ผลการใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวนิ ัยในตนเอง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนบ้ านหนองคอก จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวศิรินพร เดชศรี

วิทยานิพนธ์น้ ีเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2561

The Effects of Using Guidence Activities Package on The 5 mental powers of
Education of Phathom suksa III students of Bannonkok school in
Chachoengsao Province.

Miss Sirinphorn Dechsri

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements f๐r
the Degree of Master of Education in Guidance and Psychological Counseling
School of Educational Studies
Sukhothai Thammathirat Open University
2018

ง
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั
ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย นางสาว ศิรินพร เดชศรี รหัสนักศึกษา 2592800656
ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา)
อาจารย์ ที่ปรึ กษา (1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ธิพฒั น์ เมฆขจร (2) รองศาสตราจารย์ ดร.นิ รนาท
แสนสา ปี การศึกษา 2561
ชื่ อวิทยานิพนธ์

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ (1) เปรี ยบเที ย บความมี วินัย ในตนเองของกลุ่ ม
ทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 และ (2) เปรี ยบเทียบความมี
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กิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง และ 2) แบบวัดความมีวนิ ัย
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ภายหลังการทดลอง นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีวนิ ัยในตนเองสู งกว่า
นักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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Abstract
This study aimed to 1) to compare the self - discipline in an experimental group before
and after using a guidance activities on The 5 mental powers 2) compare self - discipline after using
the guidance activities package on The 5 mental powers of the experimental group and a control
group.
This research design was quasi-experimental. Sample consisted 30 students in Pratom
3, Bannonkok school in academic year Prison 2561 who had score from self- discipline
questionnaires below 50 percentile and they volunteered into the study. Then, they were randomly
assigned into the experimental group and control group, each of which containing 15 persons. The
instruments were 1) the self- discipline questionnaires with Alpha’s Cronbach Coefficient
reliability of .87, 2) the guidance activities package to develop the self- discipline. Data were
analyzed by mean, standard deviation, and t-test.
The result showed that. 1) The self- discipline in the selected group was getting higher
when they were used the Five Mental Powers guidance kit with a statistical significance of .01 and
2) Students from the selected group were better than the controlled group in the self- discipline with
statistical significance of .01.
Keywords: Guidance Activities Package , Self discipline , The 5 mental powers , Phatom
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บทที่ 1

บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
นับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ให้เป็ นหลักสู ตรแกนกลางของประเทศเป็ นต้นมา โดยกาหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พร้อมกันนี้
ได้ปรับกระบวนการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาทมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของท้องถิ่น (สานักนายกรัฐมนตรี , 2542)
ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ชี้ให้เห็น
ถึงความจาเป็ นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้น ในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย ให้มีคุณธรรม มี
ความรอบรู ้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม เพือ่ นาไปสู่
ฐานสังคมความรู ้ได้อย่างมัง่ คง แนวทางการพัฒนาคนดังกล่าว ได้มุ่งเตรี ยมเด็กและเยาวชนให้มี
พื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และพื้นฐานความรู ้ที่จาเป็ นในการ
ดารงชีวิต อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ,
2549) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน มีคุณธรรม รักความเป็ นไทย มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ มี ทกั ษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นใน
สังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
นอกจากนี้ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ ง เป็ น
กาลังสาคัญของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึ กใน
ความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลเมืองโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่ อ ว่า
ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
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อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ปั ญหานักเรี ยนขาดความมี วินัยในตนเอง ยังคงเป็ นปั ญหาของ
แต่ ล ะโรงเรี ย น และนับ วันมี แ นวโน้ม ที่จ ะทวีความรุ น แรงมากขึ้น ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากความ
แปรปรวนทางอารมณ์ ปั ญหาการปรับตัว เนื่องจากพัฒนาการทางด้านร่ างกายและสื่อต่างๆ ที่เข้ามา
สู่ ตวั นักเรี ยนทาให้นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างที่ได้พบเห็นจากสื่ อ เทคโนโลยี ทาให้เยาวชน
ขาดความมีวนิ ยั (กรมวิชาการ, 2542, น. 13-17) การจากการสังเกตของผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผสู ้ อน และ
จากการสอบถามเพื่อนครู ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนขาดความมีวินัยในหลายๆ
ด้าน ได้แก่ การเข้าเรี ยนไม่ตรงเวลา การนางานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนขึ้นมาทาขณะครู สอน
ส่งงานไม่ทนั ตามเวลาที่กาหนด ไม่นาอุปกรณ์การเรี ยนมาตามที่ได้รับมอบหมาย พูดคุยกันขณะครู
สอน การไม่ติดตามงานและแก้ไขงานตามเวลา พฤติกรรมเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อนักเรี ยน ทาให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า ไม่ประสบความสาเร็จในการเรี ยน และทาให้เกิดปั ญหาต่างๆ
ตามมา ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาต่อตนเอง คือการเรี ยนไม่ประสบความสาเร็ จ ดังที่มุ่งหวังไว้ และยังเป็ น
ปั ญหาในครอบครัวอีกด้วย ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนาความมีวนิ ัยในตนเองของ
นักเรี ยน
พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิต ร ทรงพระราชทานเกี่ ย วกับการ
เสริ มสร้างความมี วินัย ในตนเองของนัก เรี ยนตอนหนึ่ งว่า “จะต้อ งฝึ ก ต้อ งสร้างวินัยในตนเอง
สาหรับควบคุม ประคับประคองให้สามารถปฏิบตั ิความดี ได้อย่างเหนี ยวแน่ นต่อเนื่ อ ง มิให้ขาด
ตอนหรื อขาดวิน่ ลง และ ต้องมีวนิ ยั เคร่ งครัด มีความขยัน พากเพียร มีความกล้าหาญ อดทน มีสติย้งั
คิดอย่างสูง” (กรมวิชาการ , 2542, น. 13-17)
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ (2545 อ้างถึงใน คารณ วาปี , 2547 น. 2) ได้กล่าวว่า
วินยั เป็ นเรื่ องจาเป็ น เพราะเป็ นกติกาที่ทาให้บุคคลในสังคม อยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุข เมื่อสังคม
สงบสุ ข ประเทศก็ ร่ ม เย็นและเป็ นระเบีย บเรี ย บร้ อ ย รั ฐ บาลจึ ง ถื อ เป็ นนโยบายส าคัญในการที่
เสริ มสร้างวินัย ให้เกิดกับบุคคลในชาติ การที่กระทรวงศึกษาธิการได้จดั โครงการเสริ มสร้างวินัย
ให้กบั นักเรี ยนทัว่ ประเทศขึ้น นับว่าเป็ นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ถูกต้องและเหมาะสม เพราะการ
สร้างวินยั ให้เด็กในวันนี้ ก็คือการสร้างผูใ้ หญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ซึ่งนับได้วา่ มีส่วนช่วยในการพัฒนา
ประเทศอย่างมาก
วินัย ในตนเอง เป็ นความสามารถอัน เกิ ด จากตัว บุ ค คลเอง ในการควบคุ ม อารมณ์
พฤติกรรมของตนให้เป็ นไปตามที่มุ่งหวัง ซึ่ งจะต้อ งเป็ นไปตามระเบียบของสังคม และเกิ ดจาก
ความรู ้สึกมองเห็นคุณค่าในการปฏิบตั ิ มิได้เกิดจากข้อบังคับภายนอกเท่านั้น แม้จะมีอุปสรรคก็ยงั
ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ดังนี้ แนวทางหนึ่ งของการพัฒนามนุ ษย์ คือ การพัฒนาจริ ยธรรมให้
ฝังลึกจนเป็ นค่านิ ยมอยูใ่ นลักษณะนิ สัยและจิตใจของบุคคล เพื่อให้เป็ นพื้นฐานและภูมิคุม้ กันให้
บุคคลละอายต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้องและสิ่ งชัว่ ร้ายทั้งปวง และหันมาประพฤติปฏิบตั ิ ในสิ่ งที่
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ถูกต้องดีงามตามมาตรฐานที่สังคมยอมรับ (ณัฎฐ์พร สตาภรณ์ , 2540, น.13) และ (วสัน ปุ่ นผล,
2542, น.10)
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจนาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ หลักธรรมพละ 5
มาบูรณาการกับชุดกิจกรรมแนะแนว ในการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักเรี ยน เพือ่ นาไปสู่
การมีวินัยในตนเองอย่างมัน่ คง เนื่ องจากหลักธรรมพละ 5 ถือเป็ นหลักธรรมพื้นฐานสาคัญ ในการ
ทาความดี ประกอบไปด้วย 1. สัทธา หมายถึง ความเชื่อ และที่ได้ชื่อว่าเป็ นพละ หรื อกาลัง เนื่องจาก
ท าให้ ใ จเชื่ อ ว่ า การกระท าของตนมี ป ระโยชน์ ส มกับ ที่ ต้ ัง ใจท า และมี ค วามเชื่ อ ว่ า ตนเองมี
ความสามารถที่จะทาให้สาเร็จตามเป้าหมาย 2. วิริยะ หมายถึง ความเพียรและได้ชื่อว่าเป็ นพละ หรื อ
กาลัง เนื่องความเพียรคอยกระตุน้ เตือนให้ทากิจการงานต่างๆ ด้วยความมานะบากบัน่ ไม่ยอ่ ท้อต่อ
ปั ญหาและอุปสรรคใดๆ ส่งผลให้กิจการนั้นๆ ประสบผลสาเร็ จ 3. สติ หมายถึง ความระลึกได้และ
ที่ได้ชื่อว่าเป็ นพละ หรื อกาลัง เนื่ องจากสติ เป็ นเครื่ องมือในควบคุมใจให้จดจ่อกับกิจการงานนั้นๆ
ทาให้เกิดความรอบคอบ ไม่เลินเล่อ ส่ งผลให้ไม่มีความผิดพลาดในงานต่างๆ 4. สมาธิ หมายถึ ง
ความตั้งใจมัน่ และที่ได้ชื่อว่าเป็ นกาลัง เนื่ องจากสมาธิทาให้มีใจจดจ่อกับกิจการนั้นๆ จนกว่าจะ
ประสบความสาเร็ จ ไม่หวัน่ ไหว ไม่ฟุ้งซ่ าน และ 5. ปั ญญา หมายถึง ความรอบรู ้ และที่ได้ชื่อ ว่า
พละ หรื อ กาลัง เนื่ อ งจากเป็ นกาลังให้ใจ รู ้เท่าทันปั ญหา ทาให้แก้ไ ขปั ญหาได้อ ย่างถูกต้องตาม
ความเหมาะสม และสมควรแก่ เ หตุ สิ่ ง ใดที่ ค วรละทิ้ ง ก็ ล ะทิ้ ง สิ่ ง ใดที่ ค วรท าต้อ งรี บ ท าไม่
ผัดวันประกันพรุ่ ง (สานักพิมพ์เลี่ยงเซียง, 2546, น. 97)
ขณะที่ชุดกิจกรรมแนะแนว เป็ นกระบวนการที่สามารถพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยน
ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สะดวกแก่การนาไปใช้ ไม่จากัดเวลาและสถานที่
(สุมาลี โชติชุ่ม, 2544, น.19) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กาหนดไว้วา่ การ
จัดการศึกษาควรสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม โดยการสอดแทรกในวิชาการสอนหรื อ ในกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนที่มุ่ งเน้น ให้ผูเ้ รี ยน ได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพและพัฒนาอย่างรอบด้าน (กรม
วิชาการ, 2551, น. 16) และ ดังเช่น งานวิจยั ของ น้ าทิพย์ พรพัฒนานิคม (2554) ที่ได้ศึกษาผลการใช้
กิจกรรมแนะแนว ตามหลักสารณี ยธรรมเพือ่ พัฒนามนุษย์สมั พันธ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนราชวินิตมัธยม กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1) ภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่ ม
ตัวอย่างมีคะแนนจากแบบวัดมนุ ษยสัมพันธ์สูงกว่าก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามหลักสารณี ย
ธรรมได้ 2) นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามหลักสารณี ย
ธรรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระจีรศักดิ์ บุญฤทธิ์ ที่ได้ศึกษา ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลัก
อิทธิบาท 4 ที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า
ภายหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลักอิทธิบาท 4 เพือ่ พัฒนาความรับผิดชอบในการ
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เรี ยน นักเรี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยนมากกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลัก
อิทธิบาท 4 เพือ่ พัฒนาความรับผิดชอบในการเรี ยน
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรม
พละ 5 เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ในการเรี ยน
อย่า งเต็ ม ที่ และส่ ง ผลดี ท างด้า นการเรี ย นของนั ก เรี ย น ทั้ง อนาคตของนั ก เรี ย น สั ง คม และ
ประเทศชาติในโอกาสต่อไป

2. วัตถุประสงค์ กำรวิจยั
2.1 เพื่อ เปรี ยบเทียบความมี วินัยในตนเองของกลุ่ม ทดลอง ก่ อ นและหลังการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5
2.2 เพื่อ เปรี ยบเทียบความมี วินัยในตนเองของนักเรี ยนกลุ่ม ทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 และนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ

3. กรอบแนวคิดกำรวิจยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพือ่
พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง

ความมีวนิ ยั ในตนเอง

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. สมมติฐำนกำรวิจยั
4.1 ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีวินัยในตนเองสู งกว่า
ก่อนใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
4.2 ภายหลังการทดลอง นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว มีวนิ ยั
ในตนเองสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ
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5. ขอบเขตของกำรวิจยั
5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
5.1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนบ้านหนองคอก สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 76 คน
5.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
จ านวน 30 คน ได้จ ากนัก เรี ย นที่ มี ค ะแนนต่ า กว่า เปอร์ เ ซ็ น ไทล์ที่ 50 ลงมา แล้ว สุ่ ม อย่า งง่ า ย
เพือ่ แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน เท่ากัน
5.2 ตัวแปร
5.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ5 เพือ่ พัฒนาความ
มีวนิ ยั ในตนเอง และชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ
5.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความมีวนิ ยั ในตนเอง

6. นิยำมศัพท์ เฉพำะ
6.1 ควำมมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม
ให้เป็ นไปตามความต้องการของตน โดยไม่ถูกบังคับ แต่เกิดจากแรงกระตุน้ ภายใน ซึ่ งเกิดจากการ
เรี ยนรู ้วา่ สิ่งนั้น เป็ นค่านิยมที่ดี สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนของสังคม ไม่ทาให้ตนเอง
เดื อ ดร้อน และไม่ เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ น ประกอบด้วยคุ ณลักษณะความมี วินัยในตนเอง
8 ด้าน ได้แก่
6.2.1 ความกล้ าหาญ หมายถึง เป็ นบุคคลที่กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง กล้ารับผิดชอบต่อผลของการกระทาของตนเอง ควบคุมตัวเองได้ เมื่อเผชิญกับอุปสรรค
ต่างๆ มีความยุติธรรมและชอบให้กาลังใจเพือ่ น
6.2.2 ความตั้งใจ หมายถึง มีความมุ่งมัน่ ที่จะกระทาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า มีความพยายาม มีใจจดจ่อที่จะทาในสิ่ งที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
ไม่ละทิ้งหน้าโดยไม่มีเหตุอนั ควร
6.2.3 ความรั บผิดชอบ หมายถึง มีความสนใจ เอาใจใส่ ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีความจริ งใจที่จะกระทาตามคาพูดที่ให้ไว้ มีความซื่ อสัตย์ เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์
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รู ้จกั หน้าที่ที่มีต่อตนเองและผูอ้ ื่น ยอมรับผลของการกระทาของตนด้วยความเต็มใจ ทั้งความสาเร็ จ
และล้มเหลว และพร้อมที่จะมุ่งมัน่ แก้ไขปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
6.2.4 ความเชื่ อมั่น หมายถึง มีความมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง ทั้งการพูด
การตัดสิ นใจ และการกระทาสิ่งต่าง ๆ มีความเชื่อมัน่ ว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง สมเหตุสมผล และมีความ
พร้อม ที่จะเผชิญต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่ขดั ขวางโดยไม่ยอ่ ท้อ
6.2.5 ความเป็ นผู้นา หมายถึง ความสามารถที่จะชักจูง หรื อกระตุน้ ให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วม
กิ จกรรมต่างๆ และโน้มน้าวให้ผูอ้ ื่ นร่ วมทากิ จกรรมจนบรรลุ ผลส าเร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ ที่ไ ด้
กาหนดไว้ ไม่มุ่งร้ายต่อผูอ้ ื่น มีความเสี ยสละ มีเหตุผล ไม่มีความลาเอียง ยอมรับฟั งความคิดเห็ น
ของผูอ้ ื่น พร้อมที่จะให้อภัย และ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
6.2.6 ความมีเมตตา หมายถึง ความเป็ นมิตร ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น โดยไม่
หวังผลตอบแทน และไม่จาเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง มีจิตแห่ งความรัก ความห่ วงใย ความ
สงสาร ความปรารถนาดี ความเป็ นมิตร ความอนุเคราะห์อย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้ผอู ้ ื่น มีความสุข
หรื อให้พน้ จากทุกข์
6.2.7 ความอดทน หมายถึง มีร่างกาย และจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถยืนหยัดต่อสูก้ บั
ปั ญหา ความยากลาบาก และคาพูดที่ทาให้เจ็บแค้นได้ โดยไม่หวัน่ ไหว หรื อย่อท้อมีความสามารถ
ควบคุมการกระทาของตน ให้อยูใ่ นขอบเขตที่สงั คมสามารถยอมรับได้ โดยการใช้สติปัญญาควบคุม
ตนเองให้อยูใ่ นอานาจของเหตุผล
6.2.8 ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความซื่อตรงต่อตนเองและผูอ้ ื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ยอมรับและปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกฎกติกา ระเบียบ และกฎเกณฑ์ มีความตรงต่อเวลา ละอายใจต่อบาป
ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น หรื อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตน และพวกพ้องในทางที่ผดิ รับผิดชอบ
ในผลของการกระทา
6.2 หลักธรรมพละ 5 หมายถึง ธรรมที่เป็ นใหญ่ในกิจของตน เป็ นใหญ่ในการกระทา
หน้าที่ แต่ละอย่างๆ ของตน คือเจ้าในการครอบงา คือ 1) ศรัทธาพละ คือความเลื่อมใสอย่างแรงกล้า
ไม่มีความย่อท้อหรื อท้อถอยในการปฏิบตั ิ 2) วิริยะพละ คือความองอาจ กล้าหาญ มีความองอาจ
กล้าหาญอย่างแรงกล้า พากเพียรที่จะปฏิบตั ิ โดยไม่มีความย่อท้อ ท้อถอย 3) สติพละ คือ ความระลึก
ได้อย่างถูกต้องและแรงกล้า 4) สมาธิพละ คือความสงบ ตั้งมัน่ อยูใ่ นอารมณ์เดียวอย่างแรงกล้า เพือ่
ไม่ให้หวัน่ ไหวโยกคลอน ท้อถอย และ 5) ปั ญญาพละ การกาหนดรู ้แจ้งสอดส่องในการปฏิบตั ิอย่าง
แรงกล้า เพือ่ ไม่ให้มีความย่อท้อ เบื่อหน่ายหรื อหวัน่ ไหว
6.3 ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวตำมหลั ก ธรรมพละ 5 เพื่อ พัฒ นาความมี วินัย ในตนเอง
หมายถึงชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ที่ผวู ้ จิ ยั สร้าง
ขึ้นตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา เรื่ อง พละ 5 จานวน 10 กิจกรรม แบ่งเป็ นขั้นตอนการ
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ดาเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) ขั้นนา 2) ขั้นดาเนินกิจกรรม 3) ขั้นสะท้อนกลับ และ 4) ขั้นสรุ ปและนาไป
ปฏิบตั ิ ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความกล้าหาญ กิจกรรมเพือ่ พัฒนาความตั้งใจ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเชื่อมัน่ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็ น
ผูน้ า กิจกรรมเพื่อพัฒนาความมี เมตตา กิจกรรมเพื่อพัฒนาความอดทน กิจกรรมเพื่อพัฒนาความ
ซื่อสัตย์ กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ
6.4 ชุ ดกิจกรรมแนะแนวปกติ หมายถึ ง เป็ นกิ จกรรมที่มุ่ งพัฒนา ป้ อ งกันปั ญหาและ
แก้ไขปั ญหาของผูร้ ับบริ การ ทั้งเด็ก วัยรุ่ นและผูใ้ หญ่ ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ขอบข่าย คือ ด้านการศึกษา
ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม ซึ่งแบ่งเป็ นขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนา ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 3 ขั้นสะท้อนกลับ และ ขั้นที่ 4 ขั้นสรุ ปและนาไปปฏิบตั ิ มีจุดมุ่งหมายสาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ
6.5 นั กเรี ยน หมายถึ ง นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้าน
หนองคอก สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 ภาคเรี ย นที่ 1
ปี การศึกษา 2561

7. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
7.1 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561ได้รับการพัฒนาความมี
วินยั ในตนเอง
7.2 ได้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสาหรับนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
7.3 ได้แนวทางในการจัดกิ จกรรมแนะแนวที่เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพ ในการ
พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง สาหรับนักเรี ยนในระดับชั้นอื่น ๆ
7.4 ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ วิ ช าชี พ การแนะแนวและการปรึ กษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยา
ด้านวิชาการ

