีของการมี
มารยาททางสังคม
3. สร้างความเข้าใจและกําหนด
เป้ าหมายของกิจกรรมร่ วมกัน
2. มารยาททางสังคม เดิน ยืน นัง่ ถูกกาลเทศะ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ี
ด้านพฤติกรรม
มารยาททางสังคมในการเดิน ยืน
และนัง่
2. เพื่อให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการ
เดิน ยืน และนัง่ ที่ถูกต้อง สํารวม
และถูกกาลเทศะ
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนําไปปฏิบตั ิใน
ชีวติ ประจําวัน
3. มารยาททางสังคม มารยาทในการแต่งกาย 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ี
ด้านพฤติกรรม
มารยาททางสังคมในเรื่ องการแต่ง
กายให้เรี ยบร้อยเหมาะสมกับเวลา
และสถานที่
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั
รักษาความสะอาดของร่ างกาย
และเครื่ องแต่งกายให้สะอาดอยู่
เสมอ

เทคนิค
การเสริ มแรง
- คําชมเชย

การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- แจกแสตมป์

การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- แจกแสตมป์
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ที่
4.

เรื่องทีพ่ ฒ
ั นา
มารยาททางสังคม
ด้านพฤติกรรม

กิจกรรม
การไหว้แสดงความ
เคารพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญและประโยชน์ของ
การไหว้ ซึ่งเป็ นมารยาททาง
สังคมไทยและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
2. เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั การไหว้
แบบต่างๆ และปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้องตามกาลเทศะ

5.

มารยาททางสังคม
ด้านพฤติกรรม

6.

มารยาททางสังคม มารยาทในการใช้ส่ิ งของ 1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีมารยาทใน
ด้านพฤติกรรม
ส่ วนรวม
การใช้ส่ิ งของส่ วนรวม
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนดูแล
รักษาสมบัติส่วนรวมของ
โรงเรี ยน

มารยาทในที่สาธารณะ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั ข้อ
พึงปฏิบตั ิต่างๆ และมารยาททาง
สังคมเมื่ออยูใ่ นที่สาธารณะ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนระมัดระวังไม่
สร้าง ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ ื่น
3. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
มารยาทใน ที่สาธารณะ ดังนี้
- การต่อแถวเข้าคิว
- การทิ้งขยะลงถัง
- มารยาทบนโต๊ะอาหาร

เทคนิค
การเสริ มแรง
- คําชมเชยจากครู
และเพื่อน
- แจกแสตมป์

การเสริ มแรง
- คําชมเชยจากครู
และเพื่อน
- ปรบมือให้กาํ ลังใจ
- แจกแสตมป์

การเสริ มแรง
- คําชมเชยจากครู
และเพื่อน
- แจกแสตมป์
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ที่
7.

เรื่องทีพ่ ฒ
ั นา
มารยาททางสังคม
ด้านวาจา

กิจกรรม
พูดดี มีคนชม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญ
ของการเป็ นผูท้ ี่มีมารยาทใน
การพูด
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ น
ผูม้ ีมารยาทในการพูดอย่างสุ ภาพ
ให้เกียรติผอู ้ ื่นและถูกกาลเทศะ
8. มารยาททางสังคม
ขอบคุณเสมอ
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็น
ด้านวาจา
ความสําคัญของการพูดคําว่า
ขอบคุณ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนพูดกล่าว
ขอบคุณต่อผูอ้ ื่นทุกครั้งและทํา
ด้วยความจริ งใจ
9. มารยาททางสังคม คําขอโทษสําคัญอย่างไร 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็น
ด้านวาจา
ความสําคัญของการพูดคําว่า
ขอโทษ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนกล่าวขอโทษ
ทุกครั้งเมื่อทําผิดต่อผูอ้ ื่นด้วย
ความจริ งใจ
10. มารยาททางสังคม การล้อเลียนไม่ใช่เรื่ อง 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั
ด้านวาจา
สนุก
การให้เกียรติและรักษานํ้าใจผูอ้ ื่น
2. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักถึง
ผลเสี ยของการพูดล้อเลียนผูอ้ ื่น

เทคนิค
การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- ครู ให้กาํ ลังใจ
- แจกแสตมป์

11. มารยาททางสังคม
ด้านวาจา

การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- ปรบมือให้กาํ ลังใจ
- แจกแสตมป์

พูดไพเราะ ฟังรื่ นหู

1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีมารยาทใน
การพูดคําที่ไพเราะและไม่พูด
คําหยาบ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนพูด
มีหางเสี ยง

การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- ครู ให้กาํ ลังใจ
- แจกแสตมป์

การเสริ มแรง
- คําชมเชยจากครู
- ปรบมือให้กาํ ลังใจ
- แจกแสตมป์

การเสริ มแรง
- คําชมเชยจากครู
- ปรบมือให้กาํ ลังใจ
- แจกแสตมป์
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ที่
เรื่องทีพ่ ฒ
ั นา
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
12. มารยาททางสังคม
ปั จฉิ มนิเทศ
1. เพื่อให้นกั เรี ยนทบทวนสิ่ งที่
ด้านพฤติกรรม เด็กดีมีมารยาททางสังคม ได้รับจากการจัดกิจกรรม
และวาจา
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการมีมารยาท
ทางสังคมด้านพฤติกรรมและ
ด้านวาจา
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนําไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน

เทคนิค
การเสริ มแรง
- คําชมเชย
- แสตมป์ แลกเป็ น
ของรางวัล
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กิจกรรมที่ 1
ชื่ อกิจกรรม ปฐมนิเทศ มารยาททางสั งคม : สิ่ งทีด่ ูเล็กน้ อยแต่ สําคัญ
เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูว้ จิ ยั กับนักเรี ยน และนักเรี ยนกับนักเรี ยน
2. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รู้จกั และเข้าใจถึงความหมาย ความสําคัญและข้อดีของการมีมารยาท
ทางสังคม
3. เพื่อสร้างความเข้าใจและกําหนดเป้ าหมายของกิจกรรมร่ วมกัน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครู กล่าวต้อนรับและให้นกั เรี ยนแต่ละคนแนะนําตัว
2. ครู อธิ บายวัตถุ ประสงค์ในการร่ วมกิ จกรรม เพื่อให้นักเรี ยนเข้าใจเป้ าหมาย ประโยชน์
ข้อตกลง ขั้นตอนการเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างถูกต้อง
3. นักเรี ยนทําแบบวัดมารยาททางสังคมตามเทคนิคการเสริ มแรง
ขั้นดําเนินการ
4. นั ก เรี ย นดู วิ ดี โ อ Youtube เรื่ อ ง มารยาททางสั ง คม ความยาวประมาณ 3 นาที เพื่ อ
ปูพ้นื ฐานให้นกั เรี ยนรู ้จกั และเข้าใจมารยาททางสังคมมากขึ้น
5. นัก เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น หลัง จากดู วิ ดี โอ Youtube เรื่ อ ง มารยาททางสั ง คม และ
ช่วยกันสรุ ปสาระสําคัญของเรื่ องคืออะไร
6. นักเรี ยนบอกถึ งพฤติ กรรมการกระทําและคําพูดที่ บ่งบอกถึงการมีมารยาททางสังคมที่
นักเรี ยนเคยปฏิบตั ิ
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7. นักเรี ยนทําใบงาน “ฉันเคยทําสิ่ งใดบ้าง? ที่ เห็ นว่าเป็ นผูไ้ ม่มีม ารยาททางสั งคม” เพื่ อ
สํารวจตนเองว่าเป็ นผูม้ ีมารยาททางสังคมมากน้อยเพียงใด นักเรี ยนเคยทําสิ่ งใดที่บ่งบอกถึงการไม่มี
มารยาททางสังคมบ้าง เช่ น นักเรี ยนไม่คอ้ มศี รษะเมื่ อเดิ นผ่านผูใ้ หญ่ ยืนคํ้าศีรษะผูใ้ หญ่ แซงคิ ว
ผูอ้ ื่นเวลาซื้ ออาหาร พูดแทรกในขณะที่ผอู ้ ื่นกําลังสนทนากัน เป็ นต้น เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจตนเอง
และพร้อมที่จะรับการพัฒนามารยาททางสังคม
8. ครู ชมเชยนักเรี ยนที่สนใจและตั้งใจทํากิจกรรม
ขั้นสรุ ป

9. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปกิจกรรม พร้อมส่ งเสริ มให้เห็นความสําคัญของ
การมีมารยาททางสังคม
10. ครู อธิ บายกิจกรรม “แสตมป์ นําโชค” หากนักเรี ยนตั้งใจปฏิ บตั ิกิจกรรมและมีมารยาท
ทางสั งคมทั้งด้านกายและวาจาเพิ่ ม มากขึ้ นตลอดระยะเวลาการทํากิ จกรรม ครู จะสั งเกตและให้
แสตมป์ สะสมไว้ นักเรี ยนที่ สะสมแสตมป์ ได้จะมีรางวัลตอบแทนหลังจากเสร็ จกิ จกรรมทั้งหมด
เช่น สะสมแสตมป์ ได้ 5 ดวง สามารถนํามาแลกเป็ นของรางวัลได้
11. ครู นดั หมายวันและเวลาในการดําเนินกิจกรรมครั้งต่อไป
สื่ อประกอบกิจกรรม
1. วิดีโอ Youtube เรื่ อง มารยาททางสังคม

2. แบบวัดมารยาททางสังคมตามเทคนิคการเสริ มแรง
3. ใบงาน เรื่ อง สิ่ งที่ฉนั เคยทําอะไรบ้าง ที่เห็นว่าเป็ นผูไ้ ม่มีมารยาททางสังคม
4. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
5. สมุดสะสมแสตมป์
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การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนในการให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามข้อตกลงและขั้นตอนของ
กิจกรรม
2. ผลงานของนักเรี ยนจากใบงานกิจกรรม เรื่ อง “ฉันเคยทําสิ่ งใดบ้าง? ที่เห็นว่าเป็ นผูไ้ ม่มี
มารยาททางสังคม”
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ใบงานกิจกรรมที่ 1
ให้ นักเรียนเขียนบันทึกตามหัวข้ อที่กาํ หนดให้ ลงในใบงานนี้

ฉันเคยทําสิ่งใดบ้ าง ??
ที่เห็นว่ าเป็ นผู้ไม่ มมี ารยาททางสังคม
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“แสตมป์ นําโชค”

สมุดสะสมแสตมป์

แสตมป์ ลวดลายการ์ตูน
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กิจกรรมที่ 2
ชื่ อกิจกรรม เดิน ยืน นั่ง ถูกกาลเทศะ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคมด้านพฤติกรรม
- การเดิน
- การยืน
- การนัง่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีมารยาททางสังคมในการเดิน ยืน และนัง่
2. เพื่อให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการเดิน ยืน และนัง่ ที่ถูกต้อง สํารวมและถูกกาลเทศะ
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนําไปปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวัน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครู กล่ า วทั ก ทายนั ก เรี ยนและสนทนาซั ก ถามนั ก เรี ยนคิ ด ว่ า มารยาททางสั ง คม
ด้านพฤติกรรม ได้แก่ การเดินการยืน และการนัง่ มีความสําคัญอย่างไร
2. ครู ซัก ถามเพื่ อ ประเมิ น ความรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ย วกับ มารยาทการเดิ น การยืน และการนั่ง
อย่างไรที่นกั เรี ยนคิดว่าเหมาะสม
3. นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนพิ จ ารณาว่ า ตนเองมี ล ัก ษณะท่ า ทางการเดิ น เป็ นอย่า งไร ถู ก ต้อ ง
เหมาะสมหรื อไม่
ขั้นดําเนินการ
4. นักเรี ยนดู Video Youtube เรื่ อง มารยาทการเดิน การยืนและการนัง่
5. นักเรี ยนฝึ กการเดิน การยืน และการนัง่ ที่ถูกต้อง สํารวมและถูกกาลเทศะ
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6. นักเรี ยนแบ่งเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน นําเสนอมารยาทการเดิน การยืนและการนัง่ ที่ได้รับ
การฝึ กในชัว่ โมงหน้าชั้นเรี ยน
7. นักเรี ยนช่ วยกันบอกข้อดี ของการมีมารยาททางสังคมด้านกาย ได้แก่ มารยาทการเดิ น
การยืนและการนัง่
8. นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ถูกต้อง ครู กล่าวชมเชยและให้แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน คนละ 1 ดวง

ขั้นสรุ ป

9. ครู แ ละนัก เรี ย นร่ ว มกัน อภิ ป รายและสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้จ ากการจัด กิ จกรรมในครั้ งนี้ เพื่ อ
ทบทวนให้นกั เรี ยนจดจําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
สื่ อประกอบกิจกรรม
1. วิดีโอ Youtube เรื่ อง มารยาทการเดิน การยืน และการนัง่
2. ใบงาน เรื่ อง มารยาทการเดิน การยืน และการนัง่
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3. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
4. สมุดสะสมแสตมป์
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. สังเกตจากการฝึ กการเดิน การยืน การนัง่ และการนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3. สังเกตจากการอภิปรายร่ วมกันและการสรุ ปกิจกรรม
4. ผลงานนักเรี ยน ใบงาน เรื่ อง มารยาทการเดิน การยืน และการนัง่
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ใบงานกิจกรรมที่ 2
เรื่อง มารยาทการเดิน การยืน และการนั่ง

1. ให้ นักเรียนอธิบายมารยาทในการเดิน การยืน และการนั่งอย่างสํ ารวม ถูกกาลเทศะมาพอสั งเขป

มารยาทในการเดิน
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กิจกรรมที่ 3
ชื่ อกิจกรรม มารยาทในการแต่ งกาย
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคมด้านพฤติกรรม
- มารยาทในการแต่งกาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีมารยาททางสังคมในเรื่ องการแต่งกายให้เรี ยบร้อย
เหมาะสมกับเวลาและสถานที่
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั รักษาความสะอาดของร่ างกายและเครื่ องแต่งกายให้สะอาด
อยูเ่ สมอ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. นักเรี ยนดู รูปภาพการแต่งกายไปสถานที่ ต่างๆ ว่ารู ป ใดเหมาะสม รู ป ใดไม่เหมาะสม
การแต่งกายที่ดีในความคิดของนักเรี ยนเป็ นอย่างไรพร้อมกับแสดงความคิดเห็น
ขั้นดําเนินการ
2. นักเรี ยนแต่ ละคนสํารวจการแต่งกายของตนเองว่าสะอาด เรี ยบร้ อยและถู กกาลเทศะ
หรื อไม่
3. นักเรี ยนที่แต่งกายสะอาด เรี ยบร้อย ถูกกาลเทศะ ครู กล่าวชมเชยและแจกแสตมป์ นําโชค
ให้คนละ 1 ดวง เพื่อเสริ มสร้างกําลังใจให้แต่งกายสะอาดและถูกกาลเทศะอยูเ่ สมอ
4. นักเรี ยนศึกษาสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ Power Point มารยาททางสังคม เรื่ อง การแต่งกาย
5. นักเรี ยนดูวดี ีโอ Youtube เรื่ อง มารยาทการแต่งกาย
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6. นั ก เรี ยนแสดงความคิ ด เห็ น หลั ง จากดู วี ดี โ อ Youtube เรื่ อง มารยาทการแต่ ง กาย
ว่าสาระสําคัญของเรื่ องคื ออะไร พร้ อมทั้งแสดงความคิดเห็ นว่าการแต่งกายลักษณะใดเหมาะสม
และไม่เหมาะสม
7. นักเรี ยนตอบคําถามจากใบงาน เรื่ อง “มารยาทการแต่งกายที่ใครๆก็ชื่นชม”
8. ครู ก ล่ า วชมเชยและสั ง เกตพฤติ ก รรมความร่ ว มมื อ ในการทํา กิ จ กรรม จากนั้น แจก
“แสตมป์ นําโชค” ตามความเหมาะสม
ขั้นสรุ ป

9. ครู แ ละนั ก เรี ยนร่ วมกัน อภิ ป รายและสรุ ปสิ่ งที่ ไ ด้ จ ากการจัด กิ จ กรรมในครั้ งนี้
เพื่อทบทวนให้นกั เรี ยนจดจําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
สื่ อประกอบกิจกรรม
1. สื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ Power Point มารยาททางสังคม เรื่ อง การแต่งกาย
2. วิดีโอ Youtube เรื่ อง มารยาทการแต่งกาย

3. รู ปภาพการแต่งกายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
4. ใบงาน เรื่ อง “มารยาทการแต่งกายที่ใครๆก็ชื่นชม”
5. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
6. สมุดสะสมแสตมป์
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. สังเกตจากการอภิปรายร่ วมกันและการสรุ ปกิจกรรม
3. ผลงานของนักเรี ยนจากใบงาน เรื่ อง “มารยาทการแต่งกายที่ใครๆก็ชื่นชม”