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ผลการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมี
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูว้ จิ ยั
ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพือ่ เป็ นแนวทางการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมีวนิ ยั ในตนเอง
1.1 ความหมายของความมีวนิ ยั ในตนเอง
1.2 ความสาคัญของความมีวนิ ยั ในตนเอง
1.3 คุณลักษณะของผูท้ ี่มีวนิ ยั ในตนเอง
1.4 องค์ประกอบสาคัญของการมีวนิ ยั ในตนเอง
1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง
1.6 หลักธรรมพละ 5
1.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมแนะแนว
2.1 ความหมายของชุดกิจกรรมแนะแนว
2.2 ขอบข่ายของชุดกิจกรรมแนะแนว
2.3 ความสาคัญของชุดกิจกรรมแนะแนว
2.4 ประโยชน์ของชุดกิจกรรมแนะแนว
2.5 การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนว
2.6 ขั้นตอนและเทคนิคในการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
2.7 ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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1. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับความมีวนิ ัยในตนเอง
1.1 ความหมายของความมีวินัยในตนเอง
คาว่า “วินัย” ตามพจนานุ กรมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน (2525, น. 744) หมายถึ ง
การอยูใ่ นระเบียบแบบแผน และข้อบังคับปฏิบตั ิ
กูด (Good, 1973 อ้างถึงใน ทัศนี ยา แสนทิพย์, 2559, น. 18) ได้ให้ความหมายการ
มีวนิ ยั ในตนเอง โดยสรุ ปว่า หมายถึง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยอานาจภายในของ
แต่ ล ะบุ ค คล และเป็ นอ านาจที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ้ แ ละยอมรั บในคุ ณ ค่า ไม่ ใ ช่ บ ัง คับ โดยอ านาจ
ภายนอก
วิชยั วงศ์ใหญ่ (2541, น. 35) กล่าวว่า การมีวนิ ยั หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการควบคุมตนเอง และประพฤติตนให้อยูใ่ นกฎ ระเบียบ และกติกาของสังคม เพือ่ ความสุขของ
ตนเองและส่วนรวม โดยมีพฤติกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ การควบคุมตนเอง ความ
รับผิดชอบ ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย์ และความขยันอดทน
อิ ง ลิ ช และอิ ง ลิ ช (English&English, 1958 อ้า งถึ ง ใน สิ นี น าฏ สุ ท ธิ จิ น ดา, 2543
น.16) ให้ค วามหมายของการมี วินัย ในตนเอง โดยสรุ ป ว่า การมี วินัย ในตนเอง มี ค วามหมาย
เช่นเดียวกับการควบคุมตนเอง คือ มีลกั ษณะการนาตนเอง หรื อ การควบคุมพฤติกรรมของตน ให้
เป็ นไปตามที่ต้งั เป้าหมายเอาไว้
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ (2540, น. 18) ได้อธิบายความมีวนิ ยั
โดยสรุ ปว่า ความมีวนิ ยั ในตนเอง สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) วินัยภายนอก หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ยอมรับที่จะประพฤติปฏิบตั ิ
ตาม เนื่องจากเกรงกลัวในอานาจ หรื อกลัวการถูกลงโทษ โดยที่ไม่มีความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิตามแต่
อย่างใด เพียงแต่ตกอยูใ่ นภาวะจายอมเท่านั้น
2) วินัย ภายใน หมายถึ ง การที่ บุ ค คลใดบุค คลหนึ่ ง ยอมปฏิ บ ัติ ต ามด้ว ยความ
สมัครใจ ไม่มีใครบังคับหรื อถูกควบคุมจากอานาจใด ๆ
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2543 อ้างถึ งใน ชลลดา สอยศิริ, 2559, น.12) ได้
อธิ บ ายค าว่าวินัย โดยสรุ ป ว่า หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ฝึ กพฤติ กรรม เป็ นศี ล ในระดับที่เป็ น
บทบัญญัติทางสังคม ซึ่ งศีลนั้น ก็คือ สิ่ งที่เป็ นธรรมชาติ ที่เป็ นคุณสมบัติในตัวคน เมื่อคนปฏิบตั ิ
วินัย จนกลายเป็ นความเคยชิ น และเมื่ อ พฤติ ก รรมนั้น แพร่ ข ยายไปในสัง คม ก็ จ ะกลายเป็ น
วัฒนธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ ง วินัย คือ ระเบียบแบบแผนในการดาเนิ นชี วิต และการอยูร่ ่ วมกันใน
สังคม ขณะที่ ศีล คือ ความเป็ นผูต้ ้งั อยูใ่ นวินยั นัน่ เอง
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พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยาสถาน (2554, น.11-21) ได้ให้ความหมายของคาว่า
วินยั ว่า หมายถึง ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ิ รวมทั้งสิกขาบทของพระสงฆ์
ทัศนี ยา แสนทิพย์ (2559, น. 18) ให้ความหมายความมีวินัยในตนเองโดยสรุ ปว่า
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคล ด้วยสามัญสานึ กจากภายในจิ ต ใจ
ที่ไ ด้รับการปลูกฝั ง อบรมมา มี ลักษณะสาคัญ เช่ น ความรับผิดชอบ มี ความมุ่ งมัน่ ความเชื่อมัน่
ความอดทน ความซื่อสัตย์ และมีความเป็ นผูน้ า เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า ความมีวินยั ในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม โดยเกิดจากความรู ้สึกมองเห็นคุณค่าในการปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง การเรี ยนรู ้ การฝึ กอบรมโดยไม่ได้เกิดจากอิทธิพลภายนอก ถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ยงั ไม่
เปลี่ยนพฤติกรรมนั้น เช่น มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมัน่ มีความเป็ นผูน้ ามี
ความอดทน มีความซื่อสัตย์ เป็ นต้น
1.2 ความสาคัญของความมีวินัยในตนเอง
วินยั เป็ นข้อปฏิบตั ิที่ใช้ควบคุม ความประพฤติของคนดังกล่าว เพือ่ ให้เกิดความเป็ น
ระเบียบของสังคม
ออซู เ บล (Ausubel, 1968 อ้า งถึ ง ใน สุ ว รี ย ์ จึ ง เจริ ญ รั ต น์ , 2556, น. 50) กล่ า วถึ ง
ความสาคัญของความมีวนิ ยั ในตนเองโดยสรุ ป ดังนี้
1) เป็ นเครื่ องมือในการฝึ กอบรมนิสยั และฝึ กตนให้มีพฤติกรรมที่เป็ นมาตรฐาน
2) เเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ สามารถปฏิบตั ิ
ตนอยูใ่ นกฎระเบียบของสังคม รู ้จกั ควบคุมอารมณ์ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีความอดทน
3) เเกิ ดจากมโนสานึ ก ที่ไ ด้รับจากการสะสมประสบการณ์ มี พฒั นาการมาเป็ น
ลาดับ
4) เทาให้เกิดความมัน่ คงทางอารมณ์ เนื่ องจากกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สังคมยอมรับ จะ
เป็ นกรอบแนวคิดที่บุคคลนั้น ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมและแนวความคิดนี้ ก็จะ
พัฒนาจนกลายเป็ น “วินยั ในตนเอง”
กรมวิ ช าการ (2537 อ้ า งถึ ง ใน ทัศ นี ย า แสนทิ พ ย์, 2559, น. 8) ได้ ก ล่ า วถึ ง
ความส าคัญ ของความมี วิ นั ย ในตนเอง โดยสรุ ป ว่ า เป็ นปั จ จัย พื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบ
การยอมรับและเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น ความเอื้อเฟื้ อแบ่งปั นช่วยเหลือซึ่งกัน และความอดทน โดยไม่
มีผใู ้ ดบังคับ และคุณลักษณะเหล่านี้ เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่จะทาให้บุคคลจะประสบความสาเร็จ ดังนั้น
ความมีวนิ ยั ในตนเอง จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคคล ดังนี้
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1) ด้านสติปัญญา การมีวนิ ยั ในตนเอง จะทาให้บุคคลนั้นรู ้จกั คิด รู ้จกั ใช้เหตุผลใน
การตัดสินใจต่าง ๆ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
2) ด้านสังคมอารมณ์และจิตใจ การมีวินัยในตนเอง จะช่วยให้บุคคลนั้นกล้าคิด
กล้าทา และกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิผอู ้ ื่น มีความเอื้อเฟื้ อ รู ้จกั การแบ่งปั น และ
รู ้จกั การรอคอย
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น พอสรุ ป ได้ว่า ความมี วินัย ในตนเอง มี ค วามส าคัญ ต่ อ
ความสาเร็จในชีวติ เนื่องจากความมีวนิ ยั ในตนเอง ทาให้บุคคลมีความประพฤติที่เหมาะสม มีความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง มีความเมตตา และมีความอดทน เป็ นต้น
1.3 คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
ผูท้ ี่มีวนิ ยั เป็ นผูท้ ี่มีจริ ยธรรมที่ดีสามารถดาเนินชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
และยังช่วยพัฒนาสังคมได้ดีข้ นึ บุคคลผูไ้ ด้ชื่อว่ามีวนิ ยั ในตนเองนั้น จาเป็ นต้องมีคุณลักษณะสาคัญ
ในหลายด้าน ดังนี้
ลัด ดาวรรณ ณ ระนอง (2525, น. 6) ได้ส รุ ป พฤติ ก รรมของผูม้ ี วินัย ในตนเอง
โดยสรุ ปว่า ผูท้ ี่มีวนิ ยั ในตนเองนั้น จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสาคัญ 11 ประการ ดังต่อไปนี้
1) เชื่ออานาจภายในตนเอง
2) มีความเป็ นผูน้ า
3) มีความรับผิดชอบ
4) ตรงต่อเวลา
5) เคารพต่อกฎระเบียบทั้งต่อหน้าและลับหลังผูอ้ ื่น
6) ซื่อสัตย์สุจริ ต
7) รู ้จกั หน้าที่และกระทาตนตามหน้าที่เป็ นอย่างดี
8) รู ้จกั เสียสละ
9) มีความอดทน
10) มีความตั้งใจเพียรพยายาม
11) ยอมรับผลการกระทาของตน
โรจนา ศุขะพันธุ์ (2530 อ้างถึงใน ทัศนี ยา แสนทิพย์, 2559, น. 31) ได้ให้ทศั นะ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูม้ ีวินัยในตนเอง โดยสรุ ปว่า จะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบ การมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ไม่มีความวิตกกังวล มีจิตใจเข้มแข็งมัน่ คง มีความตั้งใจ
จริ งใจ กล้าคิด กล้าพูด และกล้าทา มีความเป็ นผูน้ า ซื่อสัตย์ มีเหตุผล มี ความเห็นใจผูอ้ ื่น และมีความ
อดทน
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กาญจนา มีพลัง (2532 อ้างถึงใน ทัศนียา แสนทิพย์, 2559, น.31) กล่าวคุณลักษณะ
สาคัญของผูท้ ี่มีวินัยในตนเองโดยสรุ ปว่า ผูท้ ี่มีวินัยในตนเอง จะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความตั้งใจ ความซื่ อสัตย์ ความขยันอดทน และมีความเป็ น
ผูน้ า
พรรณทิพย์ พื้นทอง (2534 อ้างถึงใน ชลลดา สอยศิริ, 2559, น. 31) ได้ให้ทศั นะ
เกี่ ย วกับ ลัก ษณะส าคัญ ของบุ ค คลที่ มี วินัย ในตนเองโดยสรุ ป ว่า ผูท้ ี่ มี วินัย ในตนเอง จะต้อ งมี
คุณลักษณะสาคัญ เช่น มีระเบียบและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสังคม เคารพในสิทธิผอู ้ ื่น ตรงต่อเวลา
และยอมรับการกระทาของตนเอง
กฤษณ์ ภู่พฒั น์ (2538 อ้างถึงใน ชลลดา สอยศิริ, 2559, น. 17) กล่าวถึงคุณลักษณะ
สาคัญ ของบุคคลที่มีวินัยในตนเองโดยสรุ ปว่า จะต้อ งประกอบไปด้วยคุ ณลักษณะสาคัญ คือ มี
ความรับผิดชอบ มี มี จิตใจมั่นคง มี ความตั้งใจจริ งความเชื่ อ มั่นในตนเอง เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ น
เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น มีความเป็ นผูน้ า มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์ มีความจริ งใจ และมีเหตุผล
ฉันทนา ภาคบงกช (2539, น. 10) ได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูท้ ี่มีวินัยในตนเอง โดยสรุ ปว่า ควรประกอบไปด้วยพฤตกรรมที่แสดงออกถึ งความเชื่ อ มั่นใน
ตนเอง มีความตั้งใจจริ ง มีความรับผิดชอบ มีความเป็ นผูน้ า มีเหตุมีผล และเคารพสิทธิผอู ้ ื่น
ศิริลกั ษณ์ เกิดจันทร์ตรง (2540 อ้างถึงใน ชลลดา สอยศิริ, 2559, น. 18) กล่าวถึง
คุ ณ ลัก ษณะส าคัญ ของผูท้ ี่ มี วินัย ในตนเอง โดยสรุ ป ว่า จะต้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี ร ะเบี ย บวินั ย มี ค วาม
รับผิดชอบมีความขยันหมัน่ เพียร มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความอดทน มีความสามัคคี
จิราพร อรุ ณพูลทรัพย์ (2541 อ้างถึงใน ชลลดา สอยศิริ, 2559, น. 18) ได้กล่าวว่า
คุ ณลักษณะของผูม้ ี วินัยในตนเอง โดยสรุ ปว่า ประกอบไปด้วย ความรับผิดชอบ มี ความอดทน
เคารพในสิทธิของผูอ้ ื่น เคารพระเบียบของโรงเรี ยน และยอมรับผลในสิ่งที่ตนทา
หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 (2552 อ้า งถึ ง ใน ชลลดา
สอนศิริ, 2559, น. 19) ได้อธิบายคุณลักษณะสาคัญของความมีวนิ ยั โดยสรุ ป ดังนี้
1) ความตรงต่อเวลา
2) ปฏิบตั ิตนตามหน้าที่และยอมรับผลการกระทานั้น ๆ
3) จะต้องเป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิตนตามระเบียบและกฎเกณฑ์
4) จะต้องเป็ นผูท้ ี่ทากิจวัตรของตนเองตรงตามเวลา
5) จะต้องเป็ นผูท้ ี่เคารพสิทธิของผูอ้ ื่น
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ คุณลักษณะสาคัญของความมีวนิ ยั ตนเอง ประกอบ
ไปด้วยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ ตรงต่อเวลา ความกล้าหาญ ความกล้าคิด กล้าพูดกล้าทา
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มี เหตุผลมี ความตั้งใจ เพียรพยายาม ยอมรับผลการกระทาของตนเอง มี ความรับผิดชอบ ความ
เชื่อมัน่ มีลกั ษณะความเป็ นผูน้ า มีเมตตา ความอดทน และมีความซื่อสัตย์
1.3 องค์ประกอบสาคัญของการมีวินัยในตนเอง
ผูท้ ี่มีวินัยในตนเองนั้น มีองค์ประกอบสาคัญหลายประการ เช่น หลักธรรมอิ ทธิ
บาท 4 ได้แก่ ฉันทะ ความพอใจที่จะทาในสิ่ งนั้น วิริยะ ความเพียร พยายามในการทาสิ่ งนั้น ๆ
จิตตะ เอาใจใจฝักใฝ่ ในสิ่งที่กาลังกระทาจนกว่าจะสาเร็จ และวิมงั สา การพิจารณากระทาในสิ่งนั้นๆ
อย่างรอบครอบ มีเหตุมีผล
นอกจากนี้ ผูท้ ี่มีวนิ ยั ในตนเอง ควรประกอบด้วยหลักธรรม คือ สารณี ยธรรม 6 ข้อ
ได้แก่ หลักเมตตามโนกรรม หมายถึง การคิดดี การมองกันในแง่ดี หลักเมตตาวจีกรรม หมายถึง
การพูดแต่สิ่งที่ดี พูดด้วยความรักความปรารถนาดี พูดให้กาลังใจกันและกัน หลักเมตตากายกรรม
หมายถึ ง การทาความดี ต่อ กัน ช่ วยเหลื อ กันละกัน มี ความอ่ อ นน้อ มถ่ อ มตน มี สัม มาคารวะ ไม่
เบียดเบียนทาร้ายกัน ทาแต่ในสิ่ งที่ถู กต้อ งต่อ กันอยู่ตลอด หลักสาธารณโภคี หมายถึ ง การรู ้จกั
แบ่งปั นผลประโยชน์ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หลักสีลสามัญญตา หมายถึง
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับหรื อวินัย อย่างเดี ยวกัน เคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพ ไม่ มี อ ภิสิทธิ
เหนือบุคคลอื่น และหลักทิฏฐิสามัญญตา หมายถึงมีความคิดเห็นเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ขดั แย้ง
กัน ไม่ถือความคิดของตนเป็ นใหญ่แต่เพียงฝ่ ายเดียว แต่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยูเ่ สมอ
โดยหลักธรรมทั้ง 2 ประการ เป็ นหลักธรรมสาคัญของการมี วินัยในตนเอง และในการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์ องค์ประกอบสาคัญของการมีวนิ ยั ในตนเอง ดังนี้
13.1. ความกล้ าหาญ
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต, 2546, น. 174) ได้อธิบายถึงหลักธรรมที่
ทาให้เกิดความกล้าหาญว่า ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ผูท้ ี่ถือว่ามีความกล้าหาญ จะต้องเป็ น
ผูท้ ี่มีหลักธรรม ดังต่อไปนี้
1) มี ความศรัทธา หมายถึ ง มี ความเชื่ อ ที่ประกอบไปด้วยเหตุผล มี ความ
เชื่อมัน่ ในหลักที่ยดึ ถือและในการกระทา
2) มีศีล หมายถึง หลักธรรมที่ทาให้ความประพฤติอยูใ่ นความถูกต้องดีงาม
ไม่ผดิ ระเบียบวินยั และไม่ผดิ คลองธรรม
3) ถึงพร้อมด้วยพาหุสจั จะ หมายถึง เป็ นผูท้ ี่ได้ศึกษาเล่าเรี ยนมาก
4) ถึงพร้อมด้วยวิริยารัมภะ หมายถึง เป็ นผูม้ ีความเพียรพยายามในการงาน
ที่ได้เริ่ มลงมือทา มีความพยายามในกิจการนั้นๆ อยูแ่ ล้วอย่างมัน่ คง จริ งจัง
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5) ถึ งพร้อมด้วยปั ญญา หมายถึ ง เป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้ มี ความเข้าใจใน
เหตุผล ความดีความชัว่ สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ เป็ นผูท้ ี่รู้คิด รู ้วินิจฉัย และรู ้ที่จะ
บริ หารจัดการ
เวนเทรลลา (Ventrella, 2001 อ้างถึงใน วิทยา พลายมณี , 2554, น. 132-273)
ได้กล่าวถึงความกล้าหาญ โดยสรุ ปว่า เป็ นความเต็มใจของบุคคลที่จะเสี่ ยงและเอาชนะความกลัวที่
จะท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ แม้ไ ม่ แ น่ ใ จในผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ผูท้ ี่ ไ ด้ชื่ อ ว่า เป็ นผู ้ที่ มี ค วามกล้า หาญ จะต้อ งมี
คุณลักษณะสาคัญ ดังนี้
1) จะต้องเป็ นผูท้ ี่กล้าคิด กล้าทา และกล้ารับผิดชอบ ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เอาชนะ
ได้ยาก หรื อมีความเป็ นไปไม่ได้
2) จะต้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามสามารถในการควบคุ ม อารมณ์ ไ ด้ส ม่ า เสมอ
ในขณะที่เผชิญกับอันตราย ปั ญหา หรื อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ
3) จะต้องเป็ นผูท้ ี่ชอบให้กาลังใจเพือ่ นร่ วมงาน
4) จะต้อ งเป็ นผูท้ ี่กล้าเปิ ดเผยความคิ ดของตนเอง แม้เรื่ อ งนั้นกาลังเป็ น
ประเด็นที่กาลังถูกวิพากษ์วจิ ารณ์
5) จะต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่นิ่งเฉยต่อความไม่ยตุ ิธรรมต่าง ๆ
6) จะต้องเป็ นผูท้ ี่กล้าเสี่ยงในสิ่งทีแม้จะไม่แน่ใจในผลที่จะเกิดขึ้น
7) จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ในการเผชิญกับความกดดันต่างๆ
8) หากมีความจาเป็ น จะต้องเป็ นผูท้ ี่ชอบท้าทายต่อสิ่งต่าง ๆ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ ความกล้าหาญ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่จะเผชิญกับความกลัว ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และอันตรายต่าง ๆ เป็ นความกล้าหาญที่
มี อ ยู่ภายในตน ซึ่ งเป็ นความกล้าที่สามารถทางานหรื อ ทากิ จการต่างๆ ได้อ ย่างถู กต้อ ง ยุติธรรม
แม้วา่ จะต้องพบกับการต่อต้าน หรื อการบัน่ ทอนกาลังใจ
1.3.2. ความตั้งใจ
ความมุ่งมัน่ กระทาการที่ทา้ ทาย ไม่ใช่แค่ทาในสิ่ งที่ปกติ ที่ไม่มีอะไรใหม่
แต่จะต้องเป็ นสิ่ งใหม่ อันสะท้อนพรมแดนของความยาก ที่ตอ้ งใช้ความสามารถเข้าจัดการ หรื อ
สร้างสรรค์ข้ นึ
เสมอใจ ชื่นจิต (2533 อ้างถึงใน ทัศนี ยา แสนทิพย์, 2559, น. 38 ) กล่าวถึง
ความตั้งใจ โดยสรุ ปว่า หมายถึง การเอาใจใส่ ในกิจกรรมต่างๆ ที่กาลังกระทาอยูอ่ ย่างทัว่ ถึงไม่วา่ จะ
เป็ นผูร้ ่ วมกิจกรรม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรมทั้งหมด
ศิริลกั ษณ์ รักษาทรัพย์ (2534 อ้างถึงใน ทัศนียา แสนทิพย์, 2559, น. 38) ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจ โดยสรุ ปว่า หมายถึง การมีจิตใจมุ่งตรง จดจ่อ หรื อมีใจเป็ นสมาธิมนั่
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ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กาลังเกิดขึ้นอยูใ่ นขณะนั้น เช่น เวลาเรี ยน ความตั้งใจของนักเรี ยน คือ การมีสมาธิ
มุ่งมัน่ จดจ่ออยูภ่ ายในห้องเรี ยน ไม่ส่งใจไปภายนอก
โสภา มะเครื อ สี (2553 อ้า งถึ ง ใน ทัศ นี ย า แสนทิ พ ย์, 2559, น. 38) ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจ โดยสรุ ปว่า หมายถึง การเอาใจใส่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง เช่น ความตั้งใจใน
การเรี ยน เป็ นการเอาใจใส่ ท้ งั ต่อการเรี ยนในห้องเรี ยนทั้งหมด ทั้งงานที่ครู มอบหมาย การฟั งครู
อธิบาย การมองกระดาน มองอุปกรณ์ การถามและตอบคาถามในบทเรี ยน และการให้ความร่ วมมือ
ทากิจกรรมการเรี ยนต่าง ๆ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยาสถาน (2554, น. 482) ได้ให้ความหมายของ
คาว่า ความตั้งใจว่า หมายถึง ความมุ่งมัน่ ที่จะกระทา
ส านัก พิม พ์เ ลี่ ย งเซี ย ง (2546, น. 97) อธิ บ ายความหมายของ ความตั้ง ใจ
โดยสรุ ปว่า ความตั้งใจ ในหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา เรี ยกว่า สมาธิ คือ การมีจิตตั้งอยู่ใน
อารมณ์เดียว มีใจจดจ่ออยูใ่ นกิจการใดกิจการหนึ่งที่กาลังทาอยู่ โดยผูท้ ีมีความใจตั้งมัน่ ย่อมสามารถ
ทากิจการต่างๆ ได้สาเร็จ แต่หากกิจการใดไม่มีความตั้งใจหรื อใจไม่มีสมาธิ คือ มีใจลังเลไม่แน่วแน่
สองจิตสองใจ ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ความตั้งใจ หมายถึง มีจิตที่จดจ่อ มุ่งมัน่ มี
สมาธิ ที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งในขณะนั้น หรื อในกิจกรรมนั้นๆ และไม่เพียงแต่กิจกรรม แต่มีใจจดจ่อ
ต่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมและอุปกรณ์ของกิจกรรมด้วย
1.3.3. ความรั บผิดชอบ
ความรั บ ผิด ชอบ คื อ การกระท าหรื อ การแสดงพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่
เป็ นไปตามความคาดหวัง ตามตาแหน่งในอาชีพ หรื อตาแหน่งที่สงั คมกาหนดขึ้น ซึ่งโครงสร้างและ
บทบาทประกอบด้วย ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล การแสดงพฤติกรรมในสังคมต้องทาตาม
สถานภาพในกลุ่มหรื อสังคม
สุพตั รา สุภาพ (2525, น. 14) กล่าวถึง ความหมายของความรับผิดชอบ โดย
สรุ ปว่า คือ การรู ้จกั หน้าที่ของตนที่จะต้อ งทา หรื อ ปฏิบตั ิ เป็ นการกระทาหน้าที่ตามตาแหน่ ง
สถานะของตนเอง ไม่เพียงแต่คานึงถึงแต่สิทธิเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ดวงจันทร์ หนู ทอง (2533, น. 36) ความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบ โดย
สรุ ปว่า หมายถึง ความมุ่งมัน่ เต็มใจที่จะปฏิบตั ิหน้า ทั้งต่อการงานของตนเอง และของชุมชน มุ่งให้
ความสาคัญต่อหน้าที่การงานที่ทา มี ความพยายามที่จะปรับปรุ งงานในหน้าที่ของตนให้ดีข้ ึนอยู่
เสมอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ( 2549 อ้างถึง
ใน พระจีรศักดิ์ บุญฤทธิ์ , 2554, น. 10) ได้ให้ความหมายความรับผิดชอบ โดยสรุ ปว่า หมายถึง
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ความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง จนบรรลุความมุ่งหมาย มีความมานะ
อดทนที่จะทาสิ่ งนั้นๆ ให้สาเร็ จ ยอมรับผลการกระทานั้นๆ ตลอดจนมีความพยายามที่จะปรับปรุ ง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ให้ดียงิ่ ขึ้น
คะนึ ง นิ จ พุ่ม พวง (2546 อ้า งถึ ง ใน พระจี ร ศัก ดิ์ บุ ญ ฤทธิ์ , 2554, น. 17)
กล่าวถึง ความหมายความรับผิดชอบ โดยสรุ ปว่า คือ ความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้
สาเร็จลุล่วง มีความตรงต่อเวลา มีการวางแผน ตรวจทาน ปรับปรุ งแก้ไข และยอมรับผลที่เกิดขึ้นทั้ง
ที่เป็ นผลดีและผลเสีย พยายามปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่อยูเ่ สมอ เช่น ในการเรี ยน นักเรี ยนจะต้องมี
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และการกระทาของตนเอง ได้แก่ การตรงต่อเวลา รู ้หน้าที่ รู ้จกั รักษา
สุ ขภาพอนามัย รู ้จกั ควบคุ มความประพฤติ รับผิดชอบต่อ การศึกษาเล่ าเรี ยน และรับผิดชอบต่อ
สถานศึกษา
พุทธทาสภิกขุ (2520 อ้างถึงใน พระจีรศักดิ์ บุญฤทธิ์, 2554, น. 8) อธิบาย
ความหมายของความรั บ ผิ ด ชอบ โดยสรุ ป ว่ า เป็ นการรั บ รู ้ แ ล้ว ลงมื อ ท าด้ว ยความสมัค รใจ
เพือ่ ตอบสนองความรับรู ้น้ นั เป็ นกระทาในฐานะที่เป็ นหน้าที่ของตน ไม่ใช่เพียงแต่คิดหรื อรับรู ้อยู่
ในใจโดยไม่กระทาการใด ๆ
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2540 อ้างถึงใน พระจีรศักดิ์ บุญฤทธิ์, 2554,
น. 17) กล่าวถึง ความรับผิดชอบว่าเป็ นการกระทาที่ให้ได้ท้ งั ประโยชน์ของตน และประโยชน์ของ
ส่ วนรวม จะต้องระวังตั้งใจไม่ให้เกิดประโยชน์แต่ฝ่ายเดี ยว ต้องคอยป้ องกันแก้ไขอยูต่ ลอดเวลา
เพื่อมิให้ความเสี ยหายเกิดขึ้นและที่สาคัญเป็ นอย่างยิง่ จะต้องพยายามสร้างประโยชน์ เสี ยสละเพือ่
ผูอ้ ื่นและส่วนรวมให้มากขึ้น
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยาสถาน (2554, น. 990) ได้ให้ความหมายของ
คาว่า ความรับผิดชอบว่า หมายถึง การยอมรับในสิ่งตนทา หรื อที่อยูใ่ นความดูแลของตน ทั้งในส่วน
ดีและไม่ดี และยังหมายรวมถึง การรับเป็ นภาระ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจเอาใจ
ใส่ การกระทาด้วยความสมัครใจในการปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ๆ ให้ประสบความสาเร็ จตามที่เป้าหมายที่
วางไว้ และยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตน ทั้งที่เป็ นผลดีและผลเสี ย เพื่อนามาปรับปรุ ง
งานให้ดียง่ิ ขึ้น
1.3.4. ความเชื่อมั่น
การกล้าตัดสินใจ ในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก
สามารถทาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เพือ่ ให้
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
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นภดล เวชสวัส ดิ์ (2538 อ้า งถึ ง ใน ชลลดา สอยศิ ริ , 2559, น. 33) ให้
ความหมาย ความเชื่อมัน่ โดยสรุ ปว่า เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นภายในตน ว่าสามารถทาทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ตอ้ งการ และเมื่ อ ยิ่งประสบความสาเร็ จมากเท่า ใด ความเชื่ อ มั่นก็จะมี เพิ่ม มากขึ้น เรื่ อ ยๆ จน
บางครั้งทาให้ เกิดการเข้าใจผิดว่า ผูท้ ี่มีความเชื่อมัน่ สู ง เป็ นคนก้าวร้าว แข็งก้าว หยิง่ ยโส แต่โดย
แท้ที่ จ ริ ง ทุ ก คนจะต้อ งมี ค วามเชื่ อ มั่น กล้า แสดงออก จึ ง จะประสบความส าเร็ จ ในชี วิต ซึ่ งไม่
จาเป็ นต้องทาตัวหยิง่ หรื อ หลงตนเอง
อุ ษณี ย ์ โพธิ สุข (2542, น. 57) กล่ าวถึ งความเชื่ อมัน่ โดยสรุ ปว่า หมายถึง
ความรู ้สึก ความคิด หรื อความเชื่อในความสามารถของตนเอง ว่าสามารถทาสิ่ งต่างๆ ได้ มีความ
มัน่ ใจ หรื อ มีความกล้าที่จะทาสิ่ งต่างๆ ให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยไม่มีความย่อท้อ แม้จะ
เผชิญกับปั ญหาหรื ออุปสรรคต่าง ๆ บุคคล ที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มักจะเป็ นคนที่ กล้าตัดสิ นใจ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และสิ่ งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้
เป็ นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดี โดยมีคุณลักษณะสาคัญ ๆ เช่น เป็ นคนกล้าคิด กล้าพูด และกล้าทาในสิง
ต่าง ๆ มีจิตใจมัน่ คง มีเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เมื่อคิดจะทาสิ่ งใด จะมีการวางแผนก่อ นเสมอ มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง ไม่มีความวิตกจนเกินไป มีความเป็ นผูน้ า รักความยุติธรรม ชอบ
ช่วยผูอ้ ื่น รักความเป็ นอิสระ มีความเกรงใจและเห็นใจผูอ้ ื่น เป็ นบุคคลที่มกั จะตั้งเป้ าหมาย ไว้สูง
โดยเชื่อว่าจะทาได้สาเร็จ
สมจินตนา คุ ปตสุ นทร (2547 อ้างถึ งใน ชลลดา สอยศิริ, 2559, น. 25 )
กล่าวถึง ความเชื่อมัน่ ในตนเอง โดยสรุ ปว่า หมายถึง ความกล้าที่จะคิด กล้าตัดสิ นใจ กล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็ น กล้าแสดงออก โดยไม่ มี ความประหม่ า หรื อ เขินอาย มี จิตใจมั่นคง มี ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีความเชื่อมัน่ ในความคิดของตนเอง แต่ยงั คงพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่ น กล้าเผชิ ญความจริ ง สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อ ม รวมทั้งเป็ น ผูท้ ี่ชอบชมเชยและให้
กาลังใจผูอ้ ื่น ในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์
อัญชลี ฉิ มพลี (2551 อ้างถึ งใน ชลลดา สอยศิริ, 2559, น. 25) ให้ทศั นะ
เกี่ยวกับ ความเชื่อมัน่ ในตนเองว่า หมายถึง พฤติกรรมที่มีความกล้าหาญ ในการแสดงออกการเผชิญ
กับเหตุการณ์ต่างๆ และตัดสินใจด้วยความมัน่ ใจ เป็ นผูท้ ี่มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปรับตัว
เข้ากับสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม และสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยาสถาน (2554, น. 390) ได้ให้ความหมายของ
คาว่า ความมัน่ ใจหมายถึง ความเชื่ออย่างมัน่ คงไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เชื่อมัน่ ในความยุติธรรมของ
ศาล
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ทัศนี ยา แสนทิพย์ (2559, น. 34) สรุ ปความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมัน่ โดย
สรุ ปว่า หมายถึง ความมัน่ ใจ หรื อ ความกล้าที่จะใช้ความพยายามในการสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุผลสาเร็ จ
หรื อ บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า ความเชื่ อ มั่น หมายถึ ง ความกล้า คิ ด
กล้าตัดสินใจในการที่จะกระสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แม้จะมีปัญหาหรื ออุปสรรคใด ก็ไม่ยอ่ ท้อ มีจิตใจที่มนั่ คง
มีเหตุมีผล มีความรอบคอบ
1.3.5. ความเป็ นผู้นา
บุคคลที่สามารถชักจูงหรื อสามารถชี้นาบุคคลอื่น ให้ปฏิบตั ิงาน สาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถที่จะทาให้กลุ่มดาเนินไปอย่างก้าวหน้า
และบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศนคติและการกระทาของผูอ้ ื่น
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2539 อ้างถึงใน ทัศนี ยา แสนทิพย์, 2559, น.
35) ได้ก ล่ าวถึ ง ความหมายของความเป็ นผูน้ า โดยสรุ ป ว่า หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะทาให้
หน่ ว ยงาน หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า และประสบความส าเร็ จ ตลอดจน
ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ และชักจูงให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตาม
พรนพ พุกกะพันธุ์ (2544 อ้างถึ งใน ทัศนี ยา แสนทิพย์, 2559, น. 35) ให้
ความหมายความเป็ นผูน้ า โดยสรุ ปว่า หมายถึง ความสามารถที่จะประสานให้บุคคลต่างๆ มาอยู่
รวมกัน ทางานร่ วมกันอย่างราบรื่ น และประสบความสาเร็จตามที่ต้งั เป้าหมายเอาไว้
กวี วงศ์พุฒ (2535 อ้า งถึ ง ใน ชลลดา สอยศิ ริ , 2559, น. 25) กล่ า วถึ ง
คุณลักษณะของผูน้ าเอาไว้ 5 ประการโดยสรุ ปดังนี้
1) เป็ นแกนนากลุ่ม เป็ นศูนย์กลาง หรื อจุดรวมของกิ จกรรม เป็ นผูต้ ิดต่อ
ประสานงาน และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่ม
2) เป็ นผูน้ ากลุ่ม ให้บรรลุเป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์หมายวางไว้ แม้เป็ น
เพียงผูช้ ้ ีแนะ โดยไม่ได้ลงมือทาด้วยตนเอง ก็ตาม
3) เป็ นผูท้ ี่สมาชิกส่วนใหญ่ คัดเลือกหรื อยกให้เขาเป็ นผูน้ าของกลุ่ม
4) มี คุ ณ สมบัติ พิเ ศษเฉพาะบางอย่า ง เช่ น มี ค วามสามารถใช้อิ ท ธิ พ ล
บางประการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด
5) มี ความสามารถในนากลุ่ม ไปในทางที่ตอ้ งการ มี ส่วนร่ วมและมี ส่วน
เกี่ยวข้องในการแสดงบทบาทหรื อพฤติกรรมความเป็ นผูน้ า
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บุญทัน ดอกไธสง (2535 อ้างถึงใน ชลลดา สอยศิริ, 2559, น. 26) อธิบาย
ลักษณะความเป็ นผูน้ าโดยสรุ ป ดังนี้
1) จะต้องเป็ นบุคคลที่มีศิลปะในการโน้มน้าว ชักนา หรื อ มีอิทธิพลที่จะทา
ให้กลุ่มบุคคลตั้งใจปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้าหมาย
2) จะต้องเป็ นผูน้ า และแนะนา ช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสู งสุ ดตาม
ความสามารถ
3) จะต้องเป็ นบุคคลที่ยนื อยูด่ า้ นหน้ากลุ่มและนากลุ่มไปสู่จุดมุ่งหมาย
จากที่กล่ าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ความเป็ นผูน้ า หมายถึ ง ความมี อิ ทธิพล
ในการโน้มน้าวให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิตาม ทางานที่ทาประสบผลสาเร็ จด้วยดี เป็ นผูม้ ีความสามารถ
ในการประสานงาน และให้กาลังใจเพือ่ นร่ วมงานอยูเ่ สมอ
1.3.6 ความมีเมตตา
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยาสถาน (2554, น. 918) ได้ให้ความหมายของ
คาว่า ความเมตตาว่า หมายถึง ความรักและเอ็นดู ความปรารถนาให้ผอู ้ ื่นได้สุข เป็ น 1 ในพรหม
วิหาร 4 คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา
มู ล นิ ธิ ศึ ก ษาและเผยแพร่ พ ระพุท ธศาสนา (2560) กล่ า วถึ ง เมตตา โดย
สรุ ปว่า หมายถึง ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น มีความเป็ นกัลยาณมิตรกับทุกคน ไม่จาเพาะเจาะจง
บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งความมีเมตตานี้ เกิดขึ้นได้ อาศัยการอบรมในชีวิตประจาวัน โดยเริ่ มจาก
บุคคลที่ใกล้ตวั ที่สุดก่อน จากนั้นค่อยขยายวงกว้างออกไปขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ศัตรู ข้าศึกของความ
เมตตา คือ ความโลภที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งต้องใช้สติพิจารณาอย่างละเอียดว่า สภาวะจิตใจใน
ขณะนั้น เป็ นเมตตา หรื อความโลภ เพราะมิเช่นนั้นแล้วแทนที่จะเจริ ญเมตตา ก็อาจจะกลายเป็ นการ
เจริ ญความโลภ
โชติ ปั ญโญ (2557) แสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความเมตตา โดยสรุ ปว่า
คาว่า เมตตา มีรากศัพท์มาจากคาว่า “เมตตา / เมตไตย / มิตร” แปลว่า เพือ่ น หมายถึง การแสดงออก
ทางจิตใจ ที่ไม่ตอ้ งการให้บุคคลอื่นได้รับทุกข์ ปรารถนาให้มนุ ษย์และสัตว์ มีความสุขความเจริ ญ
ยิง่ ๆ ขึ้นไป ปราศจากความอิจฉาริ ษยา มีไมตรี จิตความจริ งใจต่อกันและกัน ซึ่งการแผ่เมตตา คือการ
ส่งกระแสจิตที่เปลี่ยมได้ดว้ ยความหวังดีของตนไปสู่ ผอู ้ ื่น ทั้งที่เป็ นเทวดา มนุษย์ และสัตว์ ให้เขามี
ความสุข พบกับความสมหวังในชีวติ
สานักพิมพ์เลี่ยงเซี ยง (2546, น. 70) อธิบายความหมายของเมตตา โดยสรุ ป
ได้ว่า หมายถึง ความรักที่ไม่มีเรื่ องความใคร่ เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็ นความรัก ความปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น
โดยปราศจากความเห็นแก่ตวั ไม่มีความเกลียดชัง ไม่มีความลาเอียง เป็ นความปรารถนาดีที่มุ่งความ