98

สื่ อประกอบการเรียนรู้ Power Point มารยาททางสังคม เรื่อง การแต่ งกาย
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ใบงานกิจกรรมที่ 3
เรื่อง “มารยาทการแต่ งกายที่ใครๆก็ชื่นชม”
คําชี้แจง ให้ นักเรียนทําเครื่องหมาย  ใต้ ภาพทีแ่ ต่ งกายสะอาดถูกกาลเทศะและทําเครื่องหมาย 
ใต้ ภาพทีแ่ ต่ งกายไม่ เหมาะสม
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กิจกรรมที่ 4
ชื่ อกิจกรรม การไหว้ แสดงความเคารพ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคมด้านพฤติกรรม
- การไหว้แสดงความเคารพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการไหว้ ซึ่ งเป็ นมารยาท
ทางสังคมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั การไหว้แบบต่างๆ และปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครู ก ล่ า วทัก ทายนัก เรี ย นและสนทนาซั ก ถามนัก เรี ย นว่า รู ้ จกั คํา ว่า “ไปลา-มาไหว้”
หรื อ ไม่ ก่ อ นและหลัง มาโรงเรี ย นนัก เรี ย นไหว้ผูป้ กครองหรื อ ไม่ , เมื่ อ เดิ น ผ่า นครู ห รื อ ผูใ้ หญ่
นักเรี ยนยกมือไหว้สวัสดีหรื อไม่ เป็ นต้น
2. นักเรี ยนคิดว่ามารยาททางสังคม เรื่ อง การไหว้แสดงความเคารพ มีความสําคัญอย่างไร
ขั้นดําเนินการ
3. นักเรี ยนดู Video Youtube เรื่ อง มารยาทการไหว้และการไหว้แบบต่างๆ
4. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายข้อดี และประโยชน์ของการไหว้ และหากไม่แสดงความอ่อน
น้อมถ่อมตนโดยการไหว้ผใู ้ หญ่หรื อบุคคลอื่นๆ จะเกิดผลเสี ยต่อตนเองอย่างไรบ้าง
5. นักเรี ยนฝึ กการไหว้แสดงความเคารพ
6. นักเรี ยนแบ่งเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน นําเสนอมารยาทการไหว้แบบต่างๆ ที่ได้รับการฝึ ก
ในชัว่ โมง หน้าชั้นเรี ยน
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7. นักเรี ยนกลุ่มใดที่ปฏิบตั ิได้ถูกต้อง ครู ให้นกั เรี ยนกล่าวคําชมเชยนักเรี ยนกลุ่มนั้นพร้อมๆ
กันว่า “เยีย่ มจริ งๆ ไหว้สวยมาก” พูด 3 ครั้งพร้อมกับชูนิ้วโป้ งแสดงสัญลักษณ์ความยอดเยีย่ มให้
ด้วย
8. นักเรี ยนทําใบงาน “ไหว้สวย มารยาทงาม” โดยให้เขียนบอกข้อดีและประโยชน์ของ
การไหว้
9. ครู กล่าวชมเชยและให้แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูนตามความเหมาะสม
ขั้นสรุป

10. ครู และนัก เรี ย นร่ วมกัน อภิ ป รายและสรุ ป สิ่ งที่ ไ ด้จากการจัดกิ จกรรมในครั้ ง นี้ เพื่ อ
ทบทวนให้นกั เรี ยนจดจําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
สื่ อประกอบกิจกรรม
1. วิดีโอ Youtube มารยาทการไหว้และการไหว้แบบต่างๆ

2. ใบงาน “ไหว้สวย มารยาทงาม”
3. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
4. สมุดสะสมแสตมป์
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. สังเกตจากการฝึ กการไหว้แบบต่างๆ ในชัว่ โมงเรี ยน
3. สังเกตจากการอภิปรายร่ วมกันและการสรุ ปกิจกรรม
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ใบงานกิจกรรมที่ 4
“ไหว้ สวย มารยาทงาม”

คําชี้แจง ให้ นักเรียนเขียนข้ อดีและประโยชน์ ของมารยาททางสั งคม เรื่อง การไหว้ แสดงความ
เคารพ

ขอดีและประโยชนของการไหว
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กิจกรรมที่ 5
ชื่ อกิจกรรม มารยาทในทีส่ าธารณะ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคมด้านพฤติกรรม
- มารยาทในที่สาธารณะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั ข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ และมารยาททางสังคมเมื่ออยูใ่ น
ที่สาธารณะ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนระมัดระวังไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ ื่น
3. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีมารยาทในที่สาธารณะ ดังนี้
- การต่อแถวเข้าคิว
- การทิ้งขยะลงถัง
- มารยาทบนโต๊ะอาหาร
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครู ซักถามเพื่อประเมินความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับมารยาทในที่ สาธารณะว่านักเรี ยนทราบ
หรื อไม่ มีความสําคัญอย่างไร
2. นักเรี ยนยกตัวอย่างมารยาทในที่สาธารณะตามความเข้าใจของนักเรี ยน
ขั้นดําเนินการ
3. นักเรี ยนดู วิดีโอ Youtube เรื่ อง การเข้าแถวรับบริ การ, การทิ้งขยะให้ถูกที่ และมารยาท
บนโต๊ะอาหาร
4. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสําคัญจากวิดีโอ Youtube
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5. นักเรี ยนแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ร่ วมกันอภิปรายและเขียนลงในกระดาษที่ครู แจกเกี่ยวกับข้อพึง
ปฏิบตั ิต่างๆ และมารยาททางสังคมเมื่ออยูใ่ นที่สาธารณะ 3 หัวข้อดังนี้
1) การต่อแถวเข้าคิว
2) การทิง้ ขยะลงถัง
3) มารยาทบนโต๊ะอาหาร
6. นัก เรี ย นตัว แทนของกลุ่ ม นํา เสนอหั วข้อ ที่ ไ ด้รับ หน้า ชั้น เรี ย น เมื่ อ กลุ่ ม ใดนํา เสนอ
เรี ยบร้อยแล้ว ให้ทุกคนปรบมือให้กาํ ลังใจ
7. นักเรี ยนแต่ละคนบอกมารยาทในที่สาธารณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิเป็ นประจํามาคนละ 1 ข้อ
เมื่อนักเรี ยนคนดังกล่าวบอกแล้ว ครู กล่ าวชมเชยและให้นักเรี ยนทุ กคนพูดชมเชยเพื่อนว่า “เยี่ยม
จริ งๆ” พร้อมกับปรบมือให้
8. ครู ก ล่ าวขอบคุ ณ และชมเชยที่นัก เรี ยนตั้งใจปฏิ บ ตั ิกิ จกรรมและแจกแสตมป์ ลวดลาย
การ์ ตูนตามความเหมาะสม
ขั้นสรุ ป

9. ครู แ ละนั ก เรี ยนร่ วมกัน อภิ ป รายและสรุ ปสิ่ งที่ ไ ด้ จ ากการจัด กิ จ กรรมในครั้ งนี้
เพื่อทบทวนให้นกั เรี ยนจดจําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
สื่ อประกอบกิจกรรม
1. วิดีโอ Youtube เรื่ อง การเข้าแถวรับ บริ ก าร, การทิ้ งขยะให้ถู ก ที่ และมารยาทบนโต๊ะ
อาหาร
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2. ใบงาน ข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ และมารยาททางสังคมเมื่ออยูใ่ นที่สาธารณะ
3. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
4. สมุดสะสมแสตมป์
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. การนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3. สังเกตจากการอภิปรายร่ วมกันและการสรุ ปกิจกรรม
4. ใบงาน หัวข้อ “มารยาทในที่สาธารณะที่ทุกคนต้องปรับปรุ งให้ดีข้ ึน”
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ใบความรู้ เรื่อง มารยาทในที่สาธารณะ

1. การเข้ าแถวเพือ่ รับบริการ
ปั จ จุ บ ัน ประชากรในประเทศมี จํา นวนมากขึ้ น จํา เป็ นต้อ งทํา กิ จ กรรมร่ ว มกัน ในที่
สาธารณะ เช่ น ขึ้ น รถประจําทาง ขับ รถ ดู ม หรสพ ซื้ ออาหารรั บ ประทาน เป็ นต้น ซึ่ งต้องจัด
ระเบี ย บเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการแย่ง ชิ ง ทะเลาะวิ วาท เพราะความเห็ น แก่ ต ัว ของบุ ค คล ดัง นั้น ผูท้ ี่ มี
มารยาททางสั งคม เช่ น ประเทศที่ เจริ ญ แล้ว ทั้ง ด้านวัตถุ และจิ ตใจ จึ งควรรู ้ จกั การเข้าคิ วในที่
สาธารณะ ดังนี้
1) การขึ้นรถโดยสารประจําทางและรถโดยสารสาธารณะ
2) การซื้อของ ซื้อบัตร และการรับของแจก
3) การทําธุ รกรรมทางการเงิน
4) การชําระค่าบริ การต่าง ๆ
5) การพบแพทย์
6) การใช้หอ้ งนํ้าสาธารณะ
การเข้าคิวจะทําให้มีระเบียบ มีวินยั รู ้จกั เรี ยงลําดับก่อนหลัง ผูม้ าทีหลังต้องอดทนรอได้
ไม่เห็ นแก่ ตวั แย่งชิ ง ผลักดันจนเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ และเกิ ดความเสี ยหายแก่ ชีวิตและทรั พ ย์สิ น การ
เข้าคิวไม่ใช่การเสี ยเวลา แต่จะช่วยประหยัดเวลาให้รวดเร็ วขึ้น ทั้งสามารถแสดงนํ้าใจ เสี ยสละคิว
เพื่อให้ความสะดวก แก่สตรี มีครรภ์ เด็ก หรื อผูส้ ู งอายุตามสมควรแก่โอกาส เพื่อแสดงความมีน้ าํ ใจ
และมีมารยาทในสังคมอีกด้วย

2. การทิง้ ขยะลงถัง
ขยะนับเป็ นปั ญหาสําคัญระดับโลกที่ ส่งผลกระทบต่อชี วิตมนุ ษย์และสัตว์ แต่ละปี มีขยะ
ไหลลงสู่ ระบบนิ เวศในท้องทะเลหลายล้านตัน ปั ญหาดังกล่าวเกิดจากระบบการจัดการขยะรวมทั้ง
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ระบบการจัดการทางด้านอุตสาหกรรมที่ไม่เข้มแข็ง ผูค้ นทัว่ ไปขาดจิตสํานึ กในการทิ้งขยะและทิ้ง
ขยะอย่างไม่เหมาะสม แนวทางการแก้ไขปั ญหาขยะ มีดงั นี้
1. ขยะต้องลงถัง เป็ นสิ่ งแรกๆ ที่อยากให้ทุกคนได้ลองทําตามกัน แค่คิดง่ายๆ ว่า “อะไรก็
ตามที่เป็ นขยะ เราต้องทิ้งลงในถังขยะ” เพื่อเป็ นการสร้างแนวคิดง่ายๆ ในใจ ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูก
ทาง
2. แยกขยะเรื่ องง่ายๆ ขยะที่ ค วรคัดแยกแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ อยู่ 3 ประเภท คื อ ขยะ
ทัว่ ไป ขยะ
รี ไซเคิล และขยะอันตราย ให้ลองหัดแยกทิ้งขยะให้ตรงตามประเภท หากไม่มีถงั
ขยะที่แบ่งประเภท ให้ลองเริ่ มจากการแยกทิ้ง ไม่ทิ้งปะปนกัน เพื่อง่ายต่อการคัดแยกขยะต่อไป
3. ลดปริ มาณขยะ ในแต่ละวันมีปริ มาณขยะมูลฝอยเฉพาะเขตกรุ งเทพมหานครมีมากกว่า
11,000 ตัน ดัง นั้น การลดปริ ม าณขยะจึ ง เป็ นปั จจัย สํ าคัญ ที่ ช่ วยให้ ก ารบริ ห ารจัด การเรื่ องขยะ
โดยรวมได้ดี ข้ ึ น ด้ว ยวิ ธี ก ารง่ า ยๆ เช่ น การรี ไ ซเคิ ล ขยะกลับ มาใช้ ซ้ ํา การแปรรู ป ขยะให้ เกิ ด
ประโยชน์ การนําขยะสดมาหมักเป็ นปุ๋ ย เป็ นต้น
4. ช่วยกันคิด ช่วยกันเก็บ ส่ วนหนึ่งของปั ญหาที่เกิดขึ้น มาจากการที่แต่ละคนไม่คิดว่าเป็ น
เรื่ องของตัวเอง อยากให้มองเสี ยใหม่วา่ ปั ญหานี้ เกิดจากเราทุกคน และสามารถแก้ได้ดว้ ยเราทุกคน
เช่นกัน ลองจัดกิจกรรมช่วง วันว่าง มาแข่งขันกันเก็บขยะ แยกขยะ ทําให้เรื่ องจัดการขยะเป็ นเรื่ อง
สนุกในครอบครัว
5. สร้างจิตสํานึ กร่ วมกัน การแก้ไขปั ญหาขยะที่มีจาํ นวนมากนี้ คงไม่สามารถสําเร็ จได้ดว้ ย
ตัวคนเดี ยว แต่ตอ้ งใช้จิตสํานึ ก ของทุ กคนในสังคมที่ จะร่ วมกันแก้ไขปั ญหา และรณรงค์ให้เห็ น
ปั ญหาในจุดเดียวกัน โดยเริ่ มจาก ตัวเราเอง และขยายสู่ คนรอบข้าง

3. มารยาทบนโต๊ ะอาหาร
มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ผทู ้ ี่พบเห็นเกิดความเลื่อมใส หรื ออาจตํา
หนี ดังนั้น เราควรฝึ กมารยาทในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องเป็ นที่ยอมรับของสังคม โดย
ปฏิบตั ิให้เป็ นนิสัย เพราะนอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติในครอบครัวแล้ว เรายังใช้อาหาร
เป็ นสื่ อในการพบปะสังสรรค์ ดําเนินงานทางธุ รกิจ หรื อเข้าสังคมกับผูอ้ ื่น การมีความรู ้เกี่ยวกับ
มารยาทในการรับประทานอาหาร จะช่วยให้ปฏิบตั ิตวั ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนี้
1. ไม่ควรรับประทานอาหารก่อนผูใ้ หญ่ร่วมโต๊ะ
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ตามธรรมเนียมคนไทยการให้เกียรติผใู ้ หญ่หรื อผูอ้ าวุโสกว่าถือเป็ นเรื่ องสําคัญมาก ดังนั้น
หากต้องร่ วมโต๊ะกับผูใ้ หญ่หรื อผูอ้ าวุโสกว่าจึงไม่ควรลงมือรับประทานอาหารก่อน แต่ควรรอจน
ผูใ้ หญ่ร่วมโต๊ะลงมือทานจึงจะถือว่าเป็ นการให้เกียรติ
2. ไม่พดู คุยหรื อทําเสี ยงดังขณะเคี้ยวข้าว
สําหรับคนไทยการพูดคุยขณะเคี้ยวอาหารในปากหรื อเคี้ยวอาหารมีเสี ยงถือเป็ นเรื่ องไร้
มารยาทและไม่สุภาพ การพูดคุยบนโต๊ะอาหารควรเกิดขึ้นหลังจากที่เคี้ยวอาหารเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
และควรเคี้ยวอาหารแบบเรี ยบร้อยไม่ให้เกิดเสี ยง
3. ควรแสดงความนอบน้อมด้วยการตักอาหารให้ผใู ้ หญ่
ในสังคมไทยการให้ความเคารพแก่ผอู ้ าวุโสกว่าถือเป็ นเรื่ องที่ดี มารยาทบนโต๊ะอาหารก็
เช่นกันเมื่อต้องร่ วมโต๊ะกับผูใ้ หญ่ การแสดงความนํ้าใจโดยการตักอาหารหรื อถามผูใ้ หญ่ที่ร่วมโต๊ะ
ด้วยว่า ต้องการอะไรเพิ่มเติมหรื อไม่ ถือเป็ นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งและถือเป็ นการกระทํา
ที่น่ารักในสายตาผูใ้ หญ่
4. ควรตักอาหารใส่ จานแต่พอดี
มารยาทบนโต๊ะอาหารอีกอย่างที่ไม่ควรมองข้ามคือ ควรตักอาหารใส่ จานแต่พอดี ปริ มาณ
อาหารที่ตกั ไม่ควรเยอะจนเกินไปเพราะอาจถูกมองว่าตะกละตะกลาม และไม่มีน้ าํ ใจหากตักอาหาร
ในปริ มาณที่เยอะจนไม่เหลือเผือ่ แผ่ให้กบั คนอื่น
5. อาหารประเภทนํ้าไม่ควรรับประทานเสี ยงดัง
เราอาจเคยได้ยนิ มาว่าในบางวัฒนธรรมการซดนํ้าซุ ปเสี ยงดังเป็ นการบ่งบอกถึงความอร่ อย
และบ่งบอกว่าอาหารจานนั้นมีรสชาติถูกปากเรา แต่สาํ หรับธรรมเนียมบนโต๊ะอาหารของคนไทย
นั้นการกินอาหารเสี ยงดังถือว่าไม่สุภาพ การซดนํ้าซุ ปความทําด้วยอาการสุ ภาพและไม่ส่งเสี ยงดัง
ขณะกิน
6. ขณะรับประทานไม่ควรให้ชอ้ นส้อมกระทบจานจนเกิดเสี ยงดัง
ตามวัฒนธรรมการกินอาหารของไทยจะใช้ชอ้ นส้อมเป็ นหลัก ดังนั้นขณะรับประทาน
อาหารจึงควรระวังไม่ให้ชอ้ นส้อมกระทบจานจนเกิดเสี ยงดัง นอกจากนั้นตามมารยาทที่ดีไม่ควรตัก
ข้าวรับประทานด้วยส้อม แต่ควรใช้ส้อมในการเกลี่ยอาหารใส่ ชอ้ นให้พอดีคาํ ก่อนรับประทาน
7. ไม่ควรพูดคุยเรื่ องไม่พึงประสงค์บนโต๊ะอาหาร
การพูดคุยบนโต๊ะอาหารตามธรรมเนียมไทยนั้นสามารถทําได้ ตราบใดที่เรื่ องนั้นไม่ใช่
เรื่ องที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ข่าวฆาตกรรม หรื อเรื่ องชวนคลื่นไส้ท้ งั หลาย เพราะคนไทยถือว่าเป็ น
เรื่ องที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรนํามาสนทนาบนโต๊ะอาหาร
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8. ไม่ควรคนอาหารขณะตักใส่ จาน
หากอาหารจานนั้นเป็ นนํ้าเช่น ต้มยํากุง้ คุณไม่ควรคนอาหารในนั้นขณะตัก แต่ควรค่อยๆ
ช้อนอาหารขึ้นมาอย่างระมัดระวัง และควรถามเพื่อนร่ วมโต๊ะโดยเฉพาะผูใ้ หญ่วา่ ต้องการอาหาร
จานนั้นเพิม่ เติมหรื อไม่
9. ควรทานอาหารให้หมดจาน
ตามธรรมเนียมการกินอาหารของคนไทยนั้น การทานอาหารให้หมดจานนอกจากจะเป็ น
การแสดงถึงความพึงพอใจในรสชาติอาหารแล้วยังถือเป็ นการให้เกียรติเจ้าบ้านอีกด้วย
เกร็ ดน่ารู ้: ข้อควรปฏิบตั ิขา้ งต้นนอกจากจะเป็ นเรื่ องของมารยาทแล้วยังเกี่ยวโยงถึงความ
เชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีตนั้นคือ การทานข้าวให้หมดจานถือเป็ นการแสดงความเคารพต่อพระแม่โพสพ
เทพีแห่งข้าวตามความเชื่ อของคนไทยอีกด้วย
10.ควรรวบช้อนส้อมเมื่อรับประทานอาหารเสร็ จ
ตามธรรมเนียมไทยเมื่อรับประทานอาหารเสร็ จควรรวบช้อนส้อมวางไว้บนจาน ไม่ควรวาง
ระเกะระกะช้อนไปทางส้อมไปทางเพราะจะถูกมองเอาได้วา่ เป็ นคนไม่มีมารยาท
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ใบงานกิจกรรมที่ 5
คําชี้ แจง ให้ นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและเขียนข้ อพึงปฏิบัติต่างๆ และมารยาททางสั งคม
เมื่ออยู่ในทีส่ าธารณะ 3 หัวข้ อดังนี้
1) การต่ อแถวเข้ าคิว
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2) การทิง้ ขยะลงถัง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3) มารยาทบนโต๊ ะอาหาร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที่ 6
ชื่ อกิจกรรม มารยาทในการใช้ สิ่งของส่ วนรวม
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคมด้านพฤติกรรม
- มารยาทในการใช้ส่ิ งของส่ วนรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีมารยาทในการใช้สิ่งของส่ วนรวม
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมของโรงเรี ยน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. นักเรี ยนดูภาพสิ่ งของเครื่ องใช้ที่ชาํ รุ ดเสี ยหายจากการไม่ดูแลรักษาสมบัติของส่ วนรวม
แล้วร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
ขั้นดําเนินการ
2. นักเรี ยนร่ วมกันอธิ บายคําว่า “สมบัติส่วนรวม” ตามความเข้าใจของนักเรี ยน
3. ครู อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่า การดู แลรั ก ษาสมบัติส่ วนรวมในโรงเรี ยน คือ เมื่ อมีก ารใช้แล้ว
มีการเก็บรักษา ใช้แล้วเก็บเข้าที่เดิม การไม่ทิ้งเศษขยะในห้องเรี ยนและบริ เวณโรงเรี ยน การไม่ขีด
เขียนหรื อทําลายวัสดุ และอุปกรณ์ ในห้องเรี ยนและในโรงเรี ยน เพื่อให้ของส่ วนรวมอยู่ในสภาพดี
เช่ น การใช้ไม้กวาดแล้วเก็บเข้าที่เดิ ม การใช้หนังสื อในห้องสมุดแล้วเก็บเข้าที่ ไม่ขีดเขียนหรื อฉี ก
หนัง สื อ ใช้อุป กรณ์ กีฬ าแล้วนําส่ งคื น การใช้เครื่ องคอมพิ วเตอร์ แล้วปิ ดเครื่ องและจัดเข้าที่ เดิ ม
เป็ นต้น
4. นั ก เรี ย นศึ ก ษาสื่ อ ประกอบการเรี ย นรู ้ Power Point เรื่ อ ง มารยาทในการใช้ สิ่ ง ของ
ส่ วนรวมในโรงเรี ยน
6. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสําคัญจากสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ Power Point
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7. นักเรี ยนทําใบงาน “โรงเรี ยนของฉันน่าอยู”่ โดยทําแผนภาพความคิดอธิ บายวิธีการดูแล
รักษาสมบัติส่วนรวมของโรงเรี ยน ได้แก่ ห้องเรี ยน ห้องสมุด โรงอาหาร และการรักษาความสะอาด
ห้องนํ้า
8. นักเรี ยนอาสาสมัครนําเสนอแผนภาพความคิด กิจกรรม “โรงเรี ยนของฉันน่าอยู”่
9. ครู ก ล่ าวชมเชยและให้ รางวัล พิ เศษแต่ล ะกลุ่ ม เพื่ อเป็ นกําลัง ใจในการทําความดี และ
ช่วยกันดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมของโรงเรี ยนต่อไป
ขั้นสรุป