20
เจริ ญก้าวหน้าต่อผูอ้ ื่น นาเอาความสุ ขไปให้ผอู ้ ื่นฝ่ ายเดียว และเป็ นการแสดงความปรารถนาดีที่ไม่
เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทั้งบุคคลที่เป็ นศัตรู
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ความมีเมตตา หมายถึง ผูท้ ี่มีจิตใจรักและ
เอ็นดู มีความปรารถนาให้ผอู ้ ื่นมีความสุข มีความปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น โดยปราศจากความเห็นแก่ ตวั
และไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ
1.3.7 ความอดทน
การรักษาภาวะของตนให้เป็ นปกติ ไม่วา่ จะถูกกระทบกระเทือนด้วยสิ่งใด
เป็ นที่พงึ ปรารถนาหรื อไม่พงึ ปรารถนาก็ตาม มีความมัน่ คงหนักแน่น
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต, 2546, น. 114) อธิบายความหมายของ
ความอดทน โดยสรุ ป ว่า หมายถึ ง ความตั้ง ใจในการท าหน้า ที่ ห รื อ การงานต่ า งๆ ด้ว ยความ
ขยันหมัน่ เพียร ด้วยความมานะอดทน มีความเข้มแข็ง ไม่หวัน่ ไหว หรื อย่อท้อ และมีความมัน่ ใจ
ในจุดหมายที่วางเอาไว้
พระเทพเวที (2533, น. 26 อ้างถึงใน มารศรี กลางประพันธ์, 2548, น. 12)
ได้ใ ห้ค วามหมาย ของความอดทน หรื อ ขัน ติ ตามนัย แห่ ง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ว่า
หมายถึง ความอดทน ทั้งต่อความยากลาบาก ต่อความตรากตรา และต่อความเจ็บใจทั้งปวง และ
หมายรวมถึงความหนักเอาเบาสู ้ เพือ่ ให้บรรลุจุดหมายที่ดีงาม
เวนเทรลลา (Ventrella, 2001 อ้างถึงใน วิทยา พลายมณี , 2554, น. 132-273)
กล่าวถึง ความอดทน โดยสรุ ปว่า หมายถึง การรอคอยโอกาสด้วยความเต็มใจ หรื อ ยินดีที่จะรอคอย
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของตนเองและผูอ้ ื่น มีคุณลักษณะสาคัญ เช่น มีสติในการเผชิญกับสิ่ ง
ต่างๆ ยินดี ที่จะรอคอยโอกาส โดยไม่ ปล่ อ ยเวลาที่ รอคอยให้เ ปล่ าประโยชน์ มี การตัดสิ น ใจที่
รอบคอบในช่วงเวลาที่รอคอย ไม่หุนหันพลันแล่นตอบโต้ เมื่อถูกบีบบังคับให้ตอ้ งรอคอย ปฏิเสธที่
จะยอมรับผลตอบแทนต่าง ๆ เพือ่ แลกกับการยุติรอคอย และเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นได้บรรลุเป้าหมายที่
วางเอาไว้ ตามแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม
สุ ว ัฒ น์ วัฒ วงศ์ และพัช รี ศรี ท องนาก (2555, น. 8 อ้า งถึ ง ในมารศรี
กลางประพันธ์, 2548, น. 12) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความอดทน โดยสรุ ปว่า ความอดทน หรื อ
ขันติ หมายถึ งความอดทนในการสร้างความดี ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่ ความ
อดทนต่อความลาบาก ความอดทนต่อทุกขเวทนา ความอดทนต่อการล่วงเกินของคนอื่น และความ
อดทนต่ออานาจกิเลสต่าง ๆ
จันทร์ดี ถนอมคล้าย (2539, น. 12 อ้างถึงใน มารศรี กลางประพันธ์, 2548,
น. 12) ได้ให้ความหมายของความอดทน โดยสรุ ปว่า หมายถึ ง การไม่ ยอมแพ้ต่ออุ ปสรรคต่างๆ
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ขณะเดียวกัน เป็ นการทางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย และสามารถ
ควบคุมตนเองให้ทาในสิ่งที่สงั คมยอมรับ ด้วยการใช้สติและปั ญญา
ปิ่ น มุ ทุกันต์ (2514, น. 462-463 อ้างถึ งใน มารศรี กลางประพันธ์, 2548,
น.12) กล่าวถึงลักษณะของความอดทน ในความหมายของคาว่า ขันติ ว่า หมายถึง ความเข้มแข็งทาง
จิตใจ ในการทาความดี ละเว้นจากความชัว่ โดยแบ่งเป็ น 4 ลักษณะ คือ
1) อดทนต่อความลาบาก ที่เกิดจากการทางาน ความหิ วกระหาย และจาก
ธรรมชาติ เช่น การถูกแดด ลม และฝน
2) อดทนต่อความทุกขเวทนาต่าง ๆ ที่เกิดจากความเจ็บป่ วย
3) อดทนต่อความเจ็บใจ ที่เกิดจากการถูกผูด้ ่า หรื อ ถูกสบประมาท
4) อดทนต่ อ อ านาจกิ เ ลส ทั้ง ต่ อ อารมณ์ ฝ่ ายสุ ข เช่ น ความสนุ ก สนาน
การเที่ยวเตร่
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ , 2550, น. 381-382 อ้างถึ งในมารศรี
กลางประพันธ์, 2548, น. 13) ได้อธิบายขันติธรรมหรื อความอดทนโดยสรุ ปว่า หมายถึง ความอด
กลั้น ต่อความจาเป็ นสาหรับชีวติ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่
1) อดกลั้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ความร้อน ความหนาว ลม ฝน
แดด ซึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถบรรเทาได้ ด้วยความอดกลั้น ด้วยการทาจิตใจ
ไม่ให้เป็ นทุกข์ข้ ึนมา
2) อดกลั้นต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่ งถ้าหากไม่รู้จกั อดกลั้น จะทาให้เสี ย
กาลังใจ เกิดความรู ้สึกเป็ นทุกข์ทรมานเพิม่ ขึ้นอีก
3) อดกลั้นต่อการอยูร่ ่ วมกัน ทั้งนี้ การอยูร่ ่ วมกันนั้น มีท้ งั คนพาลหรื อคน
บ้า การกระทาของคนเหล่านี้ จะต้องใช้ความอดกลั้นเป็ นพิเศษ คนที่มีกิเลสก็ยอ่ มล่วงเกินผูอ้ ื่นด้วย
การด่าบ้าง หรื อดูหมิ่นดูแคลนบ้างก็เป็ นเรื่ องที่จะต้องอดกลั้น
4) อดกลั้นอย่างสู ง คือ อดกลั้นต่อการบีบคั้นแห่ งกิเลสของตน เนื่ อ งจาก
มนุ ษย์ทุกคนมีกิเลสเป็ นพลังผลักดัน คอยชักใยอยูเ่ บื้องหลังให้ตอ้ งทาตาม เช่น การอยากสู บบุหรี่
อยากไปดูหนัง ดูละคร อยากกินเหล้า เมายา อยากไปแสวงหากามารมณ์ ล้วนแต่เป็ นเรื่ องที่จะต้อง
อดกลั้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า ความอดทน หมายถึง ความอดทนต่อ
ปั ญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ในการดาเนินชีวติ อดทนต่อความยากลาบากทั้งปวง และอดทนต่อสิ่งยัว่ ยุ
ต่างๆ ที่นามาซึ่งความทุกข์ท้งั ปวง
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1.3.8 ความซื่อสัตย์
ความสุ จริ ต ความตรงไปตรงมา ความจริ งใจ พร้อมด้วยความประพฤติตรง
ความน่ าไว้วางใจ ความเป็ นธรรมและความบริ สุทธิ์ใจ ตลอดจนการงดเว้น การโกหก การคดโกง
หรื อ การลักขโมย
ประภาศรี สี หอาไพ (2540 อ้างถึงใน ทัศนี ยา แสนทิพย์, 2559, น. 37) ได้
กล่าวถึง ความซื่ อสัตย์ โดยสรุ ปว่า หมายถึง การปฏิบตั ิตน หรื อ ประพฤติตน อย่างตรงไปตรงมา
ทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งต่อ ตนเอง ต่อ คนอื่ น ต่อ หน้าที่การงาน และต่อ กฎระเบียบกฎหมาย ซึ่ ง
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ พอสรุ ปได้ดงั นี้
1) ความเป็ นคนตรงต่อเวลา
2) ทาตามที่พดู
3) ไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่
4) เคร่ งครัดกฎระเบียบ
5) มีพฤติกรรมที่ดีท้งั ต่อหน้าและลับหลัง
6) มีความสุจริ ต ไม่คดโกง ลักขโมย
น้ าค้าง ระวิงทอง (2540 อ้างถึงใน ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุดตา, 2553, น. 17) ได้
ให้ความหมายของความซื่ อ สัต ย์ โดยสรุ ปว่า หมายถึ ง ความประพฤติที่ตรงไปตรงมา มี ความ
เหมาะสม ทั้งทางกาย วาจา และใจ ทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น ต่อหน้าที่การงาน ทั้งต่อสังคมและต่อ
ประเทศชาติ ไม่ชกั ชวนผูอ้ ื่นไปในทางเสื่ อมเสี ย ไม่ใช้อานาจหน้าที่หาประโยชน์ใส่ตวั ทาแต่สิ่งที่
เป็ นประโยชน์ ยินดี ในความสาเร็ จของผูอ้ ื่น ไม่คิดริ ษยา กลัน่ แกล้ง มัน่ คงต่อการกระทาดีของตน
ประพฤติตามที่พดู
รุ จิร์ ภิสาระ และคณะ (2541 อ้างถึงใน ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุดตา, 2553, น. 17)
กล่าวถึง ความซื่ อสัตย์ โดยสรุ ปว่า หมายถึง ความซื่ อตรง ไม่ว่าจะเป็ นทางกาย วาจา ใจ แสดงออก
ทั้งต่อหน้าและลับหลังผูอ้ ื่น บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ ย่อมเป็ นที่เชื่อถือของคนทัว่ ไป สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีคนรักใคร่ มีความองอาจ กล้าพูด กล้าทา
พระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมมธโร, 2547 อ้างถึ งใน ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุดตา,
2553, น. 16) ได้ให้คานิ ยาม ของคาว่า “ซื่ อสัตย์” ไว้ โดยสรุ ปว่า หมายถึง ความสว่าง เป็ นอัธยาศัย
และความประพฤติของบุคคล ที่มีลกั ษณะซื่ อจริ ง ตรงจริ ง เที่ยงจริ ง แท้จริ ง แน่ นอนจริ ง เปิ ดเผย
สว่างกระจ่างแจ้ง ปราศจากมลทินโทษและข้อพิรุธใด ๆ
วินัย พัฒนารัฐและคณะ (ม.ป.ป. อ้างถึ งในณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุดตา, 2553,
น. 15) แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับความซื่ อ สัตย์ โดยสรุ ปว่า หมายถึง พฤติกรรมที่มีความจริ ง ใจ
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง และไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น โดยมีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ ดังนี้
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1) ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ได้แก่ ความตั้งใจจริ งที่จะกระทาในสิ่ งที่ต้ งั ใจไว้
ไม่เปลี่ยนแปลงความตั้งใจง่าย ๆ
2) ความชื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น ได้แก่ ความจริ งใจ ทั้งการพูดและการกระทา
ต่อผูอ้ ื่น ปราศจากการโกหกหลอกลวง
3) ความซื่ อ สั ต ย์ต่ อ หน้ า ที่ ได้ แ ก่ การไม่ ค ดโกง ไม่ เ บี ย ดเบี ย น หา
ผลประโยชน์ ใส่ตน ไม่เห็นแก่พวกพ้องและมีความตรงต่อเวลา
4) ความซื่ อสัตย์ต่อประเทศชาติ ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริ ย ์ ไม่ทาในสิ่ งที่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคม ประพฤติตามกฎหมาย อุทิศตนและ
เสียสละทรัพย์ส่ิงของเพือ่ สังคม
พจนานุ กรมราชบัณฑิตยาสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, น. 402 ) ได้ให้
ความหมายความซื่ อสัตย์ไว้ว่า หมายถึง การประพฤติตรง จริ งใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกง และไม่
หลอกลวง สุ จริ ต คือ ความประพฤติชอบ ความประพฤติซื่อตรง ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ถ้ากล่าวกัน
หมายถึงความประพฤติดี ประพฤติชอบ ทั้งกาย วาจา ใจ ไม่คิดทรยศหลอกลวงคนอื่น ประพฤติ
ตรงไปตรงมา ถูกต้องตามทานองคลองธรรม และกฎหมายบ้านเมือง
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติ
ที่ตรงไปตรงมา ทั้งต่อหน้าและลับหลังผูอ้ ื่น มีความจริ งใจ ยึดมัน่ ในกฎระเบียบ ไม่โกหกหลอกลวง
ทั้งต่อตนเอง และผูอ้ ื่น ต่อสังคมและประเทศชาติ
1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
การมีวนิ ยั ในตนเองนั้น นักจิตวิทยาเชื่อว่า มีพน้ื ฐานมาจากคุณธรรมและจริ ยธรรม
และคุณธรรม ซึ่ งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม อันนาไปสู่ การมีวินัยใน
ตนเอง ได้แก่
1.4.1 ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร์ (Mowrer)
ทิ ว าวรรณ แสงพัน ธ์ (2542, อ้า งถึ ง ในทัศ นี ย า แสนทิ พ ย์, 2559, น. 18)
กล่าวถึง จุดกาเนิ ดของการมี วินัยในตนเอง ว่า มีพ้นื ฐานมาตั้งแต่ระยะแรกเกิด จนกระทัง่ เติบ โต
สิ่ งสาคัญคือ โดยมี ความสัมพันธ์ระหว่างบิ ดา มารดากับทารก หรื อ ผูเ้ ลี้ ยงดู เป็ นสิ่ งสาคัญที่ จ ะ
นาไปสู่ความสามารถในการให้รางวัลตนเอง หรื อ การควบคุมตนเอง ทารกหรื อเด็ก จะเรี ยนรู ้จากผู ้
เลี้ยงดู และการเรี ยนรู ้น้ ี จะเกิดในสภาพแวดล้อมที่อนั เหมาะสมเท่านั้น โดยการเรี ยนรู ้ จะเกิดขึ้น
หลายระดับ และมีข้นั ตอน ดังต่อไปนี้
1) บิดา มารดา หรื อผูเ้ ลี้ยงดู เป็ นบุคคลสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ของทารกหรื อ
เด็กมากที่สุด เนื่องจากเป็ นผูบ้ าบัดความต้องการของทารก เช่น ร้อนก็ได้อาบน้ ามาแป้ง หิวก็ได้ดื่ม
นม ยุงกัดก็มีคนปั ดให้ เป็ นต้น เมื่อได้รับการสนองตอบความต้องการ ทารกจะรู ้สึกสบาย พอใจ
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และมีความสุ ข ซึ่ งความรู ้สึกของทารกนี้จะรุ นแรงมาก และตรึ งอยูใ่ นสานึกของทารกไปจนเติบโต
ขึ้น การที่ทารกได้รับการบาบัดความต้องการจนรู ้สึก สบาย พอใจและมีความสุขนั้น สิ่งที่เกิดควบคู่
กับ เหตุ ก ารณ์ อ ยู่เ สมอทุ ก ครั้ ง ก็ คื อ การปรากฏตัว ของบิ ด า มารดา หรื อ ผูเ้ ลี้ ยงดู ในขณะที่ ม า
ปรนนิบตั ิเด็กการบาบัดความต้องการของตนกับบิดา มารดาหรื อผูเ้ ลี้ยงดูเป็ นสิ่งมีควบคู่กนั เสมอใน
การรับรู ้ของเด็ก จึงถ่ายทอดมายังบิดา มารดา ทาให้การปรากฏตัวของบิดา มารดาหรื ออผูเ้ ลี้ยงดูตน
นั่นก็คือ บุคคลที่สาคัญต่อการเรี ยนรู ้เริ่ มแรกของทารกหรื อเด็ก ก็คือ ผูเ้ ลี้ยงเด็กหรื อทารก ซึ่ งเป็ น
บิดา มารดา หรื อผูอ้ ื่นก็ได้
2) ความรักและความผูกพันของเด็ก นาไปสู่ การปฏิบตั ิตามคาอบรม สั่ง
สอน หรื อการเลียนแบบผูท้ ี่ตนรักและพอใจ กล่าวคือ จากความรักและความพอใจของเด็กที่มีต่อ
บิดา มารดาหรื อผูเ้ ลี้ยงดู จึงทาให้เมื่อบิดา มารดาหรื อผูเ้ ลี้ยงดูมีการอบรม สั่งสอนเด็ก หรื อ มีการ
กระทาหรื อพูดจาอย่างไร เด็กก็จะเกิดการกระทาตามหรื อเลียนแบบคาพูด หรื อการรกระทาตามที่
บิดา มารดาหรื อผูเ้ ลี้ยงดู สั่งสอน หรื อตามที่เห็นบิดา มารดาหรื อผูเ้ ลี้ยงดูกระทา ซึ่ งการกระทาของ
เด็กเช่ นนี้ จะทาให้เขาเกิ ดความสุ ข ความพอใจได้เอง อันเป็ นลักษณะการให้รางวัลหรื อ ชมเชย
ตนเอง โดยบุคคลไม่ได้หวังผลจากภายนอก การเลียนแบบผูด้ ูแลตนของเด็ก จะทาทั้งทางดีและไม่
ดี เ ท่ า กัน ตราบเท่ า ที่ ลัก ษณะนั้น เป็ นลักษณะของผูท้ ี่ ต นรั ก และพอใจ เช่ น ถ้า เด็ ก เห็ น ผูเ้ ลี้ ยงดู
สู บบุหรี่ เสมอ เมื่ อ เด็กสู บบุหรี่ บา้ งก็จะเกิ ดความสุ ขและพอใจ เพราะเป็ นลักษณะผูท้ ี่ตนรัก และ
พอใจมาก่อน ความสามารถในการให้รางวัลตนเองนี้ เมาเรอร์ เชื่อว่า เป็ นลักษณะที่แสดงถึงการ
บรรลุวุฒิภาวะทางจิตของบุคคลนั้น โดยจะเกิดขึ้นในเด็กปกติที่มีอายุประมาณ 8-10 ขวบ และจะ
พัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์ เป็ นผูใ้ หญ่ ดังนั้นผูท้ ี่บรรลุวุฒิภาวะทางจิตอย่างสมบูรณ์ จึงจะเป็ นผูท้ ี่มี
ความสามารถที่จะควบคุมตนให้ปฏิบตั ิตนอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในการโต้ตอบ
เมื่อเกิดความคับข้องใจ เมื่อเกิดความกลัว ในการมีความรัก และในการมีอารมณ์ต่างๆ ฯลฯ ส่วนผูท้ ี่
ขาดวินัย ในตนเอง หรื อ ขาดการควบคุ ม ตนเองก็ เ พราะไม่ ไ ด้ผ่านการเรี ย นรู ้ ต้ ังแต่ ว ยั ทารก จึ ง
กลายเป็ นบุคคลที่ขาดความยับยั้งชัง่ ใจในการกระทา และกลายเป็ นผูท้ าผิดกฎหมายของบ้านเมืองอยู่
เสมอ
ดังนั้น จากทฤษฎีของเมาเรอร์ การเกิดวินัยในตนเอง จนเป็ นผูท้ ี่บรรลุ วุฒิ
ภาวะทางจิตนั้น จะต้องเริ่ มต้นจากการเลี้ยงดูในวัยทารกอย่างมีความสุ ข ความอบอุ่นและผ่านการ
อบรม สั่งสอน หรื อ การเลียนแบบที่ดีจากผูท้ ี่เลี้ยงดูตนเอง จึงจะพัฒนามาเป็ นลักษณะที่เด่นชัดใน
จิตสานึกของบุคคลนั้น และกลายเป็ นพฤติกรรมที่ถูกต้องมีเหตุผลของบุคคลนั้น
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1.4.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริ ยธรรมของเพียเจท์
เพียเจท์ นับเป็ นบุคคลแรกที่ศึกษาเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรมของเด็ก ซึ่ งถื อ เป็ น
พื้นฐานของการมีวินยั ในตนเอง ได้อธิบายว่า จริ ยธรรมจะแฝงอยูใ่ นกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งในการ
เล่นเกมส์ต่างๆ ของเด็ก ก็มีกฎเกณฑ์ที่เป็ นระบบซับซ้อน แอบแฝงอยูใ่ นการเล่นเกมส์น้ นั โดยเพีย
เจท์ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของการเล่นของเด็กว่ามี 2 อย่าง คือ
1) ระยะการฝึ กหัดตามกฎเกณฑ์ เกิดขึ้นในช่วงที่เด็กมีอายุก่อน 8 ปี ระยะนี้
เด็ ก จะยึด กฎเกณฑ์ภ ายนอก โดยพ่อ แม่ ผูใ้ หญ่ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ เด็ ก จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
พัฒนาการทางจริ ย ธรรม เด็กจะไม่ คานึ งถึ งแรงจูง ใจ หรื อ เหตุผลในการทาตามกฎเกณฑ์ และ
กฎเกณฑ์ในระดับนี้ จะมีลกั ษณะตายตัว โดยระยะการฝึ กหัดตามกฏเกณฑ์น้ ี แบ่งเป็ น 4 ขั้น คือ
ขั้น ที่ 1 ขั้น ท าตามผูอ้ ื่ น ในขั้น นี้ เด็ ก จะพยายามท าตามอย่างคนอื่ น
เนื่องจากยังไม่รู้จกั กฎเกณฑ์ของการเล่น
ขั้นที่ 2 ขั้นยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง ซึ่ งในขั้นนี้ เด็กจะยึดตนเองเป็ น
ศูนย์กลาง พฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็ก จะเกิดจากตนเองผสมกับการตามอย่างคนอื่นที่เล่ นเป็ น และ
การเล่นจะมุ่งเอาแต่ชนะ
ขั้นที่ 3 ขั้นยึดถื อ กฎเกณฑ์ ในขั้นนี้ เด็กเกิดความร่ วมมือในระหว่างผู ้
เล่น โดยเล่นตามกฎเกณฑ์ ไม่มุ่งแต่เอาชนะ
ขั้นที่ 4 ขั้นความรับผิดชอบ ในขั้นนี้ เด็กไม่เพียงแต่จะให้ความร่ วมมือ
ในการเล่นตามกฎเกณฑ์แล้ว ยังทาตามกฎเกณฑ์ดว้ ย ความรู ้สึกรับผิดชอบเฉพาะตนเอง
2) ระยะความส านึ กในกฎเกณฑ์ ในระดับ นี้ เด็ ก จะเริ่ ม มี กฎเกณฑ์ของ
ตนเอง การพัฒนาทางจริ ยธรรม ก้าวเข้าไปสู่ ระดับที่มี ความคิดเป็ นของตนเอง มี การคิดถึงความ
ยุติธรรม คิดถึงเหตุและผลของการกระทา
ดังนั้น การให้เด็กมีประสบการณ์ในการเล่น หรื อทางานร่ วมกับกลุ่มเพือ่ น
จะทาให้เด็กมีพฒั นาการทางจริ ยธรรมสู งขึ้น ซึ่ งการมีคุณธรรมและจริ ยธรรมนี้ เอง ที่นักจิตวิทยา
เชื่อว่าเป็ นพื้นฐานสาคัญของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ที่สังคมยอมรับได้ เช่น การมีวินัยใน
ตนเอง การรู ้จกั ควบคุมตนเอง เป็ นต้น
1.4.3 ทฤษฎี พั ฒ นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก ( Kohlberg’s Moral
Development Theory)
การพัฒนาทางจริ ยธรรม หมายถึง การเจริ ญเติบโตในการเข้าสังคมของเด็ก
ประกอบด้ว ยความเข้า ใจบทบาทและหน้า ที่ ข องตนที่ มี ต่ อ บุ ค คลอื่ น และสัง คมโดยส่ ว นร่ วม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทางจริ ยธรรมหรื อศีลธรรม คือ การที่บุคคลจะทาให้เกิดความสงบสุขและ
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ความเจริ ญ ทั้ง ทางวัต ถุ จิ ต ใจในกลุ่ ม ของตนในสั ง คม หรื อ ในโลกโดยส่ ว นร่ ว ม (ดวงเดื อ น
พันธุมนาวิน, 2521, น. 15)
ทิศนา แขมมณี (2546 อ้างถึงใน ทัศนี ยา แสนทิพย์, 2559, น. 19) กล่าวถึง
การพัฒนาทางจริ ยธรรม ตามทฤษฎี พฒั นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก (Kohlberg’s Moral
Development Theory) โดยสรุ ปว่า การพัฒนาการทางด้านจริ ยธรรมของเด็ก ตามทฤษฎีพฒั นาการ
ทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ก แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ และในแต่ละระดับมีข้นั ตอนย่อยๆ อีก 2 ขั้น ซึ่ง
เด็กในวัยชั้นประถมศึกษาตอนต้น จะตรงกับทฤษฎีพฒั นาการของโคลเบอร์กในระดับก่อนเกณฑ์
ดังนี้
1) ระดั บ ที่ 1 ระดั บ ก่ อ นเกณฑ์ (Preconventional level) ระดับ นี้ บุ ค คล
สนองตอบต่อกฎเกณฑ์ซ่ ึ งกาหนดไว้โดยผูม้ ีอานาจเหนื อตน จะเลื อ กทาพฤติกรรม เฉพาะที่เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง โดยคานึ งถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูอ้ ื่น ในระดับนี้ เป็ นระดับจริ ยธรรมของเด็กวัย
2-10 ปี แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นคือ
ขั้น ที่ 1 หลบหลี ก การถู ก ลงโทษ (The punishment and obedience
orientation) ผูท้ ี่มีจริ ยธรรมขั้นนี้ โดยทัว่ ไปแล้วจะอายุต่ากว่า 7 ปี ลงมา และจะมีพฤติกรรมต่างๆ ใน
ลักษณะที่มุ่งหลบหลีกไม่ให้ตนเองถูกลงโทษ เพราะกลัวเจ็บหรื อลาบาก เด็กจะยอมทาตามคาสั่ง
หรื อกฎเกณฑ์ของผูใ้ หญ่ เพราะไม่ตอ้ งการให้ตนถูกลงโทษมากกว่าอย่างอื่น
ขั้น ที่ 2 ขั้น ยึด หลัก การแสวงหารางวัล (The instrumental relativist
orientation) ผูท้ ี่ มี จ ริ ย ธรรมในขั้น นี้ โดยทั่ว ไปจะมี อ ายุร ะหว่า ง 7-10 ปี ซึ่ ง จะมี พ ฤติ ก รรมทาง
จริ ยธรรมก็มีสาเหตุมาจากต้องการได้รับผลประโยชน์ และเลือกกระทาพฤติกรรมจริ ยธรรม ในส่วน
ที่จะนาความพอใจ ความสุขหรื อประโยชน์สุขมาสู่ตน เริ่ มพยายามทาเพือ่ ต้องการรางวัล
2) ระดับที่ 2 คื อ ระดับกฎเกณฑ์ สังคม (Conventional level) ซึ่ งในระดับนี้
แบ่งเป็ น 2 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 3 ขั้นของความคาดหวังความสัมพันธ์ และการยอมรับตามซึ่งกัน
และกัน เป็ นขั้นที่เกิดขึ้นเด็ก อายุ 10-13 ปี ซึ่งในระยะนี้ มี 3 ระยะ คือ
(1) ระยะนี้ ความถูกต้อง คือการดาเนิ นชีวิตตามความคาดหวัง
ของผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิด หรื อผูท้ ี่มีบทบาท
(2) ระยะนี้ การทาในสิ่ งที่ถู กต้อง นอกจากจะทาเพื่อต้องการ
เป็ นคนดีในทัศนะของตนและผูอ้ ื่นแล้ว ยังเป็ นการกระทาเพื่อรักษากฎเกณฑ์ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานใน
การควบคุมความประพฤติอีกด้วย
(3) ระยะนี้ การทาความถูกต้อง เพือ่ สนองต่อความคาดหวังของ
กลุ่ม เพือ่ ให้กลุ่มยอมรับ แต่ยงั ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ทวั่ ไปทางสังคม
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ขั้น ที่ 4 ระบบสั ง คม และมโนธรรม (Social system and concience)
เกิดขึ้นในเด็กอายุระหว่าง 13-16 ปี โดยมี 3 ระยะ คือ
(1) ระยะนี้ การท าในสิ่ ง ที่ ถู ก คื อ การท าตามหน้า ที่ อ ย่า ง
สมบูรณ์ และกฎหมายที่ไ ม่ ขดั แย้งกับหน้าที่ทางสังคม นอกจากนี้ สิ่ งที่ถู กต้อ ง ยังหมายถึ ง การ
ช่วยเหลือสังคมกลุ่ม และสถาบัน
(2) ระยะนี้ การทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นการทาเพื่อจรรโลงให้
สถาบันโดยส่วนรวมเป็ นไปด้วยดี ไม่มีความแตกแยกในระบบหรื อปฏิบตั ิตามพันธะของบุคคลโดย
อาศัยกฎแห่งมโนธรรม กาหนดไว้ตายตัว
(3) ระยะ เป็ นระยะที่แยกทัศนะทางสังคมออกจากข้อ ตกลง
หรื อแรงจูงใจส่วนบุคคล การทาตามบทบาท และกฎที่กาหนดไว้
3) ระดั บ ที่ 3 ระดั บ เหนื อ กฎเกณฑ์ หรื อการยึ ด ถื อ หลั ก การ ( Post
conventional or principle level) อายุ 16 ปี ขึ้นไป
ขั้นที่ 5 สัญญาสังคมหรื ออรรถประโยชน์และสิ ทธิส่วนบุคคล (Social
contract or utility and individual rights)
(1) ระดับสิ่ งถูกต้อง คือ การตระหนักว่าบุคคลมีค่านิยม และ
ความคิดเห็ นที่แตกต่างกัน ซึ่ งค่านิ ยมและกฎเกณฑ์จะขึ้นอยู่กบั กลุ่ ม แม้กฎเกณฑ์จะไม่แน่ นอน
ตายตัว ก็ตอ้ งปฏิบตั ิอ ย่างเคร่ งครัด เพราะมันเป็ นสัญญาทางสังคมค่า นิ ยมและสิ ท ธิ ตายตัว บาง
อย่างเช่น ชีวติ และเสรี ภาพ จะต้องยึดถือเอาไว้ไม่วาคนในสังคมจะมีความคิดเห็นอย่างไร
(2) เหตุผลในการทาความถูกต้อง คือ ความสานึกในกฎหมาย
ที่เป็ นพันธะสัญญาทางสังคม และเป็ นการกระทาเพือ่ ประโยชน์ของคนหมู่มาก
(3) ทัศ นะทางสั ง คม มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ใน
ค่านิ ยมและสิ ทธิเริ่ มยอมรับว่าจริ ยธรรมและกฎหมายมีความขัดแย้งกนและยากที่จะผสมผสานกัน
ได้
ขั้นที่ 6 หลักจริ ยธรรมสากล (Universal ethical principles) มีหลักเกณฑ์
สาคัญ คือ
(1) ความถูกต้อง คือ การปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมที่บุคคลได้
เลือกสรรเอง เมื่อใดที่กฎหมาย หักล้างหลักการ ผูค้ นจะปฏิบตั ิตามหลักการสากล คือ ความยุติธรรม
ความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน และความเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
(2) เหตุผลในการทาสิงที่ถูกต้อง คือ หลักจริ ยธรรมสากล
(3) มีทศั นะทางสังคม ซึ่ งถือว่าบุคคลเป็ นจุดหมายปลายทาง
บุคคลต้องปฏิบตั ิตามหลักการโดยไม่ตอ้ งอาศัยผูอ้ ื่น
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จากที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม ที่ถือเป็ นพื้นฐาน
สาคัญ ในการพัฒนาการมี วินัยในตนเอง ตั้งแต่วยั เด็กจนกระทั้งเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ จะต้อ งมี การ
พัฒนาการอย่างมีระบบจากการทาตามกฎระเบียบ เพื่อให้คนใกล้ชิดหรื อคนที่มีอานาจเหนื อ กว่า
พอใจ จนพัฒนาไปสู่ข้นั สูงสุด คือ การมีวนิ ยั ในตนเอง โดยยึดถือจริ ยธรรมสากล ซึ่งเหนือกฎหมาย
ขึ้นไป ดังนั้น การพัฒนาจริ ยธรรมในเด็กจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง
1.5 หลักธรรมพละ 5
1.5.1 ความหมายของพละ 5
พละ 5 ถื อ เป็ นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ที่มุ่ งให้พุทธศาสนิ กชนมี
ความเข้มแข็ง มีความเชื่อมัน่ ไม่ยอ่ ท้อ หรื อมีความวิตกกังวลในการทาความดีตามที่ตนปรารถนา
และจากการศึกษาเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง พอสรุ ปความหมายของพละ 5 ดังนี้
คู่มือเตรี ยมนักธรรมชั้นตรี (2553, น. 387-388 ) ได้ให้ความหมายของพละ 5
โดยสรุ ปว่า หมายถึง กาลัง เนื่ องจากผูใ้ ดมีธรรมทั้ง 5 ตั้งมัน่ อยูใ่ นใจ มีธรรมทั้ง 5 นี้ เป็ นกาลังแล้ว
บุคคลนั้น จะมีกาลัง มีความเข้มแข็งในการทาความดีตามที่ตนปรารถนา
พระมหาประทีป ปทีโป (2558) อธิบายความหมายของพละ 5โดยสรุ ปว่า
เป็ นธรรมอันเป็ นกาลัง ที่ทาให้เกิดความเข้มแข็ง มีความมัน่ คงในสัมปยุตตธรรมทั้งหลายอย่างไม่
หวัน่ ไหว อันธรรมที่เป็ นปฏิปักษ์จะเข้าครอบงาไม่ได้ เป็ นเครื่ องเกื้อหนุ นแก่อ ริ ยมรรค จัดอยูใ่ น
กลุ่มโพธิปักขิยธรรม
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต, 2528, น. 199) ได้อธิยายความหมายของ
พละ 5 โดยสรุ ป ว่า หมายถึงพลัง ทาให้เกิดความมัน่ คง อารมณ์ที่เศร้าหมอง เช่น ความไร้ศรัทธา
เป็ นต้น จะเข้าครอบงาไม่ได้ พละ 5 นี้ เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า อินทรี ย ์ 5 มีความหมายว่า เป็ นใหญ่ใน
การกระทาหน้าที่ในแต่ละอย่าง เอาชนะเสี ยได้ท้ งั ความไร้ศรัทธา ความเกี ยจคร้าน ความประมาท
ความฟุ้งซ่าน และความหลง
พระครู ใบฎีกาเสมอ ธมฺ มวฑฺฒโน (2558,) พละ ๕ คือ ธรรมอันเป็ นกาลังใน
การประพฤติปฏิบตั ิหน้าที่ของตน ซึ่งประกอบไปด้วย หลักศรัทธาพละ ความเชื่อเป็ นกาลังควบคุม
ความสงสัย หลักวิริยะ ความเพียรเป็ นกาลังควบคุ มความเกียจคร้าน หลักสติ ความระลึกได้เป็ น
กาลังควบคุมความประมาท การไม่ใส่ ใจ ไร้สติ หลักสมาธิ ความตั้งใจมัน่ เป็ นกาลังในการควบคุม
ความฟุ้งซ่าน และหลักปั ญญา ความรอบรู ้เป็ นกาลังควบคุมความเพิกเฉยไม่สนใจ หลงงมงาย
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า หลักธรรมพละ 5 หลายถึง คาสอนของ
พระพุทธศาสนา ที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิตาม ประสบความสาเร็ จในกิจการงานต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งใน
การทาความดีตามที่ตนต้องการ
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1.5.2 องค์ประกอบของหลักธรรมพละ 5
คู่มือเตรี ยมนักธรรมชั้นตรี (2553 น.387-388 ) ได้อธิบายองค์ประกอบของหลักธรรมพละ 5 โดย
สรุ ปว่า ประกอบด้วยหลักธรรมสาคัญ 5 ประการ ได้แก่
1) ศรั ทธา หมายถึง ความเชื่อในสิ่ งที่ตนกระทาว่ามี คุณประโยชน์ เพราะ
เชื่อต่อสิ่ งที่ควรเชื่อ เป็ นความเชื่อที่ประกอบไปด้วย ปั ญญาไตร่ ตรองด้วยเหตุและผล เช่น เชื่อใน
การตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า บาป บุญ นรก สวรรค์วา่ มีจริ ง เป็ นต้น
2) วิริยะ หมายถึง ความเพียรเป็ นแรงจูงใจมุ่งมัน่ ในการทากิจทั้งปวง ไม่ให้
ท้อถอยเมื่อเจออุปสรรค หมายถึง เอาความเพียร ในสัมมัปปธาน 4
3) สติ หมายถึง ความระลึกได้ เป็ นเหตุควบคุมใจให้ต้งั มัน่ กับกิจการที่กาลัง
ทาอยูใ่ ห้มีความรอบคอบ เพือ่ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด หมายถึง เอาความระลึกชอบในอริ ยมรรค
4) สมาธิ หมายถึง ความตั้งใจมัน่ สืบเนื่องมาจากสติ เป็ นจิตที่มีความตั้งมัน่
อยูใ่ นอารมณ์เดียว มีสมาธิตลอดในการทากิจทุกอย่างจนกว่าจะสาเร็จ
5) ปั ญญา หมายถึง ความรอบรู ้เป็ นกาลังอุดหนุนใจให้รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้
ส านัก พิม พ์เ ลี่ ย งเซี ย ง (2546, น. 97) กล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบส าคัญ ของ
หลักธรรมพละ 5 โดยสรุ ปว่า หลักธรรมพละ 5 มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
1) สัทธา หมายถึง ความเชื่อ และที่ได้ชื่อว่าเป็ นพละ หรื อ กาลัง เนื่องจากทา
ให้ใจเชื่อว่าการกระทาของตนมีประโยชน์สมกับที่ต้งั ใจทา และมีความเชื่อว่า ตนเองมีความสามารถ
ที่จะทาให้สาเร็ จตามเป้าหมาย
2) วิริยะ แปลว่า ความเพียร และที่ได้ชื่อว่าเป็ นพละ หรื อ กาลัง เนื่ องความ
เพียรคอยกระตุ ้นเตือ นให้ทากิ จการงานต่า งๆ ด้วยความมานะบากบัน่ ไม่ ย่อ ท้อ ต่อ ปั ญหาและ
อุปสรรคใด ๆ ส่งผลให้กิจการนั้นๆ ประสบผลสาเร็จ
3) สติ แปลว่า ความระลึกได้ และที่ได้ชื่อว่าเป็ นพละ หรื อกาลัง เนื่ องจาก
สติ เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมใจให้จดจ่อกับกิ จการนั้น ๆ ทาให้เกิดความรอบคอบ ไม่เลินเล่อ
ส่งผลให้ไม่มีความผิดพลาดในการทางานต่าง ๆ
4) สมาธิ แปลว่า ความตั้งใจมัน่ และที่ได้ชื่อว่า เป็ นกาลังเนื่องจากสมาธิ ทา
ให้ใจจดจ่ออยูก่ บั กิจการนั้น ๆ จนกว่าจะประสบความสาเร็จ ไม่หวัน่ ไหว ไม่ฟ้งุ ซ่าน
5) ปั ญญา แปลว่า ความรอบรู ้ และที่ได้ชื่อว่าพละ หรื อ กาลัง เนื่องจากเป็ น
กาลังให้ใจรู ้เท่าทันปั ญหา ทาให้แก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องตามความเหมาะสม และสมควรแก่เหตุ
สิ่งใดที่ควรละทิ้ง ก็ละทิ้ง สิ่งใดควรทา ต้องรี บทาไม่ผดั วันประกันพรุ่ ง
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จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ หลักธรรมพละ 5 เป็ นหลักธรรมที่ทาให้
ประสบความสาเร็ จในกิจการงานต่าง ๆ ตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ความ
เชื่อ ความเพียร ความระลึกได้ ความตั้งใจมัน่ และความรอบรู ้
1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1.6.1 งานวิจัยในประเทศ
สินีนาฎ สุทธจินดา (2543, น. 100-105) ได้ศึกษา วินยั ในตนเองของนักเรี ยน
สาขาวิช าพานิ ช การโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชนใน
กรุ ง เทพมหานคร และเปรี ย บเที ย บวินัย ในตนเองของนัก เรี ย นตามตัว แปรด้า นเพศ ระดับ ขั้น
สุขภาพจิตแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ความเชื่ออานาจในตน การอบรมเลี้ยงดูและอิทธิพลของตัวแปรแบบ
สัญลักษณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 13 จานวน 1,113 คน ผลการศึกษา พบว่า นักเรี ยนมีวินัยโดยรวมและรายด้าน คือ การปฏิบตั ิตนใน
ห้องเรี ยน การปฏิบตั ิตนนอกห้องเรี ยน และการปฏิบตั ิตนในสังคมระดับสู ง นักเรี ยนทีมีระดับชั้น
เรี ยน สุขภาพจิต แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความเชื่อในตนเอง การอบรมเลี้ยงดูและได้รับอิทธิพลของตัว
แบบสัญลักษณ์ต่างกัน มีวนิ ยั ในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ธิติมา จักรเพชร (2544, น. 55-57) ได้ศึกษาผลของชุดการแนะแนวที่ มี ต่อ
ความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนสุ เหร่ าแสนแสบ กรุ งเทพมหานคร
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีวินัยในตนเองสู งขึ้นหลังจากการใช้ชุดแนะแนวและได้รับ
ข้อสนเทศอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 นักเรี ยนที่ได้รับการใช้ชุดแนะแนวกับนักเรี ยนที่
ได้รับการใช้ขอ้ สนเทศมีวนิ ยั ในตนเองสูงขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หรรทราย อ่ อ นอาจ (2556, อ้า งถึ ง ใน ทัศ นี ย า แสนทิ พ ย์, 2559, น. 43)
ศึกษาปั ญหาความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนสิ งห์สมุทรจังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า
ปั ญหาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี โดยรวมและทุกด้านอยู่
ในระดับค่อนข้างสู ง ความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนที่มีเพศต่างกันโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบและ
ความซื่อสัตย์ มีความแตกต่างกนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีวนิ ัยในตนเอง
มากกว่าเพศชาย
อมรรัตน์ พนัสนาชี (2557, อ้างถึงใน ทัศนี ยา แสนทิพย์, 2559, น. 43) ได้
ศึ ก ษาวินัย ในตนเองของนัก เรี ย นระดับมัธ ยมศึ กษา จัง หวัด ระนอง สัง กัด ส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผลการวิจยั พบว่า การมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดระนอง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ส่วนใหญ่มีวนิ ยั ในตนเองอยู่
ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความเป็ นผูน้ า ด้าน
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ความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเชื่อมัน่ ในตนเอง ด้านความอดทน และด้านความตั้งใจ
ส่วนนักเรี ยนทีมีเพศต่างกน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนการมี
วินัยในตนเองของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดระนอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ระหว่างนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งโดยรวมและรายด้าน
1.6.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
ริ ชาร์ด (Richard, 1974 อ้างถึงใน ชลลดา สอนศิริ, 2559, น. 33 ) ได้ศึกษา
ถึงวิธีลดปั ญหาระเบียบวินัยในชั้นเรี ยน และให้นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมที่สนใจการเรี ยนมากขึ้น
โดยการเสริ มแรงพฤติกรรมที่มีอยูใ่ นระเบียบวินยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็ นนักเรี ยนเกรด
5 ที่มีพฤติกรรมความไม่ มีระเบียบวินัยในชั้นเรี ยน ก่ อ ความวุ่นวายในขณะที่ ครู ให้อ่ านหนังสื อ
พบว่า การเสริ มแรงด้วยระเบียบวินยั สามารถช่วยลดพฤติกรรมการก่อความวุ่นวายในชั้นเรี ยนและ
เพิม่ พฤติกรรมในการอ่านด้วย
ชู (Chiu, 1975 อ้า งถึ ง ใน ชลลดา สอนศิ ริ , 2559, น. 33) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
พฤติกรรมของนักเรี ยน ครู ซึ่ งกาลังศึกษาอยู่ปีสุ ดท้ายของมหาวิทยาลัยอิ นเดี ยนา ในด้านปั ญหา
ระเบียบวินัยของนักเรี ยน พบว่า ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาเกี่ ยวกับการพูดจาก้าวร้าว
ประมาณร้อยละ 85 ของปั ญหาทั้งหมด และปั ญหาทั้งหมดเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนประมาณ
ร้อยละ 85 อีก ร้อยละ 15 เกิดในที่อื่น เช่น สนาม ห้องสมุด หอประชุมและโรงพลศึกษา นอกจากนี้
ยังพบว่า ปั ญหาทางวินัยก็มกั เกิดกับเด็กผูช้ ายมากกว่าเด็กผูห้ ญิง โดยเกิ ดกับเด็กผูช้ ายร้อยละ 56
เด็กผูห้ ญิงร้อยละ 8 อีกร้อยละ 36 เกิดกับกลุ่มรวมทั้งผูห้ ญิงและผูช้ าย
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า มีผลงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ ที่
แสดงให้เห็น ถึงกระบวนการพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง ที่มีเนื้ อหา และนัยสาคัญทางสถิติไปใน
ทิศทางเดียวกัน

2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับชุดกิจกรรมแนะแนว
1.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว
การแนะแนวเป็ นสิ่งที่สาคัญต่อการศึกษา ซึ่งได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
กู๊ด (Good, 1973, p. 270) ได้ให้ความหมายของการแนะแนวไว้วา่ เป็ นกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือให้บุคคลสามารถเข้าใจตนเอง และโลกเกี่ยวข้องกับตนเอง เป็ นกระบวนการที่
ช่วยให้บุคคลสามารถเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อทาความเข้าใจถึงความก้าวหน้าทางการศึกษา การ
พัฒนาอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม
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คอร์ ทแมน และโกรฟฟ์ (Kottman and Groaf, 2001 อ้างถึ งใน กาญจนา บุตรมี ,
2555, น. 29) กล่ าวถึ งความหมายของกิ จกรรมแนะแนว โดยสรุ ปว่า เป็ นกระบวนการรวบรวม
ประสบการณ์ดา้ นการแนะแนวเพือ่ พัฒนา สร้างเสริ ม ป้องกันและแก้ไขปั ญหา งานแนะแนวทั้งด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม โดยมีท้งั ที่เป็ นกิจกรรมแนะแนวโดยตรง และกิจกรรม
ผสม กิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2545, น. 80 อ้างถึงใน วรรณรา พงษ์สิน, 2550, น. 29) ได้
ให้ความหมายของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว โดยสรุ ปว่า คือเครื่ องมือการเรี ยนการสอนที่เป็ น
สื่อประสม เช่น รู ปภาพ วีดีทศั น์ แถบเสียง กรณี ตวั อย่าง และบทบาทสมมติ
พัชตรา พรมชาติ (2555, น. 26) กล่าวถึงกิจกรรมแนะแนว โดยสรุ ปว่า หมายถึ ง
เครื่ องมื อที่สร้ างขึ้น โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ พัฒนาและส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ คิดเป็ น
ทาเป็ น สามารถแก้ปัญหาได้ และทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสุขกับการเข้าร่ วมกิจกรรม
ปิ ยะนาฎ นาสุ วรรณ (2556, น. 25) อธิบายความหมายของกิจกรรมแนะแนว โดย
สรุ ปว่า เป็ นกิ จกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อ ส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถรู ้จกั เข้าใจตนเอง สามารถ
พัฒ นา ป้ อ งกัน หรื อ แก้ไ ขปั ญ หาของตนทั้ง ด้า นการศึ ก ษา อาชี พ ส่ ว นตัว และสัง คมได้อ ย่า ง
เหมาะสมและดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
พรรณพิศ จันทสุ วรรณ (2556, น. 40) กล่ าวถึ งชุ ดกิ จกรรมแนะแนวโดยสรุ ปว่า
หมายถึ ง วิธีการจัดสร้างเครื่ องมื ออย่างมีระบบ มี ข้ นั ตอนที่ชัดเจน สามารถชี้ แจงได้ มี รูปแบบที่
หลากหลาย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้พฒั นาผูเ้ รี ยนด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสร้าง
สุ นทรี ผาตินาวิน (2558, น. 30) ให้ความหมายของกิจกรรมแนะแนวโดยสรุ ปไว้
ว่า เป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน ที่ที่มีลาดับขั้นตอนและมีเป้าหมายที่ชดั เจน โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อ ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความสามารถในการตัดสิ น ใจและการแก้ปัญหาในด้า น
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่ วนตัวและสังคม ให้นักเรี ยนได้เข้าใจตนเองเข้าใจผูอ้ ื่น และสามารถ
ปรับตัวอย่างเหมาะสมในสังคมพร้อมทั้งพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง กระบวนการใน
การพัฒนาให้ผเู ้ รี ยน สามารถตัดสินในและแก้ปัญหาทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
โดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ เช่น รู ปภาพ วีดีทศั น์ แถบเสียง และเอกสารต่าง ๆ
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2.2 ขอบข่ ายของกิจกรรมแนะแนว
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึก ษา สานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2553, น. 22) ได้กาหนดขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนวไว้ ดังนี้
1) ด้านการศึกษา ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองในด้านการเรี ยนอย่างเต็มตามศักยภาพ
รู ้จกั แสวงหาและใช้ขอ้ มูลประกอบการวางแผนการเรี ยนหรื อการศึกษาต่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มีนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีวธิ ีการเรี ยนรู ้ และสามารถวางแผนการเรี ยน หรื อการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม
2) ด้านอาชีพ ให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั ตนเองในทุกด้าน รู ้และเข้าใจโลกของงานอาชี พ
อย่า งหลากหลาย มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ สุ จ ริ ต มี ก ารเตรี ย มตัว สู่ อ าเซี ย น สามารถวางแผน เพื่อ
ประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ
3) ด้านส่ วนตัวและสังคม ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั และเข้าใจตนเอง รักและ เห็นคุณค่าของ
ตนเองและผูอ้ ื่น มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวติ ที่ดี มีคุณภาพ มีทกั ษะชีวติ สามารถ
ปรับตัวและดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
สมร ทองดี และปราณี รามสู ต (2555, น. 11-15) ให้ทศั นะเกี่ ยวกับความสาคัญ
ของกิ จ กรรมแนะแนวโดยสรุ ป ว่า มี ค วามส าคัญครอบคลุ ม ขอบข่ าย 3 ด้า น คื อ ด้า นการศึกษา
ด้านการงานและอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม ซึ่ งเป็ นขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนวที่กาหนด
ขึ้น เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวในปั จจุบนั ดังนี้
1) ด้านการศึกษา เป็ นการพัฒนากิ จกรรมแนะแนวที่ให้ความสาคัญในการให้
ผูร้ ับบริ การพัฒนาตนเองด้านการศึกษาอย่างเต็ม ความสามารถ สามารถค้นคว้าแสวงหาและใช้
ข้อ มู ล ในการวางแผนการเรี ย น การศึ ก ษาต่ อ ได้อ ย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพช่ ว ยให้เ ป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ยน
สามารถวางแผนการเรี ยนและการศึกษาต่อได้เหมาะสม ตรงกับความถนัดและความต้องการของ
ตนเอง
2) ด้านอาชีพ เป็ นการพัฒนากิจกรรม แนะแนว ที่มุ่งเน้นให้ผรู ้ ับบริ การสามารถ
พัฒนาตนเองในด้านอาชีพรู ้จกั ตนเองในด้านอาชีพที่ตนถนัด เรี ยนรู ้โลกของงานอาชีพซึ่ งมีความ
หลากหลาย มีการเตรี ยมตัวสู่ อาชีพที่ดีสามารถรู ้ว่าตนชอบและมีความถนัดที่เหมาะสมกับงานด้าน
ใด
3) ด้า นส่ ว นตัว และสัง คม เป็ นกิ จ กรรมแนะแนว ที่ มี จุ ด ประสงค์มุ่ ง เน้ น ให้
ผูร้ ับบริ การรู ้จกั พัฒนาตนเอง เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น มีทกั ษะในการดาเนินชีวิต
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นในสังคม และดารงอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
ลัดดาวรรณ ณ ระนอง และคณะ (2554, น. 2-8) ได้กล่าวถึงการแนะแนวโดยสรุ ป
ว่า เป็ นวิชาชี พ ชั้นสู งที่มีอ งค์ค วามรู ้ เป็ นของตนเอง มี หลักการสาคัญของแนะแนว คือ การให้
ความสาคัญต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ คานึ งถึงความแตกต่างกัน มนุ ษย์ทุกคนจะต้องได้รับการ
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ส่ งเสริ มพัฒนาทุกด้าน ตามศักยภาพที่เหมาะสม ส่ วนขอบข่ายของการแนะแนวนั้นครอบคลุ่มทั้ง
3 ด้าน คือ การแนะแนวด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
อัชรา เอิบสุขสิริ (2559, น. 214-215) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการนากระบวนการแนะ
แนวมาใช้ ว่ า จะต้อ งมี ข อบข่ า ยครอบคลุ ม ปรั ช ญาและหลัก การแนะแนว สถานศึ ก ษาต่ า งๆ
จึงดาเนินงานแนะแนวเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1) ด้านการศึกษา (Educational Guidance) เป็ นการแนะแนวที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข มีประสิ ทธิภาพ ประสบความสาเร็ จ ด้วยการช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจตนเอง รู ้ว่าตนเองมีความถนัด หรื อมีความสามารถทางด้านใด เพื่อให้สามารถเลื อ ก
เรี ยนได้อย่างเหมาะสมกับความถนัด ความสามารถ ตลอดจนช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ค้นคว้าหาความรู ้
การแบ่งเวลาเรี ยน การแก้ไขปั ญหาต่างๆ สามารถกาหนดเป้าหมายด้านการเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
2) ด้านอาชีพ (Vocational Guidance) เป็ นการแนะแนวที่มีจุดประสงค์ เพือ่ ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้ทาความรู ้จกั โลกของอาชีพ สามารถเตรี ยมตัวเพือ่ เข้าสู่อาชีพ สามารถเลือกอาชีพได้ตรง
กับความต้องหาร ความถนัด และความสนใจของตน สามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
มีความก้าวหน้าในอาชีพนั้น ๆ
3) ด้านปั ญหาส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance) เป็ นการแนะแนว
ที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาบุคลิกภาพของตนเองให้ดีข้ ึน สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสังคมได้อ ย่างเหมาะสม มีความสุ ขในการดารงชีวิต สามารถแก้ไขปั ญหาได้
อย่างฉลาด มีเหตุผล มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ รู ้ว่า
ควรจะปฏิบตั ิตนอย่างไร มีสุขภาพจิตดี พึ่งพาตนเองได้
2.3 ความสาคัญของชุดกิจกรรมแนะแนว
ลัดดาวรรณ ณ ระนอง และคณะ (2554, น. 1-23) ได้กล่าวถึงความสาคัญของชุด
กิ จกรรมแนะแนวโดยสรุ ปว่า คนส่ วนใหญ่อ าจเข้า ใจว่า การแนะแนวเป็ นกิ จกรรมที่ จดั ขึ้ นใน
โรงเรี ยน เพื่อให้บริ การเฉพาะกับนักเรี ยนเท่านั้น แท้จริ งแล้วงานแนะแนวมีความสาคัญต่อบุคคล
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงว่าด้วย การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมแนะแนวให้คาปรึ กษาและฝึ กอบรมแก่นักเรี ยน นักศึกษา
และผูป้ กครอง พ.ศ.2548 ยิง่ ทาให้การแนะแนวมีความสาคัญและมีความจาเป็ นยิง่ ขึ้น
มัณ ฑรา ธรรมบุ ศ ย์ (2558) ได้ส รุ ป ความส าคัญ ของกิ จ กรรมแนะแนว ว่า ใน
ปั จจุบนั การแนะแนวได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น เนื่ องจากการแนะแนวมีจุดมุ่งหมาย
และหลักการที่สอดคล้องหรื อเหมือนกันกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ ช่วยให้เยาวชนของชาติ
คิดเป็ น ทาเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น เนื่องจากการแนะแนวได้มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รับการส่งเสริ มพัฒนา
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ในทุกๆด้าน สนองความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยนที่สนใจศึกษาวิชาการแนะแนว หรื อ
จิตวิทยาการแนะแนว ดังนั้น เยาวชนซึ่ งมีความสาคัญต่อประเทศชาติ และจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ใน
อนาคต เพื่อรับผิดชอบประเทศชาติต่อไป จึงสมควรได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็ นทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ เพือ่ ช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถปรับตัว
อยูใ่ นสังคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยูต่ ลอดเวลา ได้ อย่างมีความสุ ข และเป็ นบุคคลที่มี
คุณสมบัติเป็ นที่พงึ ประสงค์ของประเทศชาติ
อัช รา เอิ บ สุ ข สิ ริ (2559, น. 197-205) ได้ใ ห้ค วามส าคัญของการแนะแนว ว่า
ธรรมชาติมนุ ษย์เกิดมาพร้อมกับความต้องการ ตลอดเวลา ตั้งแต่ลืมตาดูโลก จนวาระสุ ดท้ายของ
ชีวิต โดยในระยะเริ่ มแรก มีเพียงความต้องการเรื่ องปั จจัยสี่ สาหรับการดารงชีวติ แต่เมื่อเติบโตขึ้น
ความต้อ งการยิ่ง มากขึ้ น ตามล าดับ การที่ ม นุ ษ ย์ไ ม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการได้ ก็ จ ะ
กลายเป็ นปั ญหาที่รอคอยการแก้ไข หากสามารถแก้ไขได้ ก็มีความสุ ข แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้
ก็สะสมเป็ นเป็ นความเครี ยด ซึ่ งปั ญหาทั้งหลายของมนุ ษย์ มีสาเหตุมาจากทั้งปั จจัยภายในตนและ
ปั จจัยภายนอก
1) ปั จจัยภายในตนเอง ได้แก่ ความต้องการทางชีววิทยา คือ การตอบสนองร่ างกาย
ด้วยปั จจัยสี่ เช่น ความหิว การเจ็บป่ วย เป็ นต้น ความต้องการทางจิตวิทยา คือ การตอบสนองด้าน
จิตใจ เช่นความรัก การยอมรับ
2) ปั จจัยภายนอกตนเอง ได้แก่ สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ
(1) ด้านครอบครัว การที่พ่อ แม่ ตอ้ งออกไปประกอบอาชี พนอกบ้าน ทาให้
ครอบครัวที่เป็ นครอบครัวเดี่ยว ต้องทิ้งลูกให้อยูต่ ามลาพัง ซึ่ งเด็กอาจอยูก่ บั โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
ทาให้เด็กอาจรับสื่ อ ที่เป็ นอันตรายต่อความคิด อารมณ์ ความรู ้สึก และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เมื่ อ พ่อ แม่ ดุ ด่ าว่ากล่ าว ลงโทษ ลู กก็โกรธและอาจตอบโต้ด้วยวิธีโต้เถียง หรื อ หนี อ อกจากบ้าน
เนื่ องจากความห่ างเหิ นภายในครอบครัว ซึ่ งวิธีการป้ องกันแก้ไขปั ญหานั้น ผูใ้ หญ่ ควรระลึกไว้
เสมอว่า เด็กก็คือเด็ก ยังอ่อนต่อโลก ไม่มีประสบการณ์ที่จะใช้วจิ ารณญาณในการดาเนินชีวติ พ่อแม่
และครู ต้องร่ วมมือกันคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของลูก พูดคุยแลกเปลี่ยนให้ความคิดเห็น รับ
ฟังปั ญหาด้วยความรู ้สึกของเด็ก เสนอแนะวิธีแก้ไขที่นุ่มนวล
(2) ด้านการศึกษา อาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้เด็กไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น
การเรี ยนไม่ เข้าใจ ทาการบ้านไม่ ไ ด้ สอบตก สิ่ งเหล่ านี้ ทาให้เด็กเกิ ดความท้อ แท้ กัง วลใจ เกิ ด
ความเครี ยด ไม่อยากไปโรงเรี ยน นอกจากนี้ การที่ครอบครัวมีปัญหารายได้ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ผูเ้ รี ยนต้องช่วยหารายได้หรื อต้องช่วยงานในครอบครัว เป็ นเหตุให้ เวลาเรี ยนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ
ซึ่ งถ้าฝ่ ายแนะแนวทราบปั ญหาของผูเ้ รี ยน ก็จะหาแนวทางป้ องกันปั ญหาหรื อช่วยเหลือ แก้ไข ได้
อย่างเหมาะสมทันท่วงที
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(3) ด้านสังคม การเลือกรับวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากความเจริ ญ
ทางด้านเทคโนโลยี และจานวนประชากรโลกที่เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้วฒั นธรรมต่างประเทศ
แผ่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่ งมีวฒั นธรรมต่างประเทศหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมกับคนไทย ซึ่ งเด็ก
และวัยรุ่ นยังขาดวิจารณญาณ ในการเลือกที่จะรับ จึงส่ งผลทาให้มีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม
และมี ปัญหาต่างๆ ตามมา ซึ่ งหากวิเคราะห์สาเหตุอ ย่างละเอียดแล้ว จะพบว่าปั ญหาเกิดจากขาด
ภูมิคุม้ กันทางจิตใจของสังคมไทยนั้นเอง แล้วหากระบบการศึกษาและงานแนะแนว มีประสิทธิภาพ
ก็จะสามารถสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตใจให้กบั เยาวชนและอาจรวมไปถึงครอบครัว
(4) ด้านบุคลิ กภาพและการปรับตัว เป็ นที่ทราบกันว่าลักษณะบุคลิกภาพ มี
อิทธิพลต่อความรู ้สึก นึ กคิดและพฤติกรรมของมนุ ษย์เป็ นอย่างยิง่ ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพดี มักจะมีความ
เชื่อมัน่ หากอยูใ่ นสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะประสบความสาเร็จในชีวติ ส่วนผูท้ ี่มีบุคลิกภาพบกพร่ อง มัก
มีปัญหา ในการปรับตัว จะขาดความเชื่อมัน่ ถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดูแลอย่างเหมาะสมก็จะ
กลายเป็ นภาระสังคม ซึ่งการมีครอบครัวที่อบอุ่น หรื ออยูใ่ นสถานศึกษาที่ฝ่ายแนะแนวมีคุณภาพ ก็
จะสามารถป้องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นได้
ดังนั้น ทุกฝ่ ายจึงควรศึกษาทาความเข้าใจหลักการและกระบวนการแนะแนว
ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และยอมรับว่างานแนะแนวไม่ใช่หน้าที่ของครู แนะแนวฝ่ ายเดียว แต่
เป็ นหน้า ที่ ข องทุ ก ฝ่ ายที่ จ ะต้อ งร่ ว มมื อ กัน ส่ ง เสริ ม ให้ ง านแนะแนวประสบความส าเร็ จ เพื่อ
ประโยชน์ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
จากความหมายดังกล่าว สรุ ปได้วา่ กิจกรรมแนะแนว มีความสาคัญต่อการสร้าง
เสริ ม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปั ญหาให้กบั เด็ก วัยรุ่ นและวัยผูใ้ หญ่ ครอบคลุมขอบข่าย 3 ด้าน คือ
ด้านการศึกษา ด้านส่ วนตัวสังคมและด้านอาชีพ การพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่มีคุณภาพ สามารถ
ป้องกันปั ญหาด้านบุคลิกภาพและการปรับตัวอยูใ่ นสังคม
2.4 ประโยชน์ ของชุดกิจกรรมแนะแนว
สุ มาลี โชติชุ่ม (2544, น. 29-30 อ้างถึงใน ชัญญา บุญรักษ์, 2556, น. 74) กล่าวถึง
ประโยชน์ของชุดกิจกรรมโดยสรุ ปไว้ดงั นี้
1) เป็ นกิ จ กรรมที่เ ปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้ใ ช้ค วามสามารถตามความต้อ งการ
ซึ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็จในการเรี ยนรู ้ ตามความสามารถของผูเ้ รี ยน
2) เป็ นกระบวนการฝึ กการตัดสิ นใจแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และฝึ กให้ผเู ้ รี ยน
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เป็ นกระบวนการที่สามารถเรี ยนได้โดยไม่ตอ้ งคอยครู สอน ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่
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4) เป็ นกระบวนการช่วยให้ผสู ้ อนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่
ซับซ้อน และมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมสูงซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยาย
5) เป็ นกระบวนการที่ ท าให้ก ารเรี ย นรู ้ เ ป็ นอิ ส ระจากอารมณ์ แ ละบุ ค ลิ ก ของ
ครู ผสู ้ อน
6) เป็ นกระบวนการที่ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ ใจให้กบั ผูส้ อน
7) เป็ นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ให้เกิดการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้าน
วารี คชศิ ล า (2546, น. 41 อ้า งถึ ง ใน ชัญ ญา บุ ญ รั ก ษ์ , 2556, น. 74) กล่ า วถึ ง
ประโยชน์ของการจัดกิ จกรรมแนะแนวว่า เป็ นกระบวนการสามารถใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ย นทั้ง
ทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2521, น. 191 อ้างถึงใน ชัญญา บุญรักษ์, 2556,
น. 73) กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมแนะแนว โดยสรุ ป ดังนี้
1) ช่วยให้ผสู ้ อนสามารถถ่ ายทอดเนื้ อ หา และประสบการณ์ที่สลับซับซ้อ นและ
มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยบรรยาย
2) กระตุน้ ให้นักเรี ยนสนใจเรี ยน เนื่ องจากชุดการสอนหรื อชุดกิจกรรมแนะแนว
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
3) ช่วยให้ผเู ้ รี ยน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น มีโอกาสตัดสิ นใจที่จะแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) สร้างความพร้อมและความมัน่ ใจแก่ผสู ้ อน เนื่ องจากชุดการสอน สร้างขึ้นเป็ น
หมวดหมู่ สามารถหยิบไปใช้ได้ทนั ที
5) บรรยากาศการสอนเป็ นอิสระจากอารมณ์ของผูส้ อน ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้
ตลอดเวลา ไม่วา่ ผูส้ อนจะมีความบกพร่ องทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด
6) การเรี ยนการสอนมีความเป็ นอิสระจากผูส้ อน เนื่ องจากชุดการสอนทาหน้าที่
ถ่ ายทอดความรู ้แทนครู ทาให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จากชุ ดการสอนที่ ไ ด้จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพมาแล้ว
รุ่ ง ทิ ว า โพธิ์ ใต้ (2552, น. 12-13) กล่ า วถึ ง ประโยชน์ ของกิ จ กรรมแนะแนวไว้
ดังต่อไปนี้
1) นักเรี ยนได้รับรู ้ขอ้ มูลที่มีคุณค่าจากครู แนะแนว
2) นักเรี ยนมีสมั พันธภาพที่ดี กับครู แนะแนว
3) นักเรี ยนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ของตนเอง
4) นักเรี ยนมีเจตคติที่ดี
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5) นักเรี ยนสามารถเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง
6) ช่วยให้ครู แนะแนวมีโอกาสพบปะกับนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดและทัว่ ถึง
7) ช่วยให้ครู แนะแนวมีโอกาสให้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ต่อนักเรี ยน
8) ช่วยให้ครู แนะแนวได้ใช้เทคนิคต่างๆในการช่วยถนัดขอเหลือนักเรี ยน
9) ช่ ว ยให้ ค รู แ นะแนวได้ รู้ จ ัก นั ก เรี ยนในเรื่ องความต้อ งการ ความสนใจ
ความสามารถและความถนัดของนักเรี ยนแต่ละคน
10) ช่วยให้ครู แนะแนวได้ทราบถึงปั ญหาและสภาพต่างๆของนักเรี ยน
11) ช่วยให้ครู แนะแนวสามารถจัดบริ การแนะแนวตรงตามวัตถุประสงค์
12) ช่ ว ยให้ ก ระบวนการเรี ยนการสอนวิ ช าต่ า งๆด าเนิ นไปด้ ว ยดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ
13) ช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรี ยน
14) มีประโยชน์ต่อการจัดทาแผนการเรี ยนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยน
15) ทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู แนะแนวและผูป้ กครอง
16) ช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความใส่ ใจต่อชุมชนเพิม่ มากขึ้น
17) ช่วยให้ประเทศชาติมีพลเมืองที่ดีและมีความสุข
จากที่กล่าวมาข้างต้นพอ สรุ ปได้ว่า ชุดกิจกรรมแนะแนว เป็ นกระบวนการเรี ยน
การสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับบริ การ ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ตามความต้องการ ไม่จากัดเวลาสถานที่ ช่วย
ให้ส ามารถพัฒ นาผูร้ ั บ บริ ก าร แก้ไ ขปั ญ หา และป้ อ งกัน ปั ญ หา ทั้ง ด้า นการศึ ก ษา ด้า นอาชี พ
ด้านส่วนตัวและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 การสร้ างชุดกิจกรรมแนะแนว
พิทยาภรณ์ พิทยาธรกุล (2546, น. 47 อ้างถึ งใน ปารี ยา แก้วธรรม, 2550, น. 40)
กล่ า วถึ ง ขั้น ตอนการสร้ า งชุ ด กิ จ กรรม ว่ า การสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมแนะแนว จะต้อ งค านึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค์ และสาระสาคัญของการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวที่จะสร้างขึ้นเป็ นหลักสาคัญ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒนา ซึ่ งจะต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ธีระ ชัยยุทธยรรยง (2533, น. 4-5 อ้างถึงใน วรรณรา พงษ์สิน, 2550, น. 30) แสดง
ลาดับของขั้นตอนในการสร้างชุดการแนะแนวโดยสรุ ปไว้ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สาหรับกาหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายในการสร้าง
2) ศึกษาวิธีการสร้าง จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการสร้างชุดการแนะแนวให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
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4) นาโปรแกรมที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง ความตรง
ตามวัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ เนื้อหา อุปกรณ์ และการประเมินผล
5) นาไปทดลองใช้กบั กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพือ่ หาข้อบกพร่ อง
6) ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง ก่อนนาไปใช้จริ ง
ดาระณี พัฒนศักดิ์ภิญโญ (2533, น. 12 อ้างถึงใน ชัญญา บุญรักษ์, 2556, น. 75)
กล่ า วถึ ง ขั้ นตอนในการสร้ า งและพั ฒ นาชุ ดกิ จกรรมให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ ว่ า จะต้ อ งมี
กระบวนการพัฒนา ดังนี้
1) กาหนดหมวดหมู่ เนื้อหา และประสบการณ์
2) กาหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ นหน่วยการสอน
3) กาหนดหัวเรื่ อง
4) กาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่ อง ก่อนที่จะกาหนดกิจกรรมการ
เรี ยนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5) กาหนดวิธีการประเมินผล
6) เลือกและผลิตสื่อการสอนให้สอดคล้องกับหัวเรื่ อง
7) ทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน
8) นาชุดการสอนไปใช้
รัญจวน คาวชิรพิทกั ษ์ (2549, น. 7-12) กล่าวถึงกระบวนการสร้างและพัฒนาชุด
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพโดยสรุ ปดังนี้
1) ดาเนินการสารวจความต้องการและความสนใจ
2) กาหนดจุดมุ่งหมายและวิธีการประเมิน
3) พิจารณาความต้องการและช่วงวัยของผูท้ ากิจกรรม
4) สร้างกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้บุคคลแสดงความคิดเห็น และมีส่วนในการทา
กิจกรรม มากกว่าบรรยาย
5) ตรวจสอบ ทางด้านความรู ้ทางจิตวิทยา และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้และ
พฤติกรรมของมนุษย์
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ การสร้างชุดกิจกรรมที่ได้มาตรฐานนั้น จะต้อง
ดาเนิ น ตามขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ การ
นาไปทดลองใช้ เป็ นต้น และจะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม
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2.6 ขั้นตอนและเทคนิคที่ใช้ ในชุดกิจกรรมแนะแนว
สมร ทองดี และปราณี รามสู ตร (2546, น. 48) ได้กล่ าวถึ งขั้นตอนของการจัด
กิ จกรรมแนะแนวในชั้นเรี ยนว่า ควรประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนาสู่ กิจกรรม ขั้นดาเนิ น
กิ จกรรม ขั้นสรุ ปและขั้นประเมินผล โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ที่เน้นการ
เรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ มี ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เ รี ย กว่า วงจรการเรี ย นรู ้ (Four Phases of the
Learning Cycle) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย
ขั้น ที่ 1 แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ (Experiencing) ซึ่ งในขั้น นี้ อาจก าหนดให้
ผูร้ ับบริ การเล่นเกม แสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง เล่าเรื่ อง เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญหรื อผลลัพธ์การเรี ยนรู ้หรื อจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ขั้นที่ 2 สะท้อนกลับการเรี ยนรู ้ (Reflecting) เป็ นขั้นที่ให้ผรู ้ ับบริ การแสดงความ
คิดเห็น ความรู ้สึก วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพิจารณาสิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ขั้นที่ 1 เพือ่ หาคาตอบว่าเกิดอะไรขึ้นจากการแลกเปลี่ยนในขั้นที่ 1
ขั้นที่ 3 สรุ ปสาระสู่ ชีวิต (Generalizing) เป็ นขั้นที่ให้ผรู ้ ับบริ การสร้างองค์ความรู ้
หรื อ สรุ ปสาระสาคัญที่ได้จากการอภิปราย การสะท้อนการรับรู ้ หรื ออาจศึกษาทฤษฎีและแนวคิด
เพิม่ เติมต่อไปอีก เพือ่ ให้สาระการเรี ยนรู ้มีความสมบูรณ์
ขั้นที่ 4 คิดและนาไปปฏิบตั ิ (Applying) เป็ นขั้นที่ผรู ้ ับบริ การทดลองประยุกต์ใช้
สาระการเรี ยนรู ้สู่ ชีวิต ที่ได้จากการสรุ ปสาระสู่ ชีวิต เช่น การทดลองแก้ปัญหาสถานการณ์จาลอง
สร้างคาขวัญ วางแผนพัฒนาตน จูงใจตนเองในการปฏิบตั ิตามแผนงาน
นิตยา กฤษเจริ ญ (2550, น. 26-44 อ้างถึงใน ฐกร ว่องไวกิจการ, 2556, น. 44) กล่าว
ว่าถึงเทคนิคสาคัญในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ประสบผลสาเร็ จ ได้แก่
1) เทคนิ คบทบาทสมมติ นับเป็ นเทคนิคสาคัญที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ด้วย
วิธีการสร้างบทบาทสมมติข้ ึนมา และให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกตามที่ตนคิดอย่างตามธรรมชาติ ไม่มี
การซ้อมบทล่วงหน้ามาก่อน จากนั้นจึงนาพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นมาศึกษาวิเคราะห์ความรู ้สึก
และพฤติกรรมของตนเองอย่างลึ กซึ้ งต่อ ไป การนาบทบาทสมมติม าใช้ในกิ จกรรมแนะแนว มี
หลักการสาคัญ คือ หลักของความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การไม่กาหนดเวลาที่ตายตัวเกินไป
ไม่เป็ นเรื่ องที่ยาวมากจนเกินไป และเป็ นเรื่ องที่สามารถกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนต้องแสดงความคิด เห็ น
หลังจากแสดงจบลง
2) สถานการณ์จาลอง เป็ นเทคนิ คที่มีวตั ถุประสงค์ ที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้สามารถ
กับเผชิญปั ญหาต่าง ๆ เป็ นคนรู ้จกั คิด รู ้จกั ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา การทางานมีลกั ษณะเป็ นการ
ทางานเป็ นกลุ่ม และเป็ นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรี ยน จากการฟั งครู บรรยายอย่างเดียวมา
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เป็ นการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้มากขึ้น โดยขั้นตอนของเทคนิคการใช้สถานการณ์จาลอง
สรุ ปได้ดงั นี้
(1) ขั้นนาเข้าสู่ กิจกรรม เป็ นขั้นให้ขอ้ มูลเบื้องต้น เช่น การชี้แจงวัตถุประสงค์
บทบาทที่จะต้องแสดง และวิธีการดาเนินกิจกรรม เป็ นต้น
(2) ขั้นดาเนินการ เป็ นขั้นตอนให้ผเู ้ รี ยน แสดงกิจกรรมตามบทบาทที่ได้รับ
(3) ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผล เป็ นขั้นที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวนและ
วิเคราะห์ถึงกิจกรรมที่ได้ร่วมปฏิบตั ิ
(4) ขั้นสรุ ป เป็ นขั้นที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเปรี ยบเทียบเนื้ อ หาของสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ กับ
ประสบการณ์ชีวติ จริ ง โดยเชื่อมโยงไปใช้ในเหตุการณ์จริ ง
3) กรณี ต ัว อย่า ง เป็ นเทคนิ ค ที่ น าเอาเหตุ ก ารณ์ ห รื อ เรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง มา
ดัดแปลงให้เหมาะสม สอดคล้อ งกับจุดมุ่ งหมาย เพื่อ ให้ผูเ้ รี ยนได้ศึก ษาวิเ คราะห์และอภิ ป ราย
ร่ วมกันถึงกรณี ที่เกิดขึ้น ซึ่ ง เป็ นการพัฒนาความคิดและการตัดสิ นใจ โดยการใช้กรณี ตวั อย่าง มี
3 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้นนา เป็ นการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ผเู ้ รี ยนทราบ
(2) ขั้นดาเนิ นการ เป็ นขั้นของการเสนอกรณี ตวั อย่างให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษา
พร้อมตั้งประเด็นปั ญหา หรื อคาถาม ให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมอภิปราย
(3) ขั้น สรุ ป เป็ นขั้น ตอนให้ผูเ้ รี ย นได้ร่ ว มสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้จ ากการเข้าร่ วม
กิจกรรม
4) การอภิ ป รายกลุ่ ม เป็ นเทคนิ ค การพูด คุ ย แลกเปลี่ ย นความรู ้ ความคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง เป็ นวิธีการที่มุ่ งเน้นให้บุคคลมี ส่วนร่ วม และช่ วยให้บุคคลได้มี ความ
คิดเห็นในเรื่ องราวเดียวกันอย่างมีกฎเกณฑ์และมีเหตุผล โดยมีรูปแบบและขั้นตอนดาเนินการดังนี้
(1) รู ป แบบของการอภิป รายกลุ่ ม เป็ นการแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น โดยมี
สมาชิกกลุ่มประมาณ 6-10 คน ผลัดกันเป็ นผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง มีผทู ้ าหน้าที่ดาเนินรายการเพือ่ บอกหัวข้อ
เรื่ องและช่วยให้การอภิปรายดาเนินไปให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสมาชิกกลุ่ม
(2) ขั้นตอนการอภิปรายกลุ่ม แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
ก. ขั้นนา เป็ นขั้นเตรี ยมการ นับตั้งแต่การกาหนดรู ป แบบการอภิ ป ราย
การชี้แจงวัตถุประสงค์ การแบ่งกลุ่มย่อย การเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม เป็ นต้น
ข. ขั้นดาเนิ นการ อาจเริ่ มต้นด้วยการให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน แสดงความ
คิดเห็นตามหัวข้อที่กาหนด โดยมีประธานทาหน้าที่อภิปราย สมาชิกร่ วมกันแสดงความคิดเห็น และ
เลขานุการทาหน้าที่จดบันทึกการประชุม
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ค. ขั้นวิเคราะห์และอภิปราย ในขั้นนี้ จะมี การกระตุน้ ให้สมาชิ กกลุ่ ม ใช้
พิจารณาเหตุผลในการตอบคาถาม ภายหลังการอภิปราย
ง. ขั้นสรุ ปผล เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนและผูด้ าเนินกิจกรรมร่ วมกันสรุ ปผลจากการ
ทากิจกรรม
อารี พรรณ อะทะวงษา (2553, น. 26) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเทคนิ คการจัดกิจกรรม
แนะแนวที่สาคัญ มีดงั นี้
1) เทคนิคการอภิปราย เป็ นกระบวนการแนะแนวที่มุ่งให้นกั เรี ยนมีโอกาสสนทนา
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น หรื อ ร่ วมกันพิจารณาในเรื่ อ งที่กลุ่ มให้ความสนใจ โดยมี เป้ าหมายเพื่อ
ค้นหาคาตอบหรื อตัดสินแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
2) เทคนิ คบทบาทสมมติ คือ การแสดงบทบาทในสถานการณ์ หรื อ ในสถานที่
สมมติข้ ึน โดยเทียบเคียงกับสถานการณ์จริ งตามที่ผแู ้ สดงเข้าใจ หรื อ กาหนดไว้ เพื่อให้ผชู ้ มเข้าใจ
เรื่ องราว และนามาอภิปรายร่ วมกันได้อย่างถูกต้อง
3) เทคนิ คการศึกษากรณี ตวั อย่าง เป็ นการยกตัวอย่างเรื่ องราวที่น่าสนใจเรื่ อ งใด
เรื่ องหนึ่ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกใช้ความคิด อภิปราย ถกเถียงกัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์
การตัดสินใจและใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
4) เทคนิคการฝึ กพฤติกรรม เป็ นวิธีที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง
พิมพันธ์ เตชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข (2560, น. 71) ได้ให้ความทัศนะเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอน ที่มุ่งเน้นการใช้กิจกรรม มีหลักการสอน ดังนี้
1) เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน การสอน
ให้มากที่สุด เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนอย่างมีความสุข
2) เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ เพือ่ ให้
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง
3) เป็ นกิ จกรรมที่เ ปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยน ได้คน้ พบความองค์ความรู ้ต่า ง ๆ ด้ว ย
ตนเอง เพือ่ ให้การเรี ยนรู ้มีความหมายแก่ผเู ้ รี ยน
4) เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้วเิ คราะห์ อภิปรายในเรื่ องที่เรี ยน เพือ่ ช่วย
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน
5) เป็ นกิ จ กรรมที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ เ รี ย นจากกิ จ กรรมไปสู่ ก ารน าไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน เพือ่ ช่วยให้การเรี ยนรู ้เกิดประโยชน์
พิมพันธ์ เตชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข (2560, น. 71) ได้ให้ความทัศนะเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการสอนโดยเน้นการใช้กิจกรรม แบ่งเป็ น 4 ขั้นดังนี้
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1) ขั้นนา เป็ นการเริ่ ม ต้นถ่ ายทอดความรู ้สึกและประสบการณ์ เพื่อ กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความอยากรู ้อยากเห็น ต้องการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน เพือ่ สร้างหรื อเตรี ยมความ
พร้อมในการรับความรู ้ และประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน
2) ขั้นดาเนิ นกิ จกรรม ถื อ เป็ นขั้นตอนที่เป็ นหัวใจสาคัญของกระบวนการสอน
เพราะเป็ นส่วนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทาให้ได้รับประสบการณ์
และความรู ้ ซึ่งนาไปสู่พฤติกรรมที่คาดหวัง
3) ขั้นอภิปราย เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยน นาประสบการณ์ที่ได้จากขั้นกิจกรรม มาอภิปราย
ซึ่ งนาไปสู่ การสรุ ปให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายการวิเคราะห์ และอภิปรายเป็ นกิจกรรมระหว่าง
ผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
4) ขั้นสรุ ป ในขั้นนี้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันรวบรวมความรู ้ ที่ได้จาก ขั้นกิจกรรม
และขั้นอภิปราย จากนั้นได้นามาสรุ ปให้ได้สาระสาคัญ โดยกิจกรรมขั้นนี้ จะประกอบด้วย การสรุ ป
(summarization review) และการเน้นประเด็นสาคัญ (reemphasize) โดยผูส้ อนต้องเปลี่ยนบทบาท
จากการเป็ นครู ผูส้ อน (teacher) มาเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (facilitator) เป็ นผูจ้ ดั ประสบการณ์
กิจกรรม สื่อการเรี ยน การสอนให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า การจัดกิจกรรมแนะแนว มีเทคนิ คในการนา
กิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น บทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง กรณี ตวั อย่าง การอภิปราย
กลุ่ม โดยมีข้ นั ตอนในการจัดกิจกรรม คือ ขั้นนา ขั้นดาเนิ นการ ขั้นวิเคราะห์และอภิปราย และขั้น
สรุ ปผล
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.7.1 งานวิจัยในประเทศ
ฐกร ไวว่ อ งกิ จ การ (2556) ศึ ก ษาผลการใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการตระหนักรู ้ในตนในการลดพฤติกรรมความรุ นแรงของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุ งธน ผลการวิจยั พบว่า หลังการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพือ่ พัฒนาการตระหนักรู ้ในตนในการลดพฤติกรรมความรุ นแรง พบว่า นักเรี ยน
กลุ่มทดลอง มีการตระหนักรู ้ในตนในการลดพฤติกรรมความรุ นแรงสูงกว่าก่อน การทดลอง อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึ กด้วย ชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อพัฒนาการตระหนักรู ้ในตนในการลดพฤติกรรมความรุ นแรง มีการตระหนักรู ้ในตนในการลด
พฤติกรรมความรุ นแรงสูงกว่า นักเรี ยนกลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ชัญ ญา บุ ญ รั ก ษ์ (2556) ได้ศึ ก ษาผลการใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ
เสริ มสร้างจิตสานึ กและความรับผิดชอบต่อการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยน
พรตพิทยพยัต ผลการวิจยั พบว่า (1) หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ ม สร้างจิตสานึ ก และ
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ความรับผิดชอบต่อการเรี ยน นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีจิตสานึ กและความรับผิดชอบต่อการเรี ยนสู ง
กว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างจิตสานึ กและความรับผิดชอบต่อการเรี ยน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) หลังการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ เสริ มสร้างจิตสานึ ก และ
ความรับผิดชอบต่อการเรี ยน นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีจิตสานึ กและความรับผิดชอบต่อการเรี ยนสู ง
กว่าของนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดการให้ขอ้ สนเทศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3)
หลังการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ เสริ ม สร้างจิต สานึ กและความรับผิดชอบต่อ การเรี ยน เป็ น
ระยะเวลา 1 เดือนนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อการเรี ยนสู งกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุนทรี ผาตินาวิน (2558, น. 115-117) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
ตามเทคนิ คตัวแบบเพือ่ พัฒนาพฤติกรรมความมีจิตสานึกสาธารณะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 โรงเรี ยนแสนสุ ข จังหวัดผลการวิจยั ปรากฏว่า (1)นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนแสนสุข
ในกลุ่ ม ทดลองหลัง ใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวตามเทคนิ ค ตัว แบบเพื่อ พัฒนาพฤติ กรรม ความมี
จิ ต ส านึ ก สาธารณะมี พ ฤติ กรรมความมี จิ ต ส านึ กสาธารณะสู ง กว่าของกลุ่ ม ควบคุ ม หลัง ใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวอื่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) กลุ่มทดลองหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวตามเทคนิ คตัวแบบเพื่อ พัฒนาพฤติกรรมความมี จิตสานึ กสาธารณะสู งกว่าพฤติก รรม
ดังกล่าวก่อนใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พระจีรศักดิ์ บุญฤทธิ์ (2545, น. 78-79) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วย
หลักอิทธิบาท 4 ที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หลังการเข้าร่ วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลักอิทธิบาท 4 เพือ่ พัฒนาความรับผิดชอบในการเรี ยน
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ ในการเรี ยนมากกว่าก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลัก
อิทธิบาท 4 เพือ่ พัฒนาความรับผิดชอบในการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
น้ าทิพย์ พรพัฒนานิ คม (2554) ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวตามหลัก
สารณี ยธรรมเพื่อพัฒนามนุ ษย์สัมพันธ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ที่ 2โรงเรี ยนราชวินิตมัธยม
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1) ภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนจากแบบ
วัดมนุษย์สมั พันธ์สูงกว่าก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามหลักสารณี ยธรรม แสดงว่ากิจกรรมแนะ
แนวตามหลักสารณี ยธรรมสามารถพัฒนามนุษย์สมั พันธ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ได้ และ
2) นักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเข้าร่ วมกิ จกรรมแนะแนวตามหลักสารณี ยธรรม
นักเรี ยน รายงานว่า นักเรี ยนช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปั นทรัพย์สินของตนแก่ ผอู ้ ื่นมากขึ้น พูดจา
และคิดถึงผูอ้ ื่นในทางที่ดี ประพฤติตนตามข้อตกลงของหมู่คณะของตน และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับบุคคลอื่นหรื อสถานการณ์ที่หลากหลายได้
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2.7.2 งานวิจัยในต่ างประเทศ
ลี เ ซล (Liesel, 2000 อ้า งถึ ง ใน ชัญ ญา บุ ญ รั ก ษ์, 2556, น. 80 ) ได้ศึ ก ษา
โปรแกรมการแนะแนวและการให้คาปรึ กษาเพือ่ พัฒนาทักษะชีวิต (บริ บทของชาวอัฟฟริ กนั ) โดยมี
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพือ่ สร้างโปรแกรมการแนะแนว และการให้การปรึ กษาเพือ่ พัฒนาทักษะ
ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งทักษะชีวิตประกอบด้วย การยอมรับตนเอง การ
ตระหนักรู ้ในตนเอง การควบคุมอารมณ์ของตนเอง การเพิม่ แรงจูงใจ การมองโลกในแง่ดีและการ
รู ้จกั ตนเอง โปรแกรมการแนะแนวและการปรึ ก ษาในการพัฒ นาทักษะชี วิตนั้น พัฒนามาจาก
พื้นฐานทฤษฎี การบาบัดของเหตุผลพฤติกรรม ตลอดจนแนวคิดด้านความฉลาดทางอารมณ์ ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่ มตัวอย่างสามารถพัฒนาทักษะชี วิตของตนเองเพิ่ม ขึ้น หลังจากเข้ารับการ
ทดลอง โดยสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แมคโคล แมน (McColman, 1975 อ้างถึงใน ชัญญา บุญรักษ์, 2556, น. 80)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ชุดการสอน และกิจกรรมกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
สังคมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดการสอนร่ วมกับกิจกรรมกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษามากกว่านักเรี ยนที่ใช้ชุดการสอนเพียงอย่างเดียวอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ และนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุ ดการสอนเพียงอย่า งเดี ย วมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนมากกว่า
นักเรี ยนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .01