10. ครู กล่ าวชมเชยและแจกแสตมป์ นําโชคพิ เศษให้นัก เรี ยนที่ เพื่อนลงความเห็ นว่าเป็ น
บุคคลที่ช่วยรักษาสิ่ งของและดูแลความสะอาดให้โรงเรี ยนอยูเ่ สมอ
11. ครู และนัก เรี ย นร่ วมกัน อภิ ป รายและสรุ ป สิ่ งที่ ไ ด้จากการจัดกิ จกรรมในครั้ง นี้ เพื่ อ
ทบทวนให้นกั เรี ยนจดจําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
สื่ อประกอบกิจกรรม
1. สื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ Power Point เรื่ อง มารยาทในการใช้ส่ิ งของส่ วนรวมในโรงเรี ยน
2. ใบงาน “โรงเรี ยนของฉันน่าอยู”่
3. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
4. สมุดสะสมแสตมป์
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. สังเกตจากการอภิปรายร่ วมกันและการสรุ ปกิจกรรม
3. ผลงานนักเรี ยนใบงาน “โรงเรี ยนของฉันน่าอยู”่
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สื่ อประกอบการเรียนรู้ Power Point เรื่อง มารยาทในการใช้ สิ่งของส่ วนรวมในโรงเรียน
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สื่ อประกอบการเรียนรู้ Power Point เรื่อง มารยาทในการใช้ สิ่งของส่ วนรวมในโรงเรียน
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ใบงานกิจกรรมที่ 6
แผนภาพความคิด “โรงเรียนของฉันน่ าอยู่”
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําแผนภาพความคิดอธิ บายวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมของโรงเรี ยน
ได้แก่ วิธีการดูแลห้องเรี ยน ห้องสมุด โรงอาหาร การรักษาความสะอาดห้องนํ้า

โรงอาหาร

หองน้ํา

วิธีการดูแลรักษาสมบัติ
สวนรวมของโรงเรียน

หองเรียน

หองสมุด

กิจกรรมที่ 7
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ชื่ อกิจกรรม พูดดี มีคนชม
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคมด้านวาจา
- การพูด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญของการเป็ นผูท้ ี่มีมารยาทในการพูด
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีมารยาทในการพูดอย่างสุ ภาพ ให้เกียรติผอู ้ ื่นและ
ถูกกาลเทศะ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครู กล่าวทักทายนักเรี ยนและสนทนาซักถามนักเรี ยนคิดว่าการมีมารยาทในการพูด
มีความสําคัญอย่างไร
2. นักเรี ยนแต่ละคนพิจารณาตนเองว่าเป็ นผูม้ ีมารยาททางสังคมในการพูดมากน้อยเพียงใด
ขั้นดําเนินการ
3. นักเรี ยนศึ กษาใบความรู ้ เรื่ อง มารยาทในการพูด และพิจารณาว่าหากไม่มีมารยาทใน
การพูด จะส่ งผลเสี ยต่อตนเองและผูอ้ ื่นอย่างไรบ้าง
4. นักเรี ยนดูวดิ ีโอ Youtube เรื่ อง มารยาทในการพูด แล้วสรุ ปสาระสําคัญของเรื่ อง
5. นักเรี ยนทํากิจกรรม ใช่/ไม่ใช่ โดยตอบคําถามจากชุ ดคําถามเกี่ยวกับการพูด ให้ตอบตาม
ความเป็ นจริ ง ไม่ให้ขอ้ มูลเท็จ โดยให้นกั เรี ยนมาตอบคําถามกับครู ทีละคน เช่น
นักเรี ยนพูดคําหยาบ
นักเรี ยนพูดตะโกนเสี ยง
นักเรี ยนพูดแทรกผูอ้ ื่น
นักเรี ยนพูดไม่มีหางเสี ยง ครับ/ค่ะ
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นักเรี ยนพูดขณะรับประทานอาหาร
นักเรี ยนพูดใส่ ร้ายให้ผอู ้ ื่นได้รับความเดือดร้อน
โดยให้ป้ายวงกลมแสดงสัญลักษณ์  และ  นักเรี ยนตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง ครู
บันทึกผลการตอบคําถามและประเมินผลจากคําตอบของนักเรี ยน
6. ครู กล่าวชมเชยนักเรี ยนที่มีมารยาทในการพูดและสนับสนุนให้ปฏิบตั ิอย่างนี้ต่อไป ส่ วน
นักเรี ยนที่มารยาทการพูดต้องปรับปรุ ง ครู ให้กาํ ลังใจและเชื่ อมัน่ ว่านักเรี ยนจะปรับเปลี่ยนคําพูดที่
ไม่เหมาะสมให้เป็ นคําพูดที่ไพเราะ น่าฟังได้
7. นักเรี ยนทําใบงาน เรื่ อง พูดดี มีคนชม
8. เมื่อเสร็ จสิ้ นกิจกรรมครู แจกแสตมป์ นําโชคตามความเหมาะสม
ขั้นสรุ ป