บทที่ 3

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมี
วินัยในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก จังหวัดฉะเชิ ง เทรา
เป็ นการวิจ ัย แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi-experimental Research) วัด ผลก่ อ นและหลัง ทดลอง มี กลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีวธิ ีการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประเภทและรู ปแบบการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวมรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ประเภทและรูปแบบกำรวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ที่มีกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม วัดก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design) มีรูปแบบ
การวิจยั มีดงั นี้
ตารางที่ 3.1 รู ปแบบการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
E
C

Pretest

Treatment

O1

X1

o3

~X

Posttest

O2
O4
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2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
2.1 ประชำกรใน การศึกษาครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนบ้านหนองคอก อ าเภอท่าตะเกี ยบ จังหวัดฉะเชิ งเทรา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
จานวน 76 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่ ำง คือ เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้าน
หนองคอก อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน โดย
มีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
2.2.1 ให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 76 คน ทาแบบวัดความมีวนิ ยั ใน
ตนเองพร้อมกัน
2.2.2 นาแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด จากนั้นนาคะแนน
ของนักเรี ยนทุกคนมาเรี ยงลาดับจากสู งมาหาต่ า และคัดเลื อกนักเรี ยนที่มีคะแนนความมีวินัยใน
ตนเองต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ลงมา
2.2.3 สอบถามความสมัครใจในการร่ วมการทดลอง จากนั้นจึงสุ่ ม อย่างง่ายมา
จานวน 30 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครั้ง เพือ่ แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน

3. ตัวแปรและนิยำมปฏิบัติกำร
3.1 ตัวแปร ประกอบด้วย
3.1.1 ตั ว แปรอิ สระ ได้แ ก่ ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 และชุ ด
กิจกรรมแนะแนวปกติ
3.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความมีวนิ ยั ในตนเอง

4. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
4.1 ประเภทของเครื่ องมือวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
4.1.1 แบบวัดความมี วินัยในตนเอง จานวน 36 ข้อ ครอบคลุ ม องค์ประกอบทั้ง
8 ด้าน
4.1.2 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ พัฒนาความมี วินัยในตนเอง ประกอบไปด้วยชุ ด
กิจกรรมแนะแนวเพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง จานวน 10 กิจกรรม สาหรับใช้กบั กลุ่มทดลอง
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4.2. กำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่ องมือ
4.2.1 แบบวัดความมีวินัยในเอง มีขั้นตอนในการสร้ าง ดังนี้
1) ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายของการสร้ า งและพัฒ นาแบบวัด ความมี วินัย ใน
ตนเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2) ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างและ
พัฒนาเครื่ องมือให้มีประสิทธิภาพ
3) กาหนดคานิ ยาม เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบวัด
ความมีวนิ ยั ในตนเอง ที่มีองค์ประกอบสาคัญ จานวน 8 องค์ประกอบ
4) ดาเนิ นการสร้างและพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเอง ให้สอดคล้อง
กับคานิยามและวัตถุประสงค์ จานวน 36 ข้อคาถาม ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ
5) นาแบบวัดความมีวินยั ในตนเอง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพิจารณา
ความถูกต้องทั้งด้านโครงสร้างตามเนื้อหา วิธีการสร้าง และความสอดคล้อง
6) น าแบบวัด ความมี วินัย ในตนเอง ที่ ผ่า นความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาแล้วเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา ซึ่ งมีผลปรากฏว่า มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องรายข้อระหว่าง 0.60 – 1.00
7) น าแบบวัด ความมี วิ นั ย ในตนเอง มาปรั บ ปรุ งตามข้อ ชี้ แนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
8) นาแบบวัดความมีวินยั ในตนเอง ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน
9) น าแบบวัด ความมี วินัย ในตนเอง ที่ น าไปทดลองใช้ ไปหาค่ า อ านาจ
จาแนก (Discrimination) และความความเที่ยง (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)) ผลปรากฏว่า คาอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .20 ถึง .72
มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ .87
10) จัดพิมพ์ แบบวัดความมีวนิ ยั ในตนเอง เพือ่ นาไปทดลองใช้จริ ง
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กาหนดจุดมุ่งหมาย
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
นิยามปฏิบตั ิการ
ดาเนินการสร้าง

เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ

ปรับปรุ ง
ทดลองใช้

หาค่าอานาจจาแนก/ค่าความเที่ยง
จัดพิมพ์ /นาไปใช้จริ ง
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความมีวนิ ยั ในตนเอง
4.2.2 ชุ ดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวนิ ัยในตนเอง
มีข้นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1) กาหนดจุดมุ่ งหมายของการสร้างและพัฒนาชุ ดกิจกรรมแนะแนวตาม
หลักธรรมพละ 5 เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั

50
2) ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างและ
พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีประสิทธิภาพ
3) กาหนดคานิยาม เพือ่ ใช้ในการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวตาม
หลักธรรมพละ 5 เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง
4) ดาเนิ นการสร้างและพัฒนาชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5
เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง ให้สอดคล้องกับคานิยามและวัตถุประสงค์ จานวน 10 กิจกรรม
5) นาชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อ พิจารณาความถูกต้องทั้งด้านโครงสร้างตามเนื้ อหา วิธีการ
สร้างและความสอดคล้อง
6) นาชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเอง ที่ผ่านความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว เสนอผูท้ รงคุ ณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อ ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา ผลปรากฏว่า มีคุณภาพ
7) นาชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองมาปรับปรุ งตามข้อชี้แนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
8) นาชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองมาปรับปรุ งตามข้อชี้แนะของผูท้ รงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนบ้านหนองคอก จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
9) นาชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองมาปรับปรุ งข้อบอพร่ องที่ได้จากการนาไปทดลองใช้
10) จัดพิมพ์ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมี
วินยั ในตนเอง เพือ่ นาไปทดลองใช้จริ ง
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กาหนดจุดมุ่งหมาย
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

นิยามปฏิบตั ิการ
ดาเนินการสร้าง

เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ
ปรับปรุ ง
ทดลองใช้
ปรับปรุ ง
จัดพิมพ์ /นาไปใช้จริ ง
ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5
เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง
4.3 ลักษณะและองค์ประกอบของของเครื่ องมือ
การวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้สร้างและพัฒนาเครื่ องมือ ประเภท คือ 1) เครื่ องมือที่เป็ น
แบบวัด จานวน 36 ข้อ และ 2) เครื่ องมือที่เป็ นชุดกิจกรรมสาหรับกลุ่มทดลอง จานวน 10 กิจกรรม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) แบบวัด ความมี วินัย ในตนเอง เป็ นแบบวัด ที่ มี ลัก ษณะเป็ นข้อ ค าถามแบบ
เลือกตอบ ใช้เกณฑ์การประเมิ นแบบประมาณค่า (Rating Scale) มีจานวน 36 ข้อ โดยให้คะแนน
ของข้อคาถาม ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 การประเมินค่าข้อคาถาม
มำตรประมำณค่ำ
5
4
3
2
1

ควำมหมำย
ตรงกับความจริ งมากที่สุด
ตรงกับความจริ งมาก
ตรงกับความจริ งปานกลาง
ตรงกับความจริ งน้อย
ตรงกับความจริ งน้อยที่สุด

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างข้อคาถาม

ข้อ
ที่

ระดับความเป็ นจริ ง
ข้อความ

มาก
ที่สุด

มาก

บางครั้ง

น้อย

น้อย
ที่สุด

0

ฉันตอบคาถามครู ดว้ ยความชัดเจนและ
ถูกต้อง
00 ฉันมักเลี่ยงที่จะออกมาแสดงความ
คิดเห็น
2) ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง มี
ทั้งหมด 10 ชุด ดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างกิจกรรมตามหลักธรรมพละ 5 เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง
กิจกรรม
ที่
1
2

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เทคนิค

พิชิต
ความกล้า
ขอแค่เธอ
ตั้งใจ

เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง
ด้านความกล้าหาญ
เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง
ด้านความตั้งใจ

เสนอตัวแบบ
ระดมความคิด
ทดลองปฏิบตั ิ
เสนอตัวแบบ

5. กำรเก็บรวมรวมข้ อมูล
5.1 ท าหนั ง สื อขออนุ ญาตด าเนิ นการทดลอง และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และโรงเรี ยนบ้านหนองคอก จังหวัดฉะเชิงเทรา
5.2 นาแบบวัดความมี วินัยในตนเองไปทดสอบกลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 76 คน จากนั้น
คัดเลือกผูท้ ี่มีคะแนนความมีวนิ ยั ในตนเองต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ลงมา เพือ่ สอบถามความสมัคร
ใจ เข้าร่ วมการทดลอง จานวน 30 คน จากนั้นจึงสุ่ มอย่างง่ายอีกครั้ง เพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน
5.3 นาชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง มา
ใช้กับกลุ่ มทดลอง จานวน 10 กิ จกรรม ทุกวันพุธและวัน ศุก ร์ เวลา 09.30–10.20 น. เป็ นเวลา
5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ครั้งละ 50 นาที ตั้งแต่วนั ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561-วันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 โดยกลุ่มควบคุม ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวปกติที่ใช้ครู บรรยายทุกวันอังคารและ วัน
พฤหัสบดี เวลา 14.30 – 15.30 น. เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ตั้งแต่วนั ที่
19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
5.4 ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ใน
ตนเอง ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาแบบวัดความมีวนิ ัยในตนเองพร้อมกัน เพือ่ เก็บคะแนน
ภายหลังการทดลอง
5.5 ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
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6. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิจ ัย ครั้ ง นี้ ผูว้ ิจ ัย ใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ สาเร็ จ รู ป ในการวิเ คราะห์ขอ้ มู ล
ซึ่งสถิติที่ใช้ มีดงั นี้
6.1 สถิติที่ใช้ ในกำรหำคุณภำพเครื่ องมือ
6.1.1 การหาค่ าความตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบวั ดความมีวินัยในตนเอง และชุ ด
กิจกรรมแนะแนวแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ใช้ สถิติ การหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง (Index of Item- Objective Congruence= IOC)
6.1.2 การวิ เ คราะห์ ค่ า ความเที่ ย งของแบบวั ด ความมี วิ นั ย ในตนเอง ใช้ วิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient)
6.2

สถิติที่ใช้ ในกำรทดสอบสมมติฐำน

6.2.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลทั่ วไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ าง ใช้ การหาค่ า เฉลี่ ย ( 𝑿) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.2.2 การทดสอบสมมติ ฐ านการวิจั ย ใช้ ก ารทดสอบค่ า ที แ บบไม่ อิ สระต่ อกัน
(t-dependent test) และการทดสอบค่าทีแบบอิสระต่ อกัน (t-Independent test)

55

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อ ง ผลการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมี
วินัยในตนเองของนักเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก จังหวัดฉะเชิ ง เทรา
เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi experimental Research) วัดผลก่ อ นและหลังการทดลอง สามารถ
วิเคราะห์ผลการทดลอง ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.1 เพื่อ เปรี ยบเที ย บความมี วินัย ในตนเองของกลุ่ ม ทดลองก่ อ นและหลังการใช้ชุ ด
กิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5
1.2 เพือ่ เปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวตามหลักธรรมพละ 5 และนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ

2. การเสนอผลการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังต่อไปนี้
2.1 เพื่อ เปรี ยบเทียบความมี วินัยในตนเองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่ มควบคุม
ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 ดังในตารางที่ 4.1
2.2 เพือ่ เปรี ยบเทียบความมีวนิ ัยในตนเองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 ดังในตารางที่ 4.2
2.3 เพือ่ เปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
ตามหลักธรรมพละ 5 และกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ ดังใน ตารางที่ 4.3
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3. สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สัญลักษณ์
ดังต่อไปนี้
แทน
จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
แทน
ค่าเฉลี่ย (Mean)
x
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน
ค่าสถิติที่ใช้พจิ ารณาการทดสอบค่าที (t- independent test)
**
แทน
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
n

4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเอง ก่ อนการทดลองระหว่ างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความมี วินัยในตนเอง ก่อนการทดลอง ระหว่าง
กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ก ารทดสอบค่ า ที แ บบอิ ส ระต่ อ กัน (t-independent test)
มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
(n=15 คน)
กลุ่มตัวอย่าง

N

x

S.D.

df

t

p-value

กลุ่มทดลอง

15

110.07

5.20

28

.567

.575

กลุ่มควบคุม

15

109.07

4.43

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิจยั พบว่า ก่ อนการทดลอง นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั้ง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความมีวินยั ในตนเองไม่แตกต่างกัน
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4.2 ผลการเปรี ยบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองก่ อนและหลัง
การใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
ผลการเปรี ยบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยน กลุ่มทดลองก่อนและหลัง
ทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน มี (t- dependent test) รายละเอียด ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน กลุ่มทดลองก่อนและ
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง

n

x

S.D

Df

t

p-value

ก่อนการทดลอง

15

110.07

5.20

14

81.93**

.000

หลังการทดลอง

15

131.13

6.03

**p < .01
จากตารางที่ 4.2 สรุ ป ได้ว่า ภายหลัง การทดลอง นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ ใช้ชุ ด
กิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง มีความวินัยในตนเองสู ง
กว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
4.3 ผลการเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ภายหลังการทดลอง
ผลการเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ภายหลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน (t- Independent test) มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 การเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ภายหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง

N

x

S.D

df

t

กลุ่มทดลอง

15

131.13

6.03

28

7.811**

กลุ่มควบคุม

15

116.27

4.23

p-value

**p < .01
จากตารางที่ 4.3 พบว่าภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่ม ทดลองที่ได้รับการจัด
กิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง มีความวินัยในตนเองสู ง
กว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมี
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูว้ ิจยั
ขอสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. สรุปการวิจยั
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อ
พัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1.1 เพื่อเปรี ยบเทียบความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5
1.1.2 เพื่อเปรี ยบเทียบความมี วินัยในตนเองของนักเรี ยนกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 และนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะ
แนวปกติ
1.2 สมมติฐานการวิจัย
1.2.1 ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีวินัยในตนเองสูง
กว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
1.2.2 ภายหลังการทดลอง นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
ความมีวนิ ยั ในตนเองสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ
1.3 วิธีดาเนินการวิจัย
1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 76 คน
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2) กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนอง
คอก สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 จานวน 30 คน ได้จากนักเรี ยนที่มีคะแนนความมีวินัยในตนเองต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ลง
มา แล้วสุ่มอย่างง่าย เพือ่ แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คนเท่ากัน
1.3.2 ตัวแปร
1) ตัวแปรอิ สระ คือ ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ5 เพื่อพัฒนา
ความมีวนิ ยั ในตนเอง และชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ
2) ตัวแปรตาม คือ ความมีวนิ ยั ในตนเอง
1.4 เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1.4.1 แบบวัดความมีวนิ ยั ในตนเอง เป็ นแบบวัดมีจานวนทั้งหมด 36 ข้อ
1.4.2 ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
มีท้งั หมด 10 กิจกรรม
1.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษา ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1.5.1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนบ้านหนองคอก จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2561 ที่มีคะแนนความมีวินยั ในตนเอง ต่า
กว่าเปอร์ เซ็ นไทล์ที่ 50 ลงมา จานวน 30 คน จากนั้นสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่ วม การ
ทดลอง และสุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน
1.5.2 นาชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามหลัก ธรรมพละ 5 เพื่อ พัฒนาความมี วินัย ใน
ตนเองมาทดลองใช้กบั กลุ่มทดลอง จานวน 10 กิจกรรรม สัปดาห์ละ 5 กิจกรรมๆ ละ 1 ชัว่ โมง รวม
10 ชัว่ โมง ส่ วนกลุ่มควบคุม ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ ภายหลังการทดลองเสร็ จ จานวน 1
ชัว่ โมง
1.5.3 หลังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ใน
ตนเองให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาแบบวัดความมีวินัยในตนเอง เพื่อเก็บคะแนนภายหลัง
การทดลอง
1.5.4 นาแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน และทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการ
วิจยั ด้วยวิธีการทางสถิติ
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1.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.6.1 การเปรี ยบเทียบความมีวินยั ในตนเองของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลัง การใช้
ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวตามหลัก ธรรมพละ 5 ใช้ส ถิ ติ ก ารทดสอบค่ า ที แ บบไม่ อิ ส ระต่ อ กัน (tdependent test)
1.6.2 การเปรี ย บเที ย บความมี วินัย ในตนเองของนัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองที่ ใ ช้ชุ ด
กิ จกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 และนักเรี ยนกลุ่มควบคุม ที่ใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวแบบ
ปกติ ใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน (t- Independent test)
1.6.1 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อ
กัน (t- dependent test) และการทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน (t- Independent test)
1.7 ผลการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาผลการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวตามหลักพละ 5
เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปรากฏผลดังนี้
1.7.1 นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักพละ 5 มีความมีวินัย
ในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.7.2 ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักพละ 5 นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
มีความมีวินัยในตนเอง สู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวปกติอ ย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

2. อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ผลการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวตามหลักพละ 5 เพื่อ พัฒนาความมี วินัย
ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถ
อภิปรายได้ ดังต่อไปนี้
2.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว นักเรี ยนกลุ่มทดลองมี
วินยั ในตนเองสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็ น ไปตาม
ข้อ สมมติฐานที่ กาหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่ อ งจากชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อ พัฒนา
ความมีวินัยในตนเอง ได้สร้างและพัฒนาตามขั้นตอนมาอย่าง เริ่ มตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์
ของการจัด กิ จ กรรมแต่ ล ะครั้ ง จากนั้น จึ ง ก าหนดเนื้ อ หาให้ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ การ
ตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิการทดลองใช้ นอกจากนี้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพือ่
พัฒนาความมี วินัย ในตนเอง ยังได้ดาเนิ นการตามขั้น ตอนที่ เน้นการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
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ซึ่ ง สมร ทองดี และปราณี รามสู ตร (2546, น. 48) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนของกิจกรรมแนะแนวที่จดั
ใน ชั้นเรี ยน ควรประกอบด้วย ขั้นนาสู่ กิจกรรม ขั้นดาเนิ นกิ จกรรม ขั้นสรุ ปและขั้นประเมินผล
กิจกรรมเพื่อมุ่งให้ผรู ้ ับบริ การนาผลการเรี ยนรู ้จากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ที่เน้นการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ มีกระบวนการเรี ยนรู ้ เรี ยกว่าวงจรการ
เรี ยนรู ้ (Participatory Learning Process: PLP) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย การ
ดาเนิ นการที่มุ่งให้ประสบการณ์ตรงแก่นักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้คิด วิเคราะห์ และลงมือ
ปฏิ บ ัติ ด้ว ยตนเอง ท าให้นัก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ล้ว ประมวลข้อ มู ล เพื่อ น ามาปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ส่งผลให้ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ
5 นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีวนิ ยั ในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และจากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า กิจกรรมปฐมนิ เทศนักเรี ยนยังไม่ค่อ ยกล้าแสดงออก ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็น และไม่กล้าซักถามพูดคุยมากนัก แต่เมื่อได้รับการกระตุน้ และมีความสนิ ทสนม
คุน้ เคยกันมากขึ้นในกิจกรรมต่อมา ทาให้นกั เรี ยนมีความกล้าแสดงออก มีความกระตือรื อร้น สนใจ
และตั้งใจร่ วมกิ จกรรมทาให้บ รรยากาศสนุ กสนาน นักเรี ยนมี ความเป็ นกันเอง ยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใส
สนุกสนาน กล้าโต้ตอบ ส่งผลให้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็ นไปอย่างราบรื่ น เป็ นผลให้นกั เรี ยนกลุ่ม
ทดลองมี ความมี วินัยในตนเองด้านต่าง ๆ สู งขึ้น เช่ น ด้านความกล้าหาญ นักเรี ยนกลุ่ ม ทดลอง
สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ กล้าแสดงออกมากขึ้น ลุกขึ้นตอบข้อซักถาม และแสดง
ความคิดเห็น การเสนอเป็ นผูน้ ากลุ่ม สามารถอธิบายข้อปั ญหาบางข้อได้ดว้ ยตนเอง ด้านความตั้งใจ
นักเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น ตั้งใจทากิจกรรมที่ครู มอบหมาย ไม่คุยเล่นกันขณะทางาน
นักเรี ยนบางคนสามารถห้ามปรามเพื่อนในกลุ่มให้สนใจการเรี ยนได้ ด้านความเป็ นผูน้ า นักเรี ยน
กลุ่ มทดลอง นักเรี ยนมี ความคิด สร้ างสรรค์ส่ิ ง ใหม่ ๆ ที่สามารถนามาเสนอกับเพื่อ นๆ มากขึ้น
สามารถชักนาให้เพื่อนปฏิบตั ิตามกฎของห้องเรี ยนได้ เช่น การกระตุน้ ให้เพื่อนๆ ในกลุ่มร่ วมกัน
แสดงความคิดเห็น การตั้งใจฟังการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เป็ นต้น ด้านความ
มีเมตตา นักเรี ยนกลุ่มทดลอง สามารถบอกแนวทางการนาหลักของความมีเมตตามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น การช่วยแนะนาเพื่อน การช่วยเหลือเพื่อนทาการบ้านทาความสะอาดห้องเรี ยน
การแบ่งปั นของใช้โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่รังแกเพือ่ นที่อ่อนแอกว่า รู ้จกั หักห้ามใจ ถ้าเพือ่ นมีการต่อว่า
ตนเอง ช่ วยเหลื อ เพื่อ นยามที่เ พื่อ นเดื อ ดร้อ น มี การช่ วยเหลื อ กันทั้งเพื่อ นในห้อ งเรี ยนและต่ า ง
ห้องเรี ยน เป็ นต้น ด้านความอดทน นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีพฒั นาการในการเรี ยนที่ดีข้ นึ ตั้งใจฟั งครู
บรรยายจนจบการเรี ยนการสอน มีความอดทนในการทางานร่ วมกับเพื่อน เช่น การทาการบ้านส่ง
ตรงตามเวลา ไม่ หลับในห้องเรี ยน ทางานจนสาเร็ จตามที่ไ ด้รับมอบหมายภายในเวลาที่กาหนด
แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวนี้ สามารถนามาพัฒนาความมีวินัยในตนเองให้แก่ นักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาชั้นปี ที่ 3 ได้
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ผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุนทรี ผาตินาวิน (2558, น. 115117) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคตัวแบบเพือ่ พัฒนาพฤติกรรมความมีจิตสานึ ก
สาธารณะของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นแสนสุ ข จัง หวัด ผลการวิจ ัย ปรากฏว่ า
(1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนแสนสุข ในกลุ่มทดลองหลังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตาม
เทคนิ ค ตัว แบบเพื่อ พัฒ นาพฤติ กรรมความ มี จิ ต ส านึ ก สาธารณะมี พ ฤติ ก รรมความมี จิ ต สานึ ก
สาธารณะสูงกว่าของกลุ่มควบคุมหลังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอื่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของริ ชาร์ด (Richard, 1974 อ้างถึงใน ชลลดา สอนศิริ, 2559, น. 33)
ที่ได้ศึกษาวิธีลดปั ญหาระเบียบวินัยในชั้นเรี ยน และให้นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมที่สนใจการเรี ยน
มากขึ้น โดยการเสริ มแรงพฤติกรรมที่มีอยู่ในระเบียบวินัย กลุ่ ม ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็ น
นักเรี ยนเกรด 5 ที่มีพฤติกรรมความไม่มีระเบียบวินัยในชั้นเรี ยน ก่อความวุ่นวายในขณะที่ครู ใ ห้
อ่านหนังสือ พบว่า การเสริ มแรงด้วยระเบียบวินัยสามารถช่วยลดพฤติกรรมการก่อความวุ่นวายใน
ชั้นเรี ยนและเพิม่ พฤติกรรมในการอ่านด้วย
2.2 นักเรียนที่ได้ รับการใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 มีพฤติกรรมความ
มี วินัยในตนเองสู งกว่า นักเรี ยนกลุ่ ม ควบคุม ที่ไ ด้รับการแนะแนวตามปกติของโรงเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรม แนะแนว
ตามหลักธรรมพละ 5 ทาให้นักเรี ยนมีพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองสู งกว่าชุดกิจกรรม แนะแนว
ปกติ ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากนักเรี ยนกลุ่มทดลองได้เข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5
ทั้งหมด 10 ครั้ง เป็ นเวลาติดต่อกัน 5 สัปดาห์ ๆ 2 ครั้ง และในการเข้ากิจกรรม นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
มีโอกาสทากิจกรรมเพื่อพัฒนาความมีวินัยตนเองหลายอย่าง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จาก
วิธีการต่างๆ เช่น การทางานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การนาเสนอตัวแบบ เป็ นต้น อีกทั้งชุด
กิจกรรมแนะแนวดังกล่าว ได้พฒั นาขึ้นอย่างถูกต้องครอบคลุมองค์ประกอบของการพัฒนาความมี
วินัยในตนเอง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบมีการจัดกิจกรรมแนะแนว
ได้อย่างเหมาะสมกับเวลา สถานที่และวัยของผูเ้ ข้าการทดลอง จึงส่ งผลให้นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มี
ความวินยั ในตนเองสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม ที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวปกติของโรงเรี ยน ซึ่ง
มีลกั ษณะการให้บริ การแนะแนวที่เป็ นการให้ขอ้ มูลฝ่ ายเดียว เช่น การให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน การจัด
ป้ายนิเทศ การจัดทาเอกสารที่ให้ประโยชน์ การจัดอภิปราย บรรยาย เป็ นต้น ไม่สามารถกระตุน้ ให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ไม่เกิดความสนใจในข้อสนเทศต่าง ๆ ที่โรงเรี ยนจัดให้
ผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฐกร ไวว่องกิจการ (2556) ศึกษาผล
การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการตระหนักรู ้ในตนในการลดพฤติกรรมความรุ นแรงของ
นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 แผนกวิชาช่ างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุ งธน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุ่ มทดลองที่ไ ด้รับการฝึ กด้วยชุ ดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ พัฒ นาการ
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ตระหนักรู ้ในตนในการลดพฤติกรรมความรุ นแรง มีการตระหนักรู ้ในตนในการลดพฤติกรรมความ
รุ นแรงสู งกว่า นักเรี ยนกลุ่ มควบคุ ม อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ ชัญญา บุญรักษ์ (2556) ได้ศึก ษาผลการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ เสริ ม สร้ า ง
จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนพรตพิทยพยัต
ผลการวิจยั พบว่า หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อ
การเรี ยน นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อการเรี ยนสู งกว่าของนักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้ชุดการให้ขอ้ สนเทศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 เพื่อให้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินยั ใน
ตนเอง เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ก่ อ นที่จะในนาไปใช้ ควรศึกษาวิธีการใช้แบบวัดความมีวินัยใน
ตนเอง และขั้นตอนการใช้ชุดกิ จกรรมอย่างละเอี ยด และอาจทดลองใช้จนเกิ ดความชานาญก่ อ น
นาไปใช้จริ ง
3.1.2 เพื่อให้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินยั ใน
ตนเองมีประโยชน์มากยิง่ ขึ้น ควรมีการติดตามดูว่าผูท้ ี่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวชุดนี้ สามารถนา
สิ่งที่ได้รับไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้จริ งหรื อไม่
3.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ควรศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5
เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง ส่งผลในระยะยาว หรื อมีความคงทนถาวรเพียงใด
3.2.2 ควรศึกษานาผลการใช้ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ
5 เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง ไปทดลองใช้กบั กลุ่มนักเรี ยน ที่มีระดับชั้นเรี ยน และมีระดับอายุ
มากกว่า หรื อน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างในการทดลองในครั้งนี้
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ภาคผนวก ก
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั
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รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1.

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/หน้าที่ปฏิบตั ิงาน
สถานที่ทางาน

ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร. เกื้อกูล สถาพรวจนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ ฉะเชิงเทรา

2.

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/หน้าที่ปฏิบตั ิงาน
สถานที่ทางาน

อาจารย์ณัทชาภา กิรัตน์
ครู ชานาญการพิเศษ สาขาวิชาแนะแนว
โรงเรี ยนดัดดรุ ณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/หน้าที่ปฏิบตั ิงาน
สถานที่ทางาน

อาจารย์ศิริลกั ษณ์ เอิบอิ่มฤทธ
ครู ชานาญการ สาขาวิชาการแนะแนว
โรงเรี ยนดัดดรุ ณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

4.

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/หน้าที่ปฏิบตั ิงาน
สถานที่ทางาน

อาจารย์ตามพงศ์ วงษ์จนั ทร์
หัวหน้าฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5.

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง/หน้าที่ปฏิบตั ิงาน
สถานที่ทางาน

อาจารย์ฐิตพิ ร พันธวงค์
ครู แนะแนวระดับประถมศึกษา
โรงเรี ยนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ภาคผนวก ข
การหาความตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยง และคุณภาพของเครื่ องมือ
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แบบรายงานคุณภาพของแบบวัดที่ใช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 แบบวัดความมีวนิ ยั ในตนเอง
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
1
0

ผลการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
1
1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
1
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1

ผลของ
คะแนน
5
4
4
5
4
4
5
5
4
3
5
4
4
4
5
5
5
4
3
5
4
4
4

ค่า
IOC
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
0.60
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
0.60
1.00
0.80
0.80
0.80

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 1 แบบวัดความมีวนิ ยั ในตนเอง (ต่อ)
ข้อที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ผลการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผลของ
คะแนน
5
5
5
4
5
3
3
5
3
4
3
3
4
4
3
3
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.60
0.60
1.00
0.60
0.80
0.60
0.60
0.80
0.80
0.60
0.60
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 2 ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง
กิจกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผลการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลของ
ผลการ
ค่า IOC
พิจารณา
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คะแนน
0
+1
+1
0
3
0.60
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
0
+1
4
0.80
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
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ผลการหาค่ าอานาจการจาแนกและค่ าความเทีย่ งของแบบวัดความมีวนิ ัยในตนเอง
ข้ อที่ ค่าอานาจจาแนก
ผลสรุป
ข้ อที่
ค่าอานาจจาแนก
1
.594
ใช้ได้
21
.619
2
.214
ใช้ได้
22
.198
3
.375
ใช้ได้
23
.492
4
.523
ใช้ได้
24
.562
5
.351
ใช้ได้
25
.524
6
.527
ใช้ได้
26
.612
7
.271
ใช้ได้
27
.440
8
.580
ใช้ได้
28
.522
9
.348
ใช้ได้
29
.340
10
.140
ใช้ไม่ได้
30
.532
11
.229
ใช้ได้
31
.488
12
.403
ใช้ได้
32
.378
13
-.038
ใช้ไม่ได้
33
.462
14
.208
ใช้ได้
34
.247
15
.299
ใช้ได้
35
.306
16
.440
ใช้ได้
36
.359
17
.361
ใช้ได้
37
.488
18
.726
ใช้ได้
38
.347
19
.174
ใช้ไม่ได้
39
.262
20
.280
ใช้ได้
40
.310
ค่าอานาจจาแนก ข้อที่ใช้ได้ r มีคา่ 0.2 ถึง 1 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ .87

ผลสรุป
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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แบบวัดความมีวนิ ัยในตนเอง
คาชี้แจง แบบวัดความมีวินัยในตนเองนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ใช้ในการวิจยั เรื่ องผลของ
การใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อ พัฒนาความมี วินัยในตนเองของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองคอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอให้นักเรี ยนพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับ
ความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนมากที่สุด และแต่ละข้อตอบได้เพียงช่องเดียว ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5
ระดับ ดังนี้
5 มากที่สุด หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบตั ิตวั นักเรี ยนมากที่สุด
4 มาก
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบตั ิตวั นักเรี ยนมาก
3 บางครั้ง หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบตั ิตวั นักเรี ยนจริ งบ้างไม่จริ ง
บ้าง
2 น้อย
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงการปฏิบตั ิตวั นักเรี ยนน้อย
1 น้อยที่สุด หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบตั ิตวั นักเรี ยนน้อยที่สุด
คาชี้แจง นักเรี ยนเขียนเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง  หลังข้อความให้ตรงกับคุณลักษณะที่
นักเรี ยนปฏิบตั ิจริ งมากที่สุด

ข้อที่

ข้อความ

1

ฉันตอบคาถามครู ดว้ ยความชัดเจนและถูกต้อง
ฉันมักจะเลี่ยงที่จะออกมาแสดงความคิดเห็น
ฉันใช้เหตุผลตัดสินใจด้วยความเป็ นกลางโดยไม่เลือก
ข้าง
ฉันยอมรับผิดเมื่อกระทาความผิด
ฉันชื่นชมเพือ่ นเสมอ

2
3
4
5

ระดับข้ อเท็จจริงและการ
ปฏิบัติ
5 4 3 2 1

82
ข้อที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ข้อที่

ข้อความ

ระดับข้ อเท็จจริงและการปฏิบัติ
5
4 3 2 1

ฉันพยายามทางานที่ครู มอบหมายให้สาเร็จ
ฉันย่อท้อต่อการเรี ยน
ฉันหวังที่จะสอบได้คะแนนดีๆ
ฉันไม่เคยละทิง้ หน้าที่ที่ครู มอบหมาย
ฉันส่งงานครู ตามเวลาที่กาหนด
ฉันผิดสัญญาที่ให้ไว้กบั เพือ่ น
ฉันทาผิดกฎระเบียบของโรงเรี ยน
ฉันยอมรับในการกระทาของตนเอง
ฉันมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง
ฉันอายที่จะต้องแสดงความสามารถ
นักเรี ยนสามารถโน้มน้าวให้เพือ่ นร่ วมทากิจกรรม
ฉันพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคในการเรี ยน
ฉันสามารถโน้มน้าวเพือ่ นให้ร่วมกิจกรรมได้
ฉันทางานร่ วมกับเพือ่ นได้ดี
ฉันยอมรับและเคารพความคิดเห็นของเพือ่ น
ฉันให้อภัยและมีน้ าใจกับเพือ่ นทุกคน
ฉันช่วยเหลือเพือ่ นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ฉันไม่ให้เพือ่ นยืมการบ้านของฉัน
ฉันปรารถนาดีกบั เพือ่ นทุกคน
ฉันไม่ให้ใครยืมอุปกรณ์การเรี ยนของฉัน
ฉันคอยซ้ าเติมเมื่อเพือ่ นทาผิด
ฉันมีความพยายามในการเรี ยน
ฉันเสียใจที่เพือ่ นพูดถึงฉันในทางที่ไม่ดี
ฉันรู ้สึกนิ่งเฉยเมื่อมีเพือ่ นแอบนินทา
ฉันสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ในทุกสถานการณ์
ฉันทะเลาะกับเพือ่ นประจา
ข้อความ