9. ครู แ ละนัก เรี ย นร่ ว มกัน อภิ ป รายและสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้จ ากการจัด กิ จกรรมในครั้ งนี้ เพื่ อ
ทบทวนให้นกั เรี ยนจดจําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
สื่ อประกอบกิจกรรม
1. ใบความรู ้ เรื่ อง มารยาทในการพูด
2. ป้ ายวงกลม  และ 
3. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
4. สมุดสะสมแสตมป์
5. วิดีโอ Youtube เรื่ อง มารยาทในการพูด
6. ใบงาน เรื่ อง พูดดี มีคนชม
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การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. สังเกตจากการอภิปรายร่ วมกันและการสรุ ปกิจกรรม
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ใบความรู้

เรื่อง มารยาทในการพูด

มนุษย์จาํ เป็ นต้องมีการติดต่อสื่ อสารซึ่ งกันและกัน เพื่อถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ความรู ้สึก
ให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ ทักษะหนึ่งที่ใช้ในการสื่ อสาร คือ การพูด ซึ่งมีความสําคัญต่อการดําเนินชี วติ และสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน จึงจําเป็ นต้องอาศัยจรรยามารยาท และคุณธรรมในการพูด การพูดโดยมี
จรรยามารยาทและคุณธรรมในการพูด จึงเป็ นการจรรโลงสังคมได้อีกทางหนึ่ง
มารยาทในการพูด หมายถึง ผูพ้ ดู ที่มีกิริยาวาจาเรี ยบร้อย ท่าทางสง่างาม อ่อนโยนสุ ภาพ
หน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส ไมใช้ท่าทางประกอบคําพูดให้มากจนเกินไป ย่อมช่วยเสริ มสร้างให้ผฟู ้ ังเกิด
ความเชื่อถือเลื่อมใสผูพ้ ดู ได้เป็ นอันมาก
การฝึ กฝนให้มีมารยาทในการพูดที่พึงปฏิบตั ิมีดงั ต่อไปนี้
1) ต้ องรู้ จักกล่ าวคําทักทาย
เมื่อมีผแู ้ นะนําให้ข้ ึนไปพูด ควรลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงแต่เรี ยบร้อย
เดินไปยังที่พดู หยุดเว้นระยะเล็กน้อย แล้วจึงกล่าวคําทักทายหรื อคําปฏิสันถารที่เหมาะสม
๒ ) ต้ องเป็ นผู้ฟังทีด่ ี ผูพ้ ดู ที่ดีตอ้ งเป็ นคู่สนทนาที่ดี ให้เกียรติและรับฟังผูอ้ ื่นด้วย
กรณี พดู ในที่ประชุมเมื่อมีเสี ยงปรบมือหรื อเสี ยงหัวเราะขณะพูดควรหยุดพูดชัว่ คราว รอให้เสี ยงนั้น
เบาลงหรื อหยุดจึงค่อยพูดต่อไป ถ้าเป็ นระหว่างการสนทนาควรหยุดพูดตามความเหมาะสม เพือ่ เปิ ด
โอกาสให้ผอู ้ ื่นได้สนทนาบ้าง เมื่อพูดจบแล้วหยุดเว้นระยะเล็กน้อย ก้มศีรษะให้แก่ผฟู ้ ังแล้วกลับไป
ยังที่นง่ั
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๓ ) ต้ องรู้ จักควบคุมอารมณ์ และนํา้ เสี ยง เมื่อมีผฟู้ ังบางคนโห่ ร้องหรื อล้อเลียน
ระหว่างพูด อาจทําให้อารมณ์เสี ยได้ ผูพ้ ดู ต้องใจเย็นและควบคุมนํ้าเสี ยงตลอดจนกิริยาวาจาของตน
ไว้ให้สุภาพเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ ทั้งต้องไม่พดู ดัดเสี ยงให้ผดิ ปกติไปจากนํ้าเสี ยงที่เคยพูดตามปกติใน
ชีวติ ประจําวัน
๔ ) ต้ องไม่ พูดจาดูถูกหรือข่ มขู่ผู้ฟัง เมื่อพูดต่อหน้าที่ประชุมไม่ควรพูดอวดตน
หรื ออวดภูมิ รวมทั้งไม่ควรใช้กิริยาวาจาเชิงดูถูก ก้าวร้าว หรื อข่มขู่ผฟู ้ ังแต่อย่างใด
๕ ) ต้ องรู้ จักใช้ คําสุ ภาพ เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกับผูอ้ ื่นระหว่างการสนทนา ไม่
ควรพูดจาหยาบคาย รุ นแรง แต่ควรรู ้จกั กล่าวคําขอบคุณ ขอโทษ หรื อเสี ยใจในโอกาสอันเหมาะสม
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ใบงานกิจกรรมที่ 7
เรื่อง พูดดี มีคนชม

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนมารยาทในการพูด มา 5 ข้อ
1. …………………………………………………………………………………………….………

2. …………………………………………………………………………………………….………

3. …………………………………………………………………………………………….………

4. …………………………………………………………………………………………….………

5.……………………………………………………………………………………………….……
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กิจกรรมที่ 8
ชื่อกิจกรรม ขอบคุณเสมอ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคมด้านวาจา
- การกล่าวขอบคุณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญของการพูดคําว่าขอบคุณ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนพูดกล่าวขอบคุณต่อผูอ้ ื่นทุกครั้งและทําด้วยความจริ งใจ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครู กล่าวทักทายนักเรี ยนและสนทนาซักถามนักเรี ยนคิดว่าการพูดขอบคุณ มีความสําคัญ
อย่างไร
2. นักเรี ยนแต่ละคนพิจารณาตนเองว่าเมื่อผูใ้ หญ่ให้ส่ิ งของหรื อผูอ้ ื่นแสดงนํ้าใจที่ดีต่อเรา
นักเรี ยนพูดขอบคุณทุกครั้งหรื อไม่
ขั้นดําเนินการ
3. นักเรี ยนชมวีดีโอ Youtube ตอน ขอบคุณ ขอบใจ
4. นักเรี ยนช่วยกันแสดงความคิดเห็นหลังจากชมวิดีโอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
5. นักเรี ยนอาสาสมัครแสดงบทบาทสมมติ เช่น เมื่อเพื่อนเก็บของที่เราทําหล่นหายส่ งคืน
ให้แก่เราผูเ้ ป็ นเจ้าของ นักเรี ยนกล่าวคําพูดขอบคุ ณเพื่อน และให้นักเรี ยนช่ วยกันคิ ดสถานการณ์
ต่างๆ แล้วกล่าวขอบคุณบุคคลซึ่ งมีน้ าํ ใจต่อนักเรี ยน
6. ครู ถามความรู ้สึกของผูใ้ ห้และผูร้ ับ หลังจากเป็ นผูก้ ล่าวขอบคุณและผูร้ ับคําขอบคุณว่า
รู ้สึกอย่างไร
7. ครู กล่าวชมเชยให้กาํ ลังใจและสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีมารยาทในการพูดขอบคุณอยูเ่ สมอ
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8. นัก เรี ย นเลื อกเพื่ อ นที่ พู ด คํา ขอบคุ ณ ต่ อ ผูอ้ ื่ น เป็ นประจํา พร้ อ มให้ ทุ ก คนปรบมื อ ให้
นักเรี ยนคนดังกล่าวเพื่อเป็ นกําลังใจในการทําสิ่ งดีๆต่อไป
ขั้นสรุ ป

9. ครู แ ละนัก เรี ย นร่ ว มกัน อภิ ป รายและสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้จ ากการจัด กิ จกรรมในครั้ งนี้ เพื่ อ
ทบทวนให้นกั เรี ยนจดจําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
10. ครู สั ง เกตพฤติ ก รรมและความร่ ว มมื อ ของนั ก เรี ย น เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กิ จ กรรมครู แ จก
“แสตมป์ นําโชค” ตามความเหมาะสม
สื่ อประกอบกิจกรรม
1. วีดีโอ Youtube ตอน ขอบคุณ ขอบใจ

2. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
3. สมุดสะสมแสตมป์
4. ใบงาน “พูดขอบคุณให้เป็ นนิสัย”
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. สังเกตจากการอภิปรายร่ วมกันและการสรุ ปกิจกรรม
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ใบงานกิจกรรมที่ 8
“พูดขอบคุณให้ เป็ นนิสัย”
ให้ นักเรียนเขียนข้ อดีของการพูดขอบคุณและขอบใจผู้อนื่
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที่ 9
ชื่ อกิจกรรม คําขอโทษสํ าคัญอย่ างไร
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคมด้านวาจา
- การกล่าวคําขอโทษ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญของการพูดคําว่าขอโทษ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนกล่าวขอโทษทุกครั้งเมื่อทําผิดต่อผูอ้ ื่นด้วยความจริ งใจ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. นักเรี ยนประเมินตนเองว่าพูดคําว่าขอโทษหรื อไม่ เมื่อทําผิดทั้งที่ต้ งั ใจและไม่ต้งั ใจ
2. นักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นว่าการพูดขอโทษ มีความสําคัญอย่างไร
ขั้นดําเนินการ
3. นักเรี ยนดูวดี ีโอจาก Youtube นิทานการขอโทษ และวีดีโอ ขอโทษ ให้อภัย
4. นักเรี ยนช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
5. ครู อธิ บายเพิ่มเติมว่า การกล่าวคําขอโทษ เป็ นการแสดงความเสี ยใจในสิ่ งที่เราได้กระทํา
ลงไปแล้ว ส่ งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ถึงแม้คาํ ว่าขอโทษจะไม่ได้ทาํ ให้ความเจ็บปวดลดลง หรื อทํา
ให้ความเสี ยหายหมดไป แต่คาํ ขอโทษมี ผลทางจิตใจที่ช่วยให้ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบรู ้ สึกดี ข้ ึน และ
รับรู้วา่ เราเสี ยใจ และสํานึ กผิดในสิ่ งที่ได้กระทําลงไป แม้โดยไม่ได้ต้ งั ใจก็ตาม สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยให้
ผูไ้ ด้รับผลกระทบรู้สึกดีข้ ึนและพร้อมที่จะให้อภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น คําขอโทษเป็ นมารยาท
ที่สําคัญที่เราทุกคนควรพูดเมื่อกระทําผิดแม้จะเป็ นการกระทําโดยไม่ต้ งั ใจ เป็ นอุบตั ิเหตุ หรื อความ
รู ้ เท่าไม่ถึ งการณ์ แต่ หากเราทําผิดพลาดไป หรื อทําให้ใครเจ็บ ปวดก็ค วรแสดงความรั บ ผิดชอบ
เบื้องต้นด้วยคําว่าขอโทษ
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6. นักเรี ยนทํากิ จกรรม “ขอโทษนะ” นักเรี ยนคนใดอยากจะกล่าวขอโทษเพื่อนที่นกั เรี ยน
เคยทําผิดไว้ แต่ไม่มีโอกาสได้กล่ าวขอโทษ กิจกรรมนี้ จะทําให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสกล่าวขอโทษ
ต่อเพื่อนคนดังกล่าว
7. ครู แจกกระดาษให้นักเรี ยนได้เขี ยนความในใจ หากนักเรี ยนต้องการจะกล่ าวขอโทษ
บุคคลใดอีกบ้าง ให้เขียนลงในกระดาษเพิ่มเติม
8. ครู กล่ าวชมเชยนัก เรี ยน พร้ อมให้ทุ ก คนปรบมื อให้ตวั เองที่ มี ความกล้าหาญพูดคําว่า
ขอโทษด้วยความจริ งใจ
ขั้นสรุป

9. ครู แ ละนัก เรี ย นร่ ว มกัน อภิ ป รายและสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้จ ากการจัด กิ จกรรมในครั้ งนี้ เพื่ อ
ทบทวนให้นกั เรี ยนจดจําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
10. ครู สั ง เกตพฤติ ก รรมและความร่ ว มมื อ ของนั ก เรี ย น เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กิ จ กรรมครู แ จก
“แสตมป์ นําโชค” ตามความเหมาะสม
สื่ อประกอบกิจกรรม
1. วีดีโอจาก Youtube นิทานการขอโทษ และวีดีโอ ขอโทษ ให้อภัย

2. กระดาษ
3. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
4. สมุดสะสมแสตมป์
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. สังเกตจากการอภิปรายร่ วมกันและการสรุ ปกิจกรรม
3. ผลงานนักเรี ยนกระดาษเขียนความในใจ
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ใบงานกิจกรรมที่ 9
“กระดาษเขียนความในใจ”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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กิจกรรมที่ 10
ชื่ อกิจกรรม การล้ อเลียนไม่ ใช่ เรื่องสนุก
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคมด้านวาจา
- การไม่พดู ล้อเลียนผูอ้ ื่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั การให้เกียรติและรักษานํ้าใจผูอ้ ื่น
2. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักถึงผลเสี ยของการพูดล้อเลียนผูอ้ ื่น
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. นักเรี ยนดูวดิ ีโอนิ ทาน เรื่ อง เด็กดีตอ้ งพูดดี เกี่ยวกับการพูดล้อเลียนรู ปร่ างหน้าตาและปม
ด้อยของผูอ้ ื่น
2. นักเรี ยนช่วยกันอภิปรายถึงความรู ้สึกตัวละครที่ถูกล้อเลียนในวีดีโอนิทาน
ขั้นดําเนินการ
3. นั ก เรี ย นดู วี ดี โ อจาก Youtube เรื่ อ ง ผู ้ห ญิ ง ที่ อ ัป ลัก ษณ์ ที่ สุ ด ในโลก จากนั้ น ช่ ว ยกัน
อภิปรายถึงความรู ้สึกของผูท้ ี่ถูกล้อเลียนในวีดีโอ
4. นักเรี ยนดู วีดีโอจาก Youtube เรื่ อง วิธีรับมื อเมื่อโดนเพื่อนล้อ - ปั ญหาหนัก ใจของวัย
เรี ย น by หมอจริ ง EP.5 เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ วิธี รับ มื อ เมื่ อ โดนเพื่ อ นล้อ เป็ นอี ก วิธี ห นึ่ งที่ ช่ วยให้ เรา
ปรับเปลี่ยนแนวคิดตนเอง เมื่อเราหยุดการล้อเลียนของเพื่อนไม่ได้ แต่เราปรับเปลี่ยนใจของเราให้
เข้มแข็งต่อคําล้อเลียนดังกล่าวได้
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5. นักเรี ยนทํากิจกรรม “การล้อเลียนไม่ใช่เรื่ องสนุ ก” โดยนัง่ เป็ นวงกลมจับมือกับเพื่อนคน
ข้างๆ แล้วคิดทบทวนว่าเคยพูดล้อเลี ยนเพื่อนด้วยคําพูดเหล่านี้ บา้ งหรื อไม่ เช่ น อ้วน ดํา ฟั นเหยิน
หัวโต ลูกไม่มีพอ่ เป็ นต้น
6. ครู ให้นกั เรี ยนคิดทบทวนว่าหากคนอื่นๆ มาล้อเลียนเราด้วยคําพูดเช่นนี้ เราจะรู ้สึกเสี ยใจ
มากน้อยเพียงใด
7. ครู ขออาสาสมัครที่มีความกล้าหาญในการเล่าเรื่ องราวที่เคยพูดล้อเลี ยนเพื่อนและกล่าว
ขอโทษเพื่อนด้วยความจริ งใจ ครู กล่าวชมเชยและให้ทุกคนปรบมือเพื่อเป็ นกําลังใจในการทําสิ่ งดีๆ
ต่อไป ครู แจกแสตมป์ พิเศษให้สาํ หรับความกล้าหาญที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้ดีข้ ึน
ขั้นสรุ ป