ระดับข้ อเท็จจริงและการปฏิบัติ

83
5
32
33
34
35
36

ฉันลอกการบ้านของเพือ่ นมาส่งครู
ถึงแม้จะมีเหตุจาเป็ น ฉันก็จะไม่ทาผิดกฎของโรงเรี ยน
ฉันมาโรงเรี ยนสายเสมอ
ฉันจะโยนความผิดให้เพือ่ นถ้าครู จบั ได้
ฉันปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนในการสอบ

4

3

2

1
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คานา
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง ซึ่งชุดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ กิจกรรมที่ 2 พิชิต
ความกล้า กิจกรรมที่ 3 ขอแค่เธอตั้งใจ กิจกรรมที่ 4 หน้าที่ใครเอ๋ ย กิจกรรมที่ 5 มัน่ ใจได้ชยั ไปกว่า
ครึ่ ง กิจกรรมที่ 6 ตามฉันมา กิจกรรมที่ 7 เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมที่ 8 ใจสู ้หรื อเปล่า กิจกรรมที่ 9
ใครจริ งใจยกมือขึ้น กิจกรรมที่ 10 ปั จฉิ มนิ เทศ ซึ่ งนักเรี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรม จนเกิดการเรี ยนรู ้
ในทางที่ถูกต้อง สามารถปฏิบตั ิตนให้อยูร่ ่ วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5 เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองนี้ สาเร็ จลุล่วง
ไปด้วยดี ก็ดว้ ย ความกรุ ณาจากท่านอาจารย์ที่ให้คาปรึ กษาในการทาวิทยานิพนธ์ ให้คาแนะนา และ
คอยชี้ แนะแนวทางในการจัดทา ขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย์.ดร.นิ ธิพฒั น์ เมฆขจร อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก และ รองศาสตราจารย์.ดร.นิ รนาท แสนสา อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ร่ วม ตลอดจนผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั 5 ท่านที่เสี ยสละเวลาอันมี คุณค่า ช่ วยให้คาแนะนาในการจัด ท า
เครื่ องมือ รวมทั้งให้คาปรึ กษาที่ดีตลอดการทาวิทยานิพนธ์
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจยั เล่มนี้ จักเป็ นประโยชน์ต่อ ผูท้ ี่สนใจ และผูท้ ี่ตอ้ งการ
ปรับปรุ งผลงานของตนเอง ไว้เพือ่ เป็ นแนวทางในการทาวิทยานิพนธ์เรื่ องอื่นต่อไป
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คู่มือชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5
เพื่อพัฒนาความมีวนิ ัยในตนเอง
1. คาชี้แจง
1.1 ความมี วิ นั ย ในตนเอง หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุ ม อารมณ์ และ
พฤติกรรมให้เป็ นไปตามความต้องการของตน โดยไม่ถูกบังคับ แต่เกิดจากแรงกระตุน้ ภายใน ซึ่ ง
เกิดจากการเรี ยนรู ้วา่ สิ่ งนั้น เป็ นค่านิยมที่ดี สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนของสังคม ไม่
ทาให้ตนเองเดือดร้อนและไม่เป็ นการละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่น ประกอบด้วยคุณลักษณะความมีวินัยใน
ตนเอง 8 ด้าน ได้แก่ ความกล้าหาญความตั้งใจ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมัน่ ความเป็ นผูน้ า ความมี
เมตตา ความอดทน ความซื่อสัตย์
1.2 ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักพละ 5 เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง เป็ นกิจกรรม
แนะแนวที่ใช้เพือ่ พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยมีกิจกรรมแนะ
แนวทั้งหมด 10 กิจกรรม ครั้งละ 50 นาที ระยะเวลาในการทากิจกรรม 5 สัปดาห์
1.3 ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามหลักพละ 5 เพื่อ พัฒนาความมี วินัยในตนเองมีท้ งั หมด
จานวน 10 กิ จกรรม ได้แก่ กิ จกรรมปฐมนิ เทศ กิ จกรรมเพื่อ พัฒนาความกล้าหาญ กิ จกรรมเพื่อ
พัฒนาความตั้งใจ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเชื่อมัน่ กิจกรรม
เพื่อ พัฒ นาความเป็ นผูน้ า กิ จ กรรมเพื่อ พัฒ นาความมี เ มตตา กิ จ กรรมเพื่อ พัฒ นาความอดทน
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาความซื่อสัตย์ กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ
1.4 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในแต่ละกิจกรรม เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
ประกอบด้วย 1) ชื่อกิจกรรม 2) ระยะเวลา 3) สิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนา 4) วัตถุประสงค์ 5) สื่ อ / อุปกรณ์
6) ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม 7) การประเมินผล
1.5 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู ้ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
จัดกิจกรรมแนะแนวในแต่ละกิจกรรมให้สมบูรณ์มากที่สุด
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2. โครงสร้ างชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักธรรมพละ 5เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
นิยามปฏิบัติการตัวแปร
ความมีวินัยในตนเอง หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุ มอารมณ์ และพฤติกรรม
ให้เป็ นไปตามความต้อ งการของตน โดยไม่ ถู กบังคับ แต่เกิ ดจากแรงกระตุน้ ภายใน ซึ่ งเกิ ดจาก
การเรี ยนรู ้ว่าสิ่ งนั้น เป็ นค่านิ ยมที่ดี สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนของสังคม ไม่ทาให้
ตนเองเดื อ ดร้ อ น และไม่ เ ป็ นการละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผูอ้ ื่ น ประกอบด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะความมี วินัย
ในตนเอง 8 ด้าน ได้แก่
1. ความกล้ าหาญ หมายถึ ง เป็ นบุคคลที่กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่ งที่ถูกต้อง
กล้ารับผิดชอบต่อ ผลของการกระทาของตนเอง ควบคุ ม ตัวเองได้ เมื่ อ เผชิ ญกับอุ ปสรรคต่ า งๆ
มีความยุติธรรมและชอบให้กาลังใจเพือ่ น
2. ความตั้ ง ใจ หมายถึ ง มี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะกระท าให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า มีความพยายาม มีใจจดจ่อที่จะทาในสิ่ งที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
ไม่ละทิ้งหน้าโดยไม่มีเหตุอนั ควร
3. ความรั บผิดชอบ หมายถึง มีความสนใจ เอาใจใส่ ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความจริ งใจที่จะกระทาตามคาพูดที่ให้ไว้ มีความซื่ อสัตย์ เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ รู ้จกั หน้าที่
ที่ มี ต่ อ ตนเองและผูอ้ ื่ น ยอมรั บ ผลของการกระท าของตนด้ว ยความเต็ม ใจ ทั้ง ความส าเร็ จและ
ล้มเหลว และพร้อมที่จะมุ่งมัน่ แก้ไขปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
4. ความเชื่ อ มั่ น หมายถึ ง มี ค วามมั่ น ใจในความสามารถของตนเอง ทั้ง การพู ด
การตัด สิ น ใจและการกระท าสิ่ ง ต่ า งๆ มี ค วามเชื่ อ มั่น ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต้อ ง สมเหตุ ส มผล และ
มีความพร้อมที่จะเผชิญต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่ขดั ขวางโดยไม่ยอ่ ท้อ
5. ความเป็ นผู้นา หมายถึง ความสามารถที่จะชักจูง หรื อกระตุน้ ให้ ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆ และโน้มน้าวให้ผูอ้ ื่ นร่ วมทากิ จกรรทจนบรรลุ ผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที่ไ ด้กาหนดไว้
ไม่ มุ่ งร้ายต่อ ผูอ้ ื่ น มี ความเสี ยสละ มี เหตุผล ไม่ มี ความล าเอียง ยอมรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น
พร้อมที่จะให้อภัย และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
6. ความมี เ มตตา หมายถึ ง ความเป็ นมิ ตร ความปรารถนาดี ต่อ บุ ค คลอื่ น โดยไม่ หวัง
ผลตอบแทน และไม่จาเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีจิตแห่งความรัก ความห่วงใย ความสงสาร
ความปรารถนาดี ความเป็ นมิ ตร ความอนุ เคราะห์ อย่างไม่มี เงื่อนไข เพื่อ ให้ผูอ้ ื่ นมี ความสุ ขหรื อ
ให้พน้ จากทุกข์
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7. ความอดทน หมายถึง มีร่างกาย และจิตใจที่เข้ม แข็ง สามารถยืนหยัดต่อ สู ้กบั ปั ญ หา
ความยากลาบาก และคาพูดที่ทาให้เจ็บแค้นได้ โดยไม่หวัน่ ไหว หรื อย่อท้อ มีความสามารถควบคุม
การกระทาของตนให้อยูใ่ นขอบเขตที่สังคมสามารถยอมรับได้ โดยการใช้สติปัญญาควบคุมตนเอง
ให้อยูใ่ นอานาจของเหตุผล
8. ความซื่ อสั ตย์ หมายถึง ความซื่ อตรงต่อตนเองและผูอ้ ื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ ยอมรับ
และปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกฎกติกา ระเบียบ และกฎเกณฑ์ มีความตรงต่อเวลา ละอายใจต่อบาป ไม่เอารัด
เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น หรื อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตน และพวกพ้องในทางที่ผดิ รับผิดชอบในผลของ
การกระทา
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กิจกรรมที่ 1
ชื่ อกิจกรรม : สานสั มพันธ์ (ปฐมนิเทศ)
สาระสาคัญ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูว้ ิจ ัย ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม และระหว่างผูร้ ่ วมกิ จกรรม
ด้วยกันเอง เพื่อสร้างความสนิทสนมคุน้ เคยระหว่างกัน ทาให้เกิดรู ้สึกเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันและ
เกิ ด ความไว้ว างใจซึ่ งกัน และกัน ซึ่ งมี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ง ในการจัด กิ จ กรรมแนะแนว ให้
ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา บทบาท หน้าที่ของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
2. เพือ่ สร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผูว้ จิ ยั และผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
เวลา 50 นาที
สื่ อและอุปกรณ์
1. ดินสอ ยางลบและกระดาษ
2. เครื่ องดนตรี เครื่ องเล่นซีดี นกหวีด
3. แบบวัดความมีวนิ ยั ในตนเอง (Pre-test)
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรมแนะแนว
ขั้นนา
1. ผูว้ จิ ยั นานักเรี ยนกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย (สวดมนต์แปล) และนัง่ สงบนิ่ง 3 นาที
2. ผูว้ จิ ยั กล่าวทักทาย พร้อมกับแนะนาตัว
3. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนแต่ละคนแนะนาตัวเอง
ขั้นดาเนินกิจกรรม
4. ผูว้ ิจยั ชี้ แจงความสาคัญ วัตถุ ประสงค์ ขั้นตอนดาเนิ นการในการจัดทากิจกรรม
รวมทั้งกฎกติกา บทบาท และหน้าที่ของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
5. ผูว้ ิจยั ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ร่ วมเล่นเกม “เก้าอี้ดนตรี ” เพื่อให้เกิดความสนิ ทสนม
และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
6. ให้นกั เรี ยนช่วยกันจัดเก้าอี้ให้ได้ 14 ตัว นักเรี ยนล้อมรอบเก้าอี้ จานวน 15 คน
7. ผูว้ ิจยั ชี้แจง กฎและกติกาในการเล่นเก้าอี้ดนตรี โดยนักเรี ยนจะต้องหาที่นั่งให้ได้
ก่อนแพลงจบ
8. ผูว้ จิ ยั เปิ ดเพลง หรื อใช้เครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะ ระหว่างดาเนินกิจกรรม
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9. เมื่ อ ผูว้ ิจยั เป่ านกหวีด ให้สัญญาณว่า “หยุด” นักเรี ยนที่ไ ม่ มี ที่น่ังจะต้อ งแนะน า
ตนเองและออกมานอกวง
10. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นกิ จกรรมจนถึ งเวลาที่เหมาะสม จนกระทัง่ นักเรี ยนทุกคนแนะนา
ตนเองจนครบ
ขั้นสะท้ อนกลับ
11. ผูว้ จิ ยั เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมซักถามข้อสงสัยในการทากิจกรรม
12. ผูว้ จิ ยั แจกแบบประเมินความมีวนิ ยั ในตนเอง (Pre-test)
13. ผูว้ จิ ยั ให้เวลา 10 นาที ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทาแบบวัดความมีวนิ ยั ในตนเอง
ขั้นสรุปและนาไปปฏิบัติ
14. ผูว้ จิ ยั สรุ ปกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนฟั ง พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลา
สถานที่ ในการทากิจกรรมครั้งต่อไป
การประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมความร่ วมมือในการทากิจกรรม
2. แบบประเมินความมีวนิ ยั ในตนเอง (Pre-test)
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แบบสั งเกตพฤติกรรมผู้เรียน
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้วนั ที่..............เดือน................................... พ.ศ........................ ครั้งที่ .............
การสะท้อน
ความคิดและร่ วม การถาม-ตอบ
ชื่อแสดง
ที่
นามสกุล
ความคิดเห็น
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
การให้ความ
ร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม

การเขียนสรุ ป
สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้
4

3 2 1

ผลรวมของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

ลงชื่อ……………………………….ผูส้ งั เกต
(

)
…………/…………/……….
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ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
● เกณฑ์การให้คะแนน 4 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้า งจะ
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้างน้อย
● เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการน้อย
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กิจกรรมที่ 2
ชื่ อกิจกรรม : พิชิตความกล้ า
สาระสาคัญ
ความกล้า หาญ หมายถึ ง เป็ นบุ ค คลที่ ก ล้า คิ ด กล้า ท า กล้า แสดงออกในสิ่ ง ที่ถู กต้อ ง
กล้ารับผิดชอบต่อ ผลของการกระทาของตนเอง ควบคุ ม ตนเองได้ เมื่ อ เผชิ ญกับอุ ปสรรคต่าง ๆ
มีความยุติธรรมและชอบให้กาลังใจเพือ่ น ผูท้ ี่มีความกล้าหาญจะต้องมีความศรัทธาในสิ่งที่ตนทา
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมอธิบายถึงความสาคัญของความกล้าหาญ
2. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสามารถบอกแนวทางในการนาเอาความกล้าหาญมา
ประยุกต์ใช้ในการเรี ยนให้ประสบผลสาเร็จ
เวลา 50 นาที
สื่ อและอุปกรณ์
1. กระดาษ ดินสอ ยางลบ
2. คลิปวีดีโอ เรื่ อง “สามเณรสัจกิจจะ”
3.ใบความรู ้เรื่ อง “หลักศรัทธาในพละ 5”
4. วิดีโอ เพลง “ศรัทธา”
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรมแนะแนว
ขั้นนา
1. ผูว้ จิ ยั นานักเรี ยนกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย และนัง่ สงบนิ่ง 3 นาที
2. ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักเรี ยนอย่างเป็ นกันเอง
ขั้นดาเนินกิจกรรม
3. ผู ้วิ จ ั ย ขออาสาสมั ค ร 5 คน โดยให้ แ ต่ ล ะคนออกมาเล่ า ประสบก ารณ์
ในความกล้าหาญของตนเองในสิ่งที่ถูกต้อง และเหมาะสม
4. ผูว้ จิ ยั อธิบายความสาคัญของความศรัทธาที่ส่งผลต่อความกล้าหาญของนักเรี ยน
5. ผูว้ จิ ยั เปิ ดวิดีโอ เรื่ อง “สามเณรสัจกิจจะ”
6. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนความรู ้สึกสิ่งที่ได้รับจากการรับชมคลิปวีดิโอ เรื่ อง
“สามเณรสัจกิจจะ”
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ขั้นสรุป
7. ผูว้ จิ ยั แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆ 5 คน
8. ผู ้วิ จ ั ย ให้ นั ก เรี ยนแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ วมกั น ระดมความคิ ด เพื่ อ หาแนวทางใน
การใช้พลังแห่งศรัทธามาเสริ มสร้างความกล้าหาญ
9. ผูว้ จิ ยั ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลของการระดมความคิด
10. ผูว้ จิ ยั สรุ ปประเด็นสาคัญของกิจกรรมในวันนี้ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถาม
เรื่ องที่สงสัย
การประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
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เพลง ศรัทธา
ศิลปิ น หิน เหล็ก ไฟ

อั ล บั้ ม Never Say Die

ไม่มี ก็คงต้องมีสกั วัน ความฝั น เป็ นจริ ง ต้อ งทนสู ้ ไ ป ไม่ น าน เราคงจะได้ ส มใจ
มุ่งมัน่ ทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มา เ ส้ น ชั ย ไ ม่ ม า ต้ อ ง ไ ป ห า มั น ร า ง วั ล มี ไ ว้ ใ ห้ ค น ตั้ งใจ
ขวากหนาม ทิ่มแทงก็ผา่ นพ้นไป โลกนี้ ไม่ มี อ ะไรได้ม าง่ายดายใจสู ้ห รื อ เปล่ า ไหวไหมบอกมา
โอกาสของผูก้ ล้า ศรัทธาไม่มีทอ้ ที่มา รู ้ดีไม่รู้ที่ไป คนเรามันเลือกเกิดเองไม่ได้
แต่เราเลื อ กได้จะเป็ นเช่นไร เลื อกได้จะทาตามใจด้วยตัวของเรา หลายคน เชื่ อ ในเรื่ อ งโชคชะตา
บางคนเชื่อมัน่ ในตัวเอง ชี วิ ต เรา ก า หน ด ข อ งเรา เอ ง จะ แพ้ ช น ะ ไ ม่ เก รงจะ สั ก เท่ า ไร
ใจสูห้ รื อเปล่า ไหวไหมบอกมา โอกาสของผูก้ ล้า ศรัทธาไม่มีทอ้ เรื่ องราวมากมายที่ทา ได้
ใ จ โ อ บ ก็ ห วั่ น ไ ห ว แ ต่ ก็ มี เ ห ตุ ผ ล ส า คั ญ ใ ห้ บ า ง ค น ย อ ม ถ อ ด ใ จ เ ย . . . . . . .
ใจสูห้ รื อเปล่า ไหวไหมบอกมา โอกาสของผูก้ ล้า ศรัทธาไม่มีทอ้

ที่มา : https://www.siamzone.com/music/thailyric/5851
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ใบความรู้
เรื่ อง “หลักศรัทธาในพละ 5”
พละ แปลว่า กาลัง หมายถึง สภาวะที่มีกาลัง หนักแน่ น มัน่ คง สภาวะที่ทาให้ไม่หวัน่ ไหว
ไปในเรื่ องที่ตรงกันข้าม ไม่เอียงหรื อไม่ให้น้ าหนักไปทางฝ่ ายตรงกันข้าม เหมือนคนมีกาลังดี ก็
ไม่ ล้ม ไม่ เ อนเอี ย งไปทางฝ่ ายศัต รู ศัต รู ห รื อ ฝ่ ายตรงกัน ข้า มก็ เ ป็ นเรื่ อ งเล็ ก น้อ ย ไม่ อ าจท าให้
หวัน่ ไหวได้
สั ท ธาพละ คื อ ก าลัง คื อ ศรั ท ธา ก็ ไ ม่ ห วัน่ ไหวในสภาวะที่ ไ ม่ น่ า ศรั ท ธา คนมี ศ รั ท ธา
ไม่หวัน่ ไหว เมื่อได้เจอบางเรื่ องที่ตรงข้ามกับศรัทธา น่ าจะทาให้ศรัทธาเอนเอียงหวัน่ ไหวได้ เขาก็
ไม่เอนเอียงไปด้วย อย่างนี้เรี ยกว่าสัทธาพละ
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แบบสั งเกตพฤติกรรมผู้เรียน
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้วนั ที่..............เดือน................................... พ.ศ........................ ครั้งที่ .............
การสะท้อน
ความคิดและร่ วม การถาม-ตอบ
ชื่อแสดง
ที่
นามสกุล
ความคิดเห็น
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
การให้ความ
ร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม

การเขียนสรุ ป
สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้
4

3 2 1

ผลรวมของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

ลงชื่อ……………………………….ผูส้ งั เกต
(

)
…………/…………/……….
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ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
● เกณฑ์การให้คะแนน 4 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้า งจะ
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้างน้อย
● เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการน้อย
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กิจกรรมที่ 3
ชื่ อกิจกรรม ขอแค่เธอตั้งใจ
สาระสาคัญ
กิจการงานใดๆ หรื อ การศึกษาเล่าเรี ยนใดๆ บนโลกนี้ นักเรี ยนทุกคนสามารถ
พบ
กับ ความส าเร็ จ หากนัก เรี ย นทุ ก คน มี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะกระท าให้บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า มีความพยายาม มีใจจดจ่อที่จะทาในสิ่ งที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
ไม่ละทิง้ หน้าที่โดยไม่มีเหตุอนั ควร
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรี ยนระบุความสาคัญของความตั้งใจที่มีต่อความมีวนิ ยั ในตนเอง
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถนาหลักคาสอน เรื่ องสมาธิในพละ 5 มาเสริ มสร้างความตั้งใจ
เวลา 50 นาที
สื่ อและอุปกรณ์
1. ดินสอ ยางลบและสมุด
2. วิดีโอ เพลง “ดัง่ ดอกไม้บาน”
3. ใบความรู ้ “การเดินสมาธิ (จงกรม) เบื้องต้น”
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรมแนะแนว
ขั้นนา
1. ผูว้ ิจ ัย น านัก เรี ย นกล่ า วค าบู ช าพระรั ต นตรั ย นั่ง สมาธิ 5 นาที พร้ อ มเปิ ดเพลง
“ดัง่ ดอกไม้บาน”
2. ผูว้ จิ ยั กล่าวทักทายนักเรี ยนอย่างเป็ นกันเอง
ขั้นดาเนินการ
3. ผูว้ ิจยั นานักเรี ยนเดินจงกรม ประมาณ 5-10 นาที พร้อมกาหนดลมหายใจเข้า-ออก
และภาวนา พุท - โธ ไปด้วย
4. ผูว้ จิ ยั อธิบายความสาคัญและประโยชน์ของสมาธิ
5. ผูว้ ิจยั ขออาสาสมัครจานวน 5 ออกมาเล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึ กสมาธิ
6. ผูว้ ิจยั ซักถามปั ญหาของนักเรี ยนที่เกิดขึ้นระหว่างการทาสมาธิ
7. ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนดูคลิปบุคคลตัวอย่างของความตั้งใจ “เบลล่า ราณี ”
8. ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ร่ วมกันหาแนวทางนาสมาธิ ไปใช้ในการเสริ ม สร้าง
ความมีวนิ ยั ในตนเองด้านความตั้งใจ โดยสรุ ปเป็ นผังมโนทัศน์
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ขั้นสรุป
9. ผูว้ ิจยั ให้แต่ละกลุ่ ม ส่ ง ตัว แทนมาน าเสนอข้อ สรุ ป พร้อ มกับประโยชน์ที่ ไ ด้รั บ
จากการทาสมาธิ
10. ผูว้ ิจยั สรุ ปประเด็นสาคัญในการทากิ จกรรมครั้งนี้ และเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยน
ซักถามข้อสงสัย
การประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
2. การตอบคาถาม และการอภิปรายแลกเปลี่ยน
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แบบสั งเกตพฤติกรรมผู้เรียน
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้วนั ที่..............เดือน................................... พ.ศ........................ ครั้งที่ .............
การสะท้อน
ความคิดและร่ วม การถาม-ตอบ
ชื่อแสดง
ที่
นามสกุล
ความคิดเห็น
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
การให้ความ
ร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม

การเขียนสรุ ป
สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้
4

3 2 1

ผลรวมของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

ลงชื่อ……………………………….ผูส้ งั เกต
(

)
…………/…………/……….
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ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
● เกณฑ์การให้คะแนน 4 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้า งจะ
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้างน้อย
● เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการน้อย
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เพลง “ดัง่ ดอกไม้ บาน ” Flowers Bloom
ประพันธ์โดย แม่ชีศนั สนีย ์ ณ เสถียรธรรมสถาน
คาร้อง / ทานอง นายทวีศกั ดิ์ อุชุคตานนท์
ลมหายใจเข้า
ภูผาใหญ่กว้าง

ลมหายใจออก
ดัง่ สายน้ าฉ่ าเย็น

ดัง่ ดอกไม้บาน
ดังนภากาศอันบางเบา

I'm breathing in
The mountains high

I'm breathing out
The rivers sigh

As flowers bloom
The air that I breath ... I fly

ที่มา : http://www.sdsweb.org/
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ใบความรู้
ความตั้งใจ

ความตั้งใจ หมายถึง มีความมุ่งมัน่ ที่จะกระทาให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ มีความปรารถนา
อย่างแรงกล้า มีความพยายาม มีใจจดจ่อที่จะทาในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ ไม่ละทิ้งหน้าที่
โดยไม่มีเหตุอนั ควร
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ภาพบุคคลตัวอย่ าง

ที่มา : https://mgronline.com/entertainment/detail/9590000111088
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การเดินสมาธิ (จงกรม) เบื้องต้ น
ขั้นตอนในการปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 ให้ยนื ตรงอยูก่ บั ที่ กาหนดลมหายใจเข้า หายใจออก พร้อมกาหนดความรู ้สึกจากปลายเท้า
สู่ปลายศีรษะ
ขั้นที่ 2 ให้กาหนดในใจว่า อยากเดินหนอ อยากเดินหนอ อยากเดินหนอ
ขั้นที่ 3 ให้ยกเท้าขาว พร้อมบริ กรรมในใจช้า ๆ ว่า “ขวา”
ขั้นที่ 4 ให้ยนื่ เท้าขวาไปข้างหน้า พร้อมบริ กรรมภายในใจช้า ๆ ว่า “ย่าง”
ขั้นที่ 5 ให้เหยียบเท้าขวาลง พร้อมบริ กรรมช้า ๆ ว่า “หนอ”
ขั้นที่ 6 ให้ยกเท้าซ้าย พร้อมบริ กรรมในใจช้า ๆ ว่า “ซ้าย”
ขั้นที่ 7 ให้ยนื่ เท้าขวาไปข้างหน้า พร้อมบริ กรรมภายในใจช้า ๆ ว่า “ย่าง”
ขั้นที่ 8 ให้เหยียบเท้าขวาลง พร้อมบริ กรรมช้า ๆ ว่า “หนอ”
ขั้นที่ 9 ให้เดินวน จากขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 8 ไปตามลาดับ โดยใช้ระยะทางเดินไปกลับ 200 เมตร
ขั้นที่ 10 เมื่อจะหยุด ให้ยนื นิ่ง ๆ พร้อมบริ กรรมว่า อยากหยุดหนอ อยากหยุดหนอ อยากหยุด
หนอ ต่อจากนั้นให้นง่ั ลง
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กิจกรรมที่ 4
ชื่ อกิจกรรม : หน้ าที่ใครเอ่ ย
สาระสาคัญ
ความรับผิดชอบ ความสนใจ และเอาใจใส่ ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
มี ความซื่ อสัตย์ เคารพกฎระเบียบ รู ้จกั หน้าที่ที่มี ต่อ ตนเองและผูอ้ ื่ น ยอมรับผลของการกระทา
ของตนด้วยความเต็มใจ ทั้งความสาเร็ จและล้มเหลว และพร้อมที่จะมุ่งมัน่ แก้ไขปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
นับเป็ นคุณสมบัติสาคัญที่จะทาให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็จในด้านการเรี ยน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรี ยนระบุถึงความสาคัญของความรับผิดชอบ
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถนาหลักคาสอน เรื่ องสติในพละ 5 มาประยุกต์ใช้
ในการเสริ มสร้างความรับผิดชอบ ในชีวติ ประจาวัน
เวลา 50 นาที
สื่ อและอุปกรณ์
1. กระดาษ ดินสอ ยางลบ
2. ใบความรู ้ “หนูนิดขาดความรับผิดชอบ”
3. ใบความรู ้ “ฝึ กสติทาได้ทุกเวลา”
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรมแนะแนว
ขั้นนา
1. ผูว้ ิจยั นานักเรี ยนกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย และนัง่ สงบนิ่ง 5 นาที
2. ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักเรี ยนอย่างเป็ นกันเอง
3. ผูว้ ิจยั แจกเนื้อเพลง “สติ”
4. ผูว้ จิ ยั และนักเรี ยนร่ วมร้องเพลง “สติ” พร้อมทั้งทาท่าประกอบเพลง
ขั้นดาเนินการ
5. ผูว้ ิจยั แจกใบความรู ้ “ฝึ กสติทาได้ทุกเวลา”
6. ผูว้ ิจยั อธิบายความสาคัญของการฝึ กตนเองให้มีสติอยูต่ ลอดเวลา
7. ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนลุกยืนขึ้น จากนั้นทาท่าทางประกอบเพลง โดยกาหนดความรู ้สึก
ไปที่แขนและมือ
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9. ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนแต่ล ะคนเล่ าประสบการณ์ การนาเอาหลักคาสอน เรื่ อ ง “สติ”
ไปเสริ มสร้างความรับผิดชอบให้แก่ตวั เอง
10. ผูว้ จิ ยั แจกใบงาน เรื่ อง “หนูนิดขาดความรับผิดชอบ”
ขั้นสรุป
11. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากกระทาของหนูนิดเป็ นแผนผังมโนทัศน์
12. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนนาเสนอ โดยสุ่มจากใบงาน
การประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
2. การนาเสนอผลงาน
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แบบสั งเกตพฤติกรรมผู้เรียน
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้วนั ที่..............เดือน................................... พ.ศ........................ ครั้งที่ .............
การสะท้อน
ความคิดและร่ วม การถาม-ตอบ
ชื่อแสดง
ที่
นามสกุล
ความคิดเห็น
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
การให้ความ
ร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม

การเขียนสรุ ป
สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้
4

3 2 1

ผลรวมของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

ลงชื่อ……………………………….ผูส้ งั เกต
(

)
…………/…………/……….
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ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
● เกณฑ์การให้คะแนน 4 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้า งจะ
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้างน้อย
● เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการน้อย
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เพลง “สติ”
ครู แว่ นดา
สติ สติ สติ
การกระทาสิ่งใด ไม่พลาดพลั้งไป