8. ครู แ ละนัก เรี ย นร่ ว มกัน อภิ ป รายและสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้จ ากการจัด กิ จกรรมในครั้ งนี้ เพื่ อ
ทบทวนให้นกั เรี ยนจดจําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
สื่ อประกอบกิจกรรม
1. วีดีโอจาก Youtube เรื่ อง ผูห้ ญิงที่อปั ลักษณ์ที่สุดในโลก, นิทาน เรื่ อง เด็กดีตอ้ งพูดดี,
วิธีรับมือเมื่อโดนเพื่อนล้อ - ปั ญหาหนักใจของวัยเรี ยน by หมอจริ ง EP.5
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2. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
3. สมุดสะสมแสตมป์
4. ใบงานเรื่ อง ใจเขาใจเรา
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. สังเกตจากการอภิปรายร่ วมกันและการสรุ ปกิจกรรม
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ใบงานกิจกรรมที่ 10
เรื่อง “ใจเขาใจเรา”
นักเรียนคิดว่ าการพูดล้ อเลียนรูปร่ างหน้ าตาและปมด้ อยของผู้อนื่ เป็ นเรื่องควรกระทํา
หรือไม่ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที่ 11
ชื่ อกิจกรรม พูดไพเราะ ฟังรื่นหู
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคมด้านวาจา
- ไม่พดู คําหยาบ
- การพูดมีหางเสี ยง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีมารยาทในการพูดคําที่ไพเราะและไม่พดู คําหยาบ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนพูดมีหางเสี ยง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครู ถามคําถามกระตุน้ ความคิดเกี่ยวกับการพูดคําหยาบ จากสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้
Power Point
2. นักเรี ยนตอบคําถามและร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการพูดคําหยาบว่าดีหรื อไม่ดีอย่างไร
ขั้นดําเนินการ
3. นัก เรี ยนดู วีดีโอจาก Youtube เรื่ อ ง เด็ ก ดี ไ ม่ พูด จาหยาบคาย - ละครสั้ นสอนใจเด็ ก ดี
Kids Dee Family และสรุ ปสาระสําคัญของเรื่ อง
4. ครู อธิ บายเพิ่มเติมว่า การพูด กู มึง ไอ้ อี ที่คนปั จจุบนั พูดกันติดปากก็ถือว่าเป็ นคําหยาบ
เช่นกัน แม้กระทัง่ คนที่หน้าตาดี พอพูดจาไม่ดีหรื อพูดคําหยาบออกมาก็ทาํ ให้ความงดงามภายนอก
หมดไป และคนอื่นจะมองคนๆ นั้นไม่ดีดว้ ย ต่างกับคนที่พดู จาสุ ภาพอ่อนหวาน ซึ่งมีแต่คนรัก นิยม
ชมชอบ อยากที่จะพูดคุยด้วย นับเป็ นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง
5. ครู นําเสนอคําพูดที่ ไม่ ไพเราะ คําพูดห้วนๆ ไม่มีหางเสี ยงที่ นักเรี ยนมักพูดบ่อยๆ เช่ น
เรี ยก ครู ! แต่ไม่มีหางเสี ยง ครับ/ค่ะ หรื อพูดแบบกันเองกับผูใ้ หญ่
0

0

0

0

0

0

0
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6. นักเรี ยนช่ วยกันเปลี่ ยนจากคําพูดไม่เพราะให้เป็ นคําพูดที่ไพเราะ น่ าฟั ง เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
7. นักเรี ยนช่วยกันพิจารณาความแตกต่างของการพูดทั้งสองลักษณะว่าลักษณะใดที่น่าฟั ง
มากกว่ากัน
8. ครู อธิ บายเพิ่มเติมว่า คําพูดบางคําที่ เราพูดออกไปโดยไม่ได้คิดอะไรมาก แต่อาจจะไป
กระทบกระเทือนจิตใจของคนบางคนที่ฟังก็เป็ นได้ เนื่ องจากคนเราแต่ละคนมีความคิดแตกต่างกัน
ไป ในเมื่อเรารู ้วา่ คําหยาบเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี พูดไปแล้วทําร้ายทั้งตัวเราเองและจิตใจของผูอ้ ื่นแล้ว ก็ควร
ที่จะระมัดระวังในการพูด คิดก่อนพูดและทํา จะได้ไม่ตอ้ งไปทําร้ายจิตใจใคร นอกจากนี้ยงั เป็ นการ
รักษานํ้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ดว้ ย
9. นักเรี ยนทําใบงาน เรื่ อง คําพูดที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม และอภิปรายร่ วมกัน
0

0

0

0

0

0

ขั้นสรุ ป

10. ครู กล่าวชมเชยนักเรี ยนที่ต้งั ใจปฏิบตั ิกิจกรรม พร้อมให้ทุกคนปรบมือให้ตวั เอง
11. ครู แ ละนั ก เรี ยนร่ ว มกัน อภิ ป รายและสรุ ปสิ่ งที่ ไ ด้ จ ากการจัด กิ จ กรรมในครั้ งนี้
เพื่อทบทวนให้นกั เรี ยนจดจําและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
สื่ อประกอบกิจกรรม
1. สื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ Power Point เกี่ยวกับการพูดคําหยาบ
2. วีดีโอจาก Youtube เรื่ อง เด็กดีไม่พดู จาหยาบคาย - ละครสั้นสอนใจเด็กดี Kids Dee
Family
3. ใบงาน เรื่ อง คําพูดที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
4. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
5. สมุดสะสมแสตมป์
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. สังเกตจากการอภิปรายร่ วมกันและการสรุ ปกิจกรรม
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สื่ อประกอบการเรียนรู้ Power Point เกีย่ วกับการพูดคําหยาบ
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ใบงานกิจกรรมที่ 11
ให้ นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  หน้ าข้ อความทีเ่ ป็ นคําพูดทีเ่ หมาะสมและ
เขียนเครื่องหมาย  หน้ าข้ อความทีเ่ ป็ นคําพูดทีไ่ ม่ เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 ขอบคุณนะคะ แต่ฉนั ไม่ได้ตอ้ งการคําแนะนําจากคุณ
 ทําไมเธอถึงขี้เกียจขนาดนี้
 แม่ครับ ผมไปโรงเรี ยนก่อนนะครับ
 นี่เธอจะใส่ชุดนี้เหรอ
 อะไรนะ จะกินต่ออีกเหรอ
 ดูหุ่นผูช้ าย/ผูห้ ญิงคนนั้นสิ!
 หนูซ้ือขนมมาฝากยายจ้ะ
 ดูเองสิวะ ไม่เห็นหรื อไง
 แล้วเจอกันใหม่นะคะ
 พี่เธอ, น้องเธอ ทําได้ดีกว่าเธออีกนะ
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กิจกรรมที่ 12
ชื่ อกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ เด็กดีมีมารยาททางสั งคม
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6

เวลา 1 ชั่ วโมง
ขนาดของกลุ่ม 30 คน

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ /ตัวชี้วดั
1. มารยาททางสังคมด้านพฤติกรรม
2. มารยาททางสังคมด้านวาจา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนทบทวนสิ่ งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
2. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีมารยาททางสังคมด้านพฤติกรรม
และด้านวาจา
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนําไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครู กล่าวทักทายนักเรี ยนทุกคนและสนทนาซักถามสิ่ งที่นกั เรี ยนได้รับจากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมพัฒนามารยาททางสังคม
ขั้นดําเนินการ
2. ครู แจกกระดาษรู ปหัวใจให้นกั เรี ยนคนละ 1 แผ่น
3. นักเรี ยนเขียนความรู ้และความรู ้สึกต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรม เช่น “ฉันจะเป็ น
คนที่มีมารยาท” และข้อความอื่นๆ ที่ตอ้ งการเขียนเพิ่มเติม เช่น “ฉันจะพูดเพราะ” “ฉันจะกล่าวคํา
ขอบคุ ณ เสมอ” “ฉัน จะไหว้พ่ อ แม่ ก่ อ นมาโรงเรี ย นทุ ก วัน ” “เมื่ อ ทํา ผิ ด ฉั น จะกล่ าวคํา ขอโทษ
ทุกครั้ง” “ฉันจะสํารวมเวลาเดิ น นัง่ ยืน” เป็ นต้น เพื่อเป็ นการให้คาํ สัญญากับตนเองและจุดเริ่ มต้น
ในการเป็ นผูท้ ่ีมีมารยาททางสังคม พร้อมกับระบายสี ตกแต่งให้สวยงาม
4. นักเรี ยนแต่ละคนนํากระดาษของตนเองไปติดไว้ที่บอร์ ด
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5. นักเรี ยนอาสาสมัครกล่าวถึงสิ่ งที่ได้รับและความรู้ สึกหลังจากได้ปฏิบตั ิกิจกรรมพัฒนา
มารยาททางสังคมในครั้งนี้
ขั้นสรุ ป

6. ครู กล่าวชื่นชมนักเรี ยนที่มีมารยาททางสังคมเพิ่มมากขึ้น ขอให้นกั เรี ยนรักษาความดีน้ ีไว้
7. นักเรี ยนนําแสตมป์ นําโชคที่สะสมตลอดการปฏิ บตั ิกิจกรรมมาแลกเป็ นของรางวัลเพื่อ
เป็ นกําลังใจให้ทาํ สิ่ งดีๆ และเป็ นผูม้ ีมารยาททางสังคมต่อไป
8. ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบวัดมารยาททางสังคมตามเทคนิคการเสริ มแรง

สื่ อประกอบกิจกรรม
1. กระดาษรู ปหัวใจ
2. ดินสอ / สี
3. บอร์ ด
4. แสตมป์ ลวดลายการ์ ตูน
5. สมุดสะสมแสตมป์
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. สังเกตจากการอภิปรายร่ วมกันและการสรุ ปกิจกรรม
3. กระดาษรู ปหัวใจที่นกั เรี ยนเขียนข้อความ
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กระดาษรู ปหัวใจให้ นักเรียนเขียนข้ อความ
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่ อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา
สถานทีท่ าํ งาน
ตําแหน่ ง

นางสาวพรรณกมล สังคง
4 มิถุนายน 2533
อําเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย
การศึกษาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ.2556
โรงเรี ยนบ้านวังตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ครู คศ.1