ระลึก รับรู ้ ดาริ
ต้องมีสติ
(ซ้ า)
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ใบความรู้
เรื่ อง ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู ้สึกสานึกในใจ เมื่อทาอะไร หรื อมีหน้าที่ทาอะไร
จะต้องทาให้สาเร็จ และได้ผลดี และจะต้องรับผลที่เกิดขึ้นทั้งผิด และชอบ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง หน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อตนเอง
หลักการปฏิบัติให้ เป็ นคนดีมีความรับผิดชอบ
1. รี บทางานทันทีที่ได้รับมอบหมาย เมื่อรู ้ว่าต้องทาสิ่ งใดก็รีบเร่ งดาเนิ นการ ไม่ปล่อย
เวลาผ่านไปเนิ่นนาน
2. เมื่อทางานใดแล้วมีอุปสรรคควรรี บหาทางแก้ไขเพือ่ ให้สามารถทางานนั้นต่อไปได้
3. ทางานให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4. ทางานอย่างเอาจริ งเอาจัง สูง้ าน หนักเอาเบาสู ้
5. ทางานให้เสร็จ ไม่ผดั วันประกันพรุ่ ง เอาใจใส่ มีความขยันหมัน่ เพียรในการศึกษาเล่า
เรี ยน
6. มาโรงเรี ยนให้ทนั เวลา ตั้งใจเรี ยนหนังสือ
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นิทานเรื่ อง หนูนิดขาดวินัย (ความรับผิดชอบ)
ทุกๆ เช้า หนูนิด และเพือ่ นจะเดินทางไปโรงเรี ยนโดยเดินทางจากบ้านไปโรงเรี ยนอย่างร่ าเริ ง
สาราญใจ หนูนิดมักจะไม่ยอมเดินไปกับเพือ่ นเป็ นกลุ่ม และมักจะหนีเที่ยวอยูเ่ สมอ เวลาส่ง
การบ้าน หนูนิดก็จะชอบแทรกแถวเพือ่ นๆ ทุกครั้ง เวลาอ่านหนังสือ หนูนิดก็ไม่เก็บหนังสือ
ให้เข้าที่ เวลาเล่นของเล่นแล้วหนูนิดก็ไม่ยอมเก็บเข้าที่เช่นกัน คุณครู จึงดุหนูนิดเสมอ และทา
โทษหนูนิดบ่อยๆ เพราะขาดวินยั มาก เพือ่ นๆ จึงไม่ชอบหนูนิดเอาเสียเลย วันนี้หนูนิดก็ไม่
ยอมเดินกลับบ้านกับกลุ่มเพือ่ น เพราะยังเถลไถล ทันใดนั้นหนูนิดก็เจอพวกจอมเกเรผ่านเข้า
มาเห็นจึงคิดแกล้งหนูนิด โดยเอากระเป๋ านักเรี ยนแอบไปซ่อน จึงทาให้หนูนิดกลับถึงบ้านมืด
คุณแม่ก็ถามว่า ทาไมจึงกลับบ้านช้า จึงโดนดุที่มวั เถลไถลอยู่ คุณแม่จึงบอกหนูนิดว่า เป็ นคน
ที่ขาดวินยั ในตนเอง หนูนิดจึงขอโทษคุณแม่ และสัญญาว่าจะรับผิดชอบตนเอง และปรับปรุ ง
ให้ดีข้ นึ
ที่มา : https://youtu.be/gYQwsDkxf60?list=PLfIVgmILoyy_9mvL-QHuqmvIZ7B1gSEUr
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ใบงาน
หน้ าที่ของฉัน

ที่บ้านฉันมีหน้ าที่
1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………
ที่โรงเรียนฉันมีหน้ าที่
1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………

ที่มา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=6775
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ขั้นตอนการฝึ กสติ

ที่มา : http://www.prdmh.com/90-infographic/
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กิจกรรมที่ 5
ชื่ อกิจกรรม : มั่นใจ ได้ ชัยไปกว่ าครึ่ง
สาระสาคัญ
ความมัน่ ใจในความสามารถตนเอง ทั้งการพูด การตัดสินใจ และการกระทาสิ่งต่าง ๆ
เชื่ อ มั่นในสิ่ งที่ถูกต้อ ง สมเหตุสมผล และมี ความพร้อ มที่จะเผชิ ญต่อ อุ ปสรรคต่าง ๆ ที่ขดั ขวาง
โดยไม่ ย่อ ท้อ นับ เป็ นบัน ไดส าคัญ ที่ จ ะพาให้นัก เรี ย นไปสู่ ค วามส าเร็ จ ทั้ง ด้า นการเรี ย น และ
ในการดาเนินชีวติ ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถอธิบายถึงความสาคัญของความมัน่ ใจ
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถนาหลักคาสอนเกี่ยวกับสมาธิในพละ 5 มาพัฒนา
ความมีวนิ ยั ในตนเองด้านความมัน่ ใจ
เวลา 50 นาที
สื่ อและอุปกรณ์
1. กระดาษ ดินสอ ยางลบ
2. แก้วน้ า 3 ใบ
3.ใบความรู ้ “10 เคล็ดลับพิชิตความมัน่ ใจ”
4.ใบความรู ้ “วิธีนง่ั สมาธิเบื้องต้น”
5. เพลง “สมาธิ”
6. นกหวีด
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรมแนะแนว
ขั้นนา
1. ผูว้ จิ ยั นานักเรี ยนกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
2. ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักเรี ยนอย่างเป็ นกันเอง
3. ผูว้ ิจ ัย ให้นัก เรี ย นเล่ น เกม “ประครองรั ก ” เพื่อ ผ่อ นคลาย พร้ อ มกับ เปิ ดเพลง
ให้จงั หวะ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
3.1 ผูว้ ิจ ัย แบ่ ง นัก เรี ย นออกเป็ น 3 กลุ่ ม ๆ ละ 5 คน ด้ว ยวิธี ส มัค รใจ จากนั้น
ให้แต่ละกลุ่ม นัง่ ล้อมวง โดยนัง่ ห่างกัน 1 ศอก
3.2 ผูว้ จิ ยั แจกแก้วน้ าให้กลุ่มละ 1 ใบ
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3.3 ผูว้ ิจยั ให้แต่ละกลุ่ม เติมน้ าให้เต็มแก้ว แล้วส่ งต่อเวียนกันไปจนครบ กลุ่มใด
ใช้เวลาน้อย และน้ าไม่หก หรื อ หกน้อยที่สุดเป็ นผูช้ นะ
ขั้นดาเนินการ
4. ผูว้ จิ ยั แจกใบความรู ้ “10 เคล็ดลับพิชิตความมัน่ ใจ”
5. ผูว้ จิ ยั กล่าวนาถึงแนวทางในการใช้สมาธิสร้างความมัน่ ใจ
6. ผู ้วิ จ ัย ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนเล่ า ประสบการณ์ ใ นการน าสมาธิ ม าเสริ ม สร้ า ง
ความมัน่ ใจให้แก่ตวั เอง
7. ผูว้ จิ ยั แจก “วิธีการนัง่ สมาธิเบื้องต้น”
8. ผูใ้ ห้นัก เรี ย นนั่ ง ล้อ มเป็ นวงกลม จากนั้น ให้นั่ง สมาธิ วางมื อ ขวาทับ มื อ ซ้ า ย
ประมาณ 5 นาที
9. ผูว้ ิจยั แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน จากนั้นให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน
เขียนความรู ้สึกที่ได้รับจากการทาสมาธิ พร้อมหาแนวทางเพือ่ นไปใช้ในการเสริ มสร้างความมี วินัย
ในตนเอง
10. ผูว้ จิ ยั ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอข้อสรุ ป
ขั้นสรุป
11. ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสาคัญที่ได้รับจากการทากิจกรรมในครั้งนี้ โดยให้นักเรี ยนสรุ ป
เป็ นแผนผังความคิดที่ได้รับ
12. ผูว้ จิ ยั กล่าวชื่นชมให้กาลัง และนัดหมายวันเวลา ในการทากิจกรรมครั้งต่อไป
การประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
2. การตอบคาถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน
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แบบสั งเกตพฤติกรรมผู้เรียน
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้วนั ที่..............เดือน................................... พ.ศ........................ ครั้งที่ .............
การสะท้อน
ความคิดและร่ วม การถาม-ตอบ
ชื่อแสดง
ที่
นามสกุล
ความคิดเห็น
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
การให้ความ
ร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม

การเขียนสรุ ป
สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้
4

3 2 1

ผลรวมของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

ลงชื่อ……………………………….ผูส้ งั เกต
(

)
…………/…………/……….
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ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
● เกณฑ์การให้คะแนน 4 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้า งจะ
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้างน้อย
● เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการน้อย
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ใบความรู้

“10 เคล็ดลับพิชิตความมั่นใจ”
1. ขจัดความคิดที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองออก
2. จงอย่าเอาตัวเองไปเปรี ยบเทียบกับคนอื่นเด็ดขาด
3. ลองพูดคุยถึงเรื่ องเพือ่ นๆหรื อ เรื่ องความรักให้คนอื่นฟัง
4. จาไว้วา่ ไม่มีใครเหมาะสมหรื อดีพร้อมไปหมดทุกอย่าง
5. ลองค้นหาความสามารถของเราให้เจอ
6. ขอบคุณสิ่งที่เรามีอยูแ่ ล้ว
7. หัดมองโลกในแง่บวกเข้าไว้ เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
8. ยอมรับความคิดเห็น คาติชมจากบุคคลอื่น
9. มองผ่านในกระจก และยิม้ ให้กบั ตัวเองดู
10. แกล้งทาเป็ นว่าเรามัน่ ใจในตัวเองบ่อยๆ
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ใบความรู้
วิธีนั่งสมาธิเบื้องต้ น
การนัง่ สมาธิน้ นั มีข้ นั ตอนง่าย ๆ ดังนี้ ให้นั่งขัดสมาธิ คือขาขวาทับขาซ้าย นั่งตัวตรง
หลับตาเอาสติมาจับอยูท่ ี่สะดือ ที่ทอ้ งพองยุบ เวลาหายใจเข้า ท้องพอง กาหนดว่าพองหนอ ใจนึก
กับท้องที่พอง ต้องให้ทนั กัน อย่าให้ก่อนหรื อหลังกัน หายใจออกท้องยุบ กาหนดว่า ยุบหนอ ใจ
นึกกับท้องที่ยบุ ต้องทันกัน อย่าให้ก่อนหรื อหลังกัน ข้อสาคัญให้สติจบั อยูท่ ี่พอง ยุบ เท่านั้น อย่า
ดูลมที่จมูก อย่าตะเบ็งท้อง ให้มีความรู ้สึกตามความเป็ นจริ งว่า ท้องพองไปข้างหน้า ท้องยุบมา
ข้างหลัง อย่าให้เห็นเป็ นไปว่า ท้องพองขึ้นข้างบน ท้องยุบลงข้างล่าง ให้กาหนดเช่นนี้ ตลอดไป
จนกว่าจะถึงเวลาที่กาหนด

ภาพการนั่งสมาธิ

ที่มา : http://www.polyboon.com/worship/dhumma03_0207.html
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กิจกรรมที่ 6
ชื่ อกิจกรรม : ตามฉันมา
สาระสาคัญ
ความเป็ นผูน้ า หมายถึง ความสามารถที่จะชักจูง หรื อกระตุน้ ให้ ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆ และโน้มน้าวให้ผูอ้ ื่ นร่ วมทากิ จกรรมจนบรรลุ ผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที่ไ ด้กาหนดไว้
ไม่ มุ่ งร้ายต่อ ผูอ้ ื่ น มี ความเสี ยสละ มี เหตุผล ไม่ มี ความล าเอียง ยอมรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น
พร้อมที่จะให้อภัย และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถบอกความสาคัญของความเป็ นผูน้ า
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถระบุแนวทางในการนาหลักคาสอนเรื่ องปั ญญาในพละ 5
มาใช้ในการเสริ มสร้างความเป็ นผูน้ า
เวลา 50 นาที
สื่ อและอุปกรณ์
1. กระดาษ ดินสอ ยางลบ
2. เกม “ฝนตก”
3.ใบความรู ้ “ผูน้ าที่ดีตามหลักพุทธศาสนา”
4. ใบความรู ้ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรมแนะแนว
ขั้นนา
1. ผูว้ ิจยั นานักเรี ยนกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย และนัง่ สมาธิ 3 นาที
2. ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักเรี ยนอย่างเป็ นกันเอง
3. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนเล่นเกม “ฝนตก” โดยมีคาสัง่ อยู่ 4 คาสัง่
3.1 ฝนตก ให้ปรบมือรัวๆ
3.2 ฟ้าแลบ ให้แลบลิ้นพร้อมออกเสียง “แพล่บๆ”
3.3 ฟ้าร้อง ให้ปรบที่หน้าขารัวๆ
3.4 ฟ้าผ่า ให้ยกมือขวาชูข้ ึน ตะโกนว่า “เปรี้ ยงๆ”
ใครทาผิดท่า ให้ออกมาแสดงความสามารถเต้นประกอบเพลง

123
ขั้นดาเนินการ
4. ผูว้ จิ ยั แจกใบความรู ้ “ผูน้ าที่ดีตามหลักพุทธศาสนา”
5. ผู ้วิ จ ัย อธิ บ ายถึ ง ความส าคัญ และประโยชน์ ข องปั ญ ญา คุ ณ ลัก ษณะผู ้น าที่ ดี
ตามหลักพุทธศาสนา
6. ผูว้ จิ ยั ยกตัวอย่าง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เพือ่ เป็ นบุคคลต้นแบบ
7. ผูว้ จิ ยั แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆ 5 คน
8. ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันแสดงความคิดเห็นถึงบทบาทหน้าที่ผนู ้ าของ
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช และร่ วมกันหาคาตอบในการนาหลักคาสอน เรื่ อง “ปั ญญา” มาใช้
ในการพัฒนาความเป็ นผูน้ า
9. ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอ เรื่ อง “บทบาทและหน้าที่
ของผูน้ า”
ขั้นสรุป
10. ผูว้ ิจยั สรุ ปข้อ คิดที่ไ ด้รับจากการทากิ จกรรมครั้งนี้ และเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยน
ได้ซกั ถามข้อสงสัย
11. ผูว้ จิ ยั กล่าวปิ ดกิจกรรม และนัดหมายวันในการทากิจกรรมครั้งต่อไป
การประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
2. การตอบคาถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน
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แบบสั งเกตพฤติกรรมผู้เรียน
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้วนั ที่..............เดือน................................... พ.ศ........................ ครั้งที่ .............
การสะท้อน
ความคิดและร่ วม การถาม-ตอบ
ชื่อแสดง
ที่
นามสกุล
ความคิดเห็น
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
การให้ความ
ร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม

การเขียนสรุ ป
สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้
4

3 2 1

ผลรวมของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

ลงชื่อ……………………………….ผูส้ งั เกต
(

)
…………/…………/……….
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ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
● เกณฑ์การให้คะแนน 4 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้า งจะ
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้างน้อย
● เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการน้อย
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ใบความรู้

“ปัญญา คืออะไร”
ปั ญญา แปลว่า ความรู ้ทวั่ คือรู ้ทวั่ ถึงเหตุถึงผล รู ้อย่างชัดเจน, รู ้เรื่ องบาปบุญคุณโทษ,
รู ้สิ่งที่ควรทาควรเว้น เป็ นต้น เป็ นธรรมที่คอยกากับศรัทธา เพือ่ ให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้
หลงเชื่ อ อย่างงมงาย ในสังคีติสูตร พระสารี บุตรกล่ าวว่า ปั ญญา ทาให้เกิ ดได้ 3 วิธี คือ 1โดย
การสดับ รั บ ฟั ง การศึ ก ษาเล่ า เรี ย น (สุ ต มยปั ญ ญา ปั ญ ญาที่ เ กิ ด จากการฟั ง ) โดยการคิ ด ค้น
การตรึ กตรอง (จินตามยปั ญญา ปั ญญาที่เกิ ดจากการคิด) โดยการอบรมจิต การเจริ ญภาวนา
(ภาวนามยปั ญญา ปั ญญาที่เกิดจากการอบรม)
สาหรับ ประโยชน์ของการเจริ ญปั ญญา มีดงั นี้
1. ทาให้เกิดความบริ สุทธิ์ถึงที่สุด
2. ทาให้มีอิสระเหนือความทุกข์ ความเศร้าโศก
3. ทาให้เกิดปั ญญารู ้เห็นตามเป็ นจริ ง
4. ทาให้การดาเนินชีวติ ไปในแนวทางที่ถูกต้อง
5. ทาให้พน้ ทุกข์ท้งั ปวง เข้าถึงสันติสุขอย่างแท้จริ ง
ที่มา : "พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ". มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.
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ใบความรู้

ผู้นาที่ดีตามหลักพุทธศาสนา
ผูน้ าที่ดีตามหลักพุทธศาสนานั้น จะต้องปราศจาก อคติ คือความลาเอียง 4 ประการ
1. ลาเอียงโดยสนับสนุนพรรคพวกที่ชอบพอ
2. ลาเอียงเข้าข้างหรื อลงโทษฝ่ ายที่ตนเกลียดชัง
3. ลาเอียงเสี ยความยุติธรรมเพราะโฉดเขลา ไม่รู้ทนั เหตุการณ์ที่แท้จริ ง
4. ลาเอียงเพราะเกรงอานาจอิทธิพลหรื อกลัวจะขาดผลประโยชน์
ทั้งจะต้องประกอบไปด้วย สังคหวัตถุธรรม เพือ่ ให้คนเป็ นที่รักของคนทัว่ ไป 4 ได้แก่
1. ทาน คือ การให้ เสี ยสละ แบ่งปั นแก่ผอู ้ ื่น เช่น การให้รางวัล สวัสดิการที่ดี เป็ นต้น
2. ปิ ยวาจา คือ พูดจาด้วยถ้อยคาสุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่บุคคล เวลา สถานที่ พูด
ในสิ่งที่เป็ นประโยชน์ พูดในทางสร้างสรรค์ และเกิดกาลังใจ
3. อัตถจริ ยา คือ ทาตนให้เป็ นประโยชน์ ตามกาลังสติปัญญา ความรู ้ความสามารถ
กาลังทรัพย์และเวลา
4. สมานัตตตา คือ ทาตนให้เสมอต้นเสมอปลาย วางตนเหมาะสมกับ ฐานะ ตาแหน่ง
หน้าที่การงาน ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น ร่ วมทุกข์ร่วมสุข
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/456973
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ภาพสมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช

ที่มา : http://www.chaoprayanews.com/2016
สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี หรื อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรื อ สมเด็จพระบรมราชา
ที่ 4 (จีน: 鄭昭; พินอิน: Zhèng Zhāo; แต้จิ๋ว: Dênchao) มีพระนามเดิมว่า สิน (ชื่อจีนเรี ยกว่า เซิ้น
เซิ้ นซิ น) พระราชบิดาเป็ นจีนแต้จ๋ิว ได้สมรสกับหญิงไทยชื่ อ นกเอี้ ยง ภายหลังเป็ นกรมสมเด็ จ
พระเทพามาตย์ ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี ทรงปราบดาภิเษก
เป็ นพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งศรี อยุธยา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6
เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมสิ ริดารงราชสมบั ติ 15 ปี พระราชโอรสพระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์
พระราชกรณี ยกิจที่สาคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบกูเ้ อกราชจากพม่าภายหลัง
การเสียกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรง
ทาสงครามตลอดรัชสมัย เพือ่ รวบรวมแผ่นดินซึ่งอยูภ่ ายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็ น
ปึ กแผ่น เช่ นเดี ยวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรง
มุ่ ง มั่น ที่ จ ะฟื้ นฟู ป ระเทศในด้า นต่ า ง ๆ ให้ ก ลับ คื น สู่ ส ภาวะปกติ ห ลัง สงคราม ทรงส่ ง เสริ ม
ทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา เนื่องจากพระมหากรุ ณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วนั ที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็ น "วันสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน" และยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราช
ที่มา : https://sites.google.com/site/wow2533wow/home/hibari
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กิจกรรมที่ 7
ชื่ อกิจกรรม เพื่อนช่ วยเพื่อน
สาระสาคัญ
ความเป็ นมิตร ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่จาเพาะ
เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีจิตแห่งความรัก ความห่วงใย ความสงสาร ความปรารถนาดี ความเป็ น
มิตร ความอนุ เคราะห์อย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้ผอู ้ ื่นมีความสุ ขหรื อ ให้พน้ จากทุกข์ เป็ นอีกหัวใจ
สาคัญของการมีวนิ ยั ในตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรี ยนบอกความสาคัญของความมีเมตตา
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนระบุแนวทางในการนาคาสอนเรื่ องศรัทธามาประยุกต์ใช้ในการขัดเกลา
จิตใจตนเองให้เป็ นผูท้ ี่มีจิตใจที่เปี่ ยมไปด้วยความเมตตา
เวลา 50 นาที
สื่ อและอุปกรณ์
1. ดินสอ และกระดาษ
2. ใบความรู ้ “ความหมายของเมตตา”
3. วิดีทศั น์ “เต่าช่วยเพือ่ น”
4.ใบงาน “ความรู ้สึกของฉัน”
5.ใบความรู ้ “ศรัทธา คืออะไร”
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรมแนะแนว
ขั้นนา
1. ผูว้ จิ ยั นานักเรี ยนกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
2. ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักเรี ยนอย่างเป็ นกันเอง
3. ผูว้ ิจ ัย น านัก เรี ย นนั่ง สมาธิ ด้ว ยวิธี ก ารก าหนดลมหายใจเข้า ออก 5 นาที เพื่อ
ผ่อนคลาย และเตรี ยมความพร้อมในการเริ่ มกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ
4. ผูว้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั แจกใบความรู ้ “ความหมายของเมตตา”
5. ผูว้ ิจยั อธิบายความสาคัญของความมีเมตตา ประกอบใบความรู ้ “ความหมายของ
เมตตา”
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6. ผูว้ จิ ยั ขออาสาสมัครนักเรี ยน จานวน 5 คน ออกมาเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับความเมตตา
ของตนเอง
7. ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนดูคลิปวีดิทศั น์ เรื่ อง “เต่าช่วยเพือ่ น”
8. ผูว้ ิจยั แจกกระดาษ ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนความรู ้สึกที่ได้รับจากการรับชมคลิป
วีดิทศั น์ “เต่าช่วยเพือ่ น” ในหัวข้อ “หากฉันเป็ นเต่าตัวนั้น”
9. ผูว้ จิ ยั แจกใบความรู ้ “ศรัทธาคืออะไร”
10. ผูว้ จิ ยั อธิบายความสาคัญของพลังแห่งศรัทธา
11. ผูว้ จิ ยั แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆ 5 คน ด้วยวิธีจบั สลากเข้ากลุ่ม
12. ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันหาแนวทางนาหลักแห่ งพลังศรัทธามาพัฒนา
ความมีเมตตา
13. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอรายงาน
ขั้นสรุป
14. ผูว้ จิ ยั สรุ ปสาระสาคัญของการทากิจกรรมครั้งนี้ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถาม
15. ผูว้ จิ ยั กล่าวชื่นชม และนัดหมายวันทากิจกรรมในครั้งต่อไป
การประเมินผล
1. การตอบคาถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน
2. การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
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แบบสั งเกตพฤติกรรมผู้เรียน
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้วนั ที่..............เดือน................................... พ.ศ........................ ครั้งที่ .............
การสะท้อน
ความคิดและร่ วม การถาม-ตอบ
ชื่อแสดง
ที่
นามสกุล
ความคิดเห็น
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
การให้ความ
ร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม

การเขียนสรุ ป
สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้
4

3 2 1

ผลรวมของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

ลงชื่อ……………………………….ผูส้ งั เกต
(

)
…………/…………/……….
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ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
● เกณฑ์การให้คะแนน 4 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้า งจะ
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้างน้อย
● เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการน้อย
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ใบความรู้
ความหมายของ “เมตตา”

ที่มา : http://1.bp.blogspot.com/8LOeKkNDjW8/U0puaCrbf8I/AAAAAAAAAKs/FedAmasL1UQ/s1600/04.jpg
เมตตา หมายถึง ความปรารถนาดี มีความรักต่อสัตว์ท้งั หลาย ต้องการให้มีความสุข
ความเจริ ญยิง่ ๆ ขึ้นไป โดยปราศจากความอิจฉาริ ษยา และหมายถึงความมีไมตรี จิตต่อกันด้วย
ความจริ งใจฐานมิตร ดังนั้น การแผ่เมตตาจึงได้แก่การส่งกระแสจิต ของตนไปสู่ผอู ้ ื่นทั้งที่เป็ น
เทวดา มนุษย์ และสัตว์ดว้ ยความหวังดีที่จะให้เขามีความสุข ได้รับความสมหวังในชีวติ เป็ นการ
แสดงออกซึ่งน้ าใจที่เปี่ ยมด้วย *เมตตาธรรม* ของผูแ้ ผ่เมตตา
เมตตา: มีรากศัพท์เดียวกันกับคาว่า "เมตตา / เมตไตย / มิตร" ที่แปลว่า เพือ่ น เป็ นการ
แสดงความเป็ นเพือ่ นออกจากจิตใจ ที่เห็นว่าตัวเราเองไม่อยากได้รับความทุกข์อะไรเลย คนอื่น ๆ
ก็เป็ นแบบนั้น

ที่มา : http://chotimetta.blogspot.com/2014/04/blog-post_13.html
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ใบงาน
หากฉันเป็ นเต่ าตัวนั้น
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ใบความรู้
ศรัทธาคืออะไร
ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อถือ ความเลื่อมใส มาจากคา faith และในพระพุทธศาสนา
แบ่งศรัทธาออกเป็ น 4 อย่าง คือ
1. เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยูจ่ ริ ง คือ เชื่อว่ากรรมดีกรรมชัว่ เป็ นเหตุปัจจัยที่จะ
ก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป
2. เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริ ง คือ เชื่อว่ากรรมที่ทาแล้วจะต้องมีผล
ติดตามมา
3. เชื่อความที่สตั ว์มีกรรมเป็ นของของตน คือ เชื่อว่าแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบเสวยผล
ของกรรมนั้น
4. เชื่อความตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้ามัน่ ใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็ นพระสัมมาสัมพุทธะ
คือทรงเป็ นผูต้ รัสรู ้สจั ธรรมด้วยพระองค์เองโดยชอบ
ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖
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กิจกรรมที่ 8
ชื่ อกิจกรรม ใจสู้ หรื อเปล่ า
สาระสาคัญ
การมีร่างกาย และจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถยืนหยัดต่อสู ้กบั ปั ญหา ความยากลาบาก
และคาพูดที่ทาให้เจ็บแค้นได้ โดยไม่หวัน่ ไหว หรื อย่อท้อ มีความสามารถควบคุมการกระทาของ
ตนให้อยูใ่ นขอบเขตที่สังคมสามารถยอมรับได้ โดยการใช้สติปัญญาควบคุมตนเองให้อยูใ่ นอานาจ
ของเหตุผล เป็ นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของคนที่มีวนิ ยั ในตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรี ยนบอกถึงความสาคัญของความอดทน
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนค้นพบแนวทางในการนาความเพียรมาพัฒนาความอดทนของตนเอง
เวลา 50 นาที
สื่ อและอุปกรณ์
1. ดินสอ ยางลบและกระดาษ
2. ลูกบอลสี จานวน 3 ลูก
3. ใบความรู ้นิทาน “ความขยันของเจ้ามดดา”
4. ใบความรู ้ “ความเพียรและความอดทน”
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรมแนะแนว
ขั้นนา
1. ผูว้ จิ ยั นานักเรี ยนกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย และนัง่ สมาธิ 3 นาที
2. ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักเรี ยนอย่างเป็ นกันเอง
3. ผูว้ จิ ยั ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผา่ นมา
ขั้นดาเนินการ
4. ผูว้ ิจยั แจกใบความรู ้ “ความเพียรและความอดทน”
5. ผูว้ ิจยั อธิบายความสาคัญของความเพียรที่มีผลต่อความอดทน
6. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเล่าประสบการณ์ในการใช้ความเพียรสร้างความอดทน
7. ผูว้ จิ ยั แจกใบความรู ้ นิทาน “ความขยันของเจ้ามดดา”
8. ผูว้ ิจยั สุ่ ม นักเรี ยน 3 คน ให้อ อกมาร่ วมกันอ่านนิ ทาน “ความขยันของเจ้ามดดา”
ด้วยการเปิ ดเพลงโยนลูกบอล 3 ลูก เมื่อเพลงหยุด ลูกบอลอยูท่ ี่ใคร ให้คนนั้นออกมาอ่าน
9. ผูว้ ิจยั แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน
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10. ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันสรุ ปสิ่ งที่ได้รับจากนิ ทาน “ความขยันของเจ้า
มดดา”
11. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนชมคลิป “ฝนหลวง” เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
12. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนร่ วมกันหาแนวทางในการนาคาสอน เรื่ องความเพียรในพละ 5
มาใช้ในการเสริ มสร้างความมีวนิ ยั ในตนเองด้านความอดทน
13.นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลงาน
ขั้นสรุป
14. ผูว้ จิ ยั สรุ ปประเด็นสาคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสรุ ป
ความรู ้ที่ได้รับลง Mind Map
15. ผูว้ จิ ยั กล่าวขอบคุณ และนัดหมายวันทากิจกรรมในครั้งต่อไป
การประเมินผล
1. การตอบคาถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน
2. การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
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แบบสั งเกตพฤติกรรมผู้เรียน
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้วนั ที่..............เดือน................................... พ.ศ........................ ครั้งที่ .............
การสะท้อน
ความคิดและร่ วม การถาม-ตอบ
ชื่อแสดง
ที่
นามสกุล
ความคิดเห็น
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
การให้ความ
ร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม

การเขียนสรุ ป
สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้
4

3 2 1

ผลรวมของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

ลงชื่อ……………………………….ผูส้ งั เกต
(

)
…………/…………/……….
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ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
● เกณฑ์การให้คะแนน 4 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้า งจะ
สม่าเสมอ
● เกณฑ์การให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการค่อนข้างน้อย
● เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการน้อย
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ใบความรู้
ความเพียรและความอดทน
ความเพียร หรื อ วิริยะ หมายถึง ความเพียรเป็ นแรงจูงใจมุ่ งมัน่ ในการทากิ จทั้ง ปวง
ไม่ให้ทอ้ ถอยเมื่อเจออุปสรรค
ความอดทน หมายถึ ง มี ร่างกาย และจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถยืนหยัดต่อสู ้กับปั ญหา
ความยากลาบาก และคาพูดที่ทาให้เจ็บแค้นได้ โดยไม่ หวัน่ ไหว หรื อ ย่อ ท้อ มี ความสามารถ
ควบคุ มการกระทาของตนให้อ ยู่ในขอบเขตที่สังคมสามารถยอมรับได้ โดยการใช้สติปัญญา
ควบคุมตนเองให้อยูใ่ นอานาจของเหตุผล

ที่มา : http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp-somchai/lp-somchai-preach-21.htm
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ใบความรู้
ความขยันของเจ้ามดดา
นิทานเสริ มคุณธรรม : ความขยันของเจ้ามดดา
มีครอบครัวของมดดาครอบครัวหนึ่ง สร้างบ้านอยูใ่ ต้พ้นื บ้านของมนุษย์อย่างมีความสุข
บังเอิญเจ้าของบ้านเลี้ยงสุนขั ไว้ตวั หนึ่ง คอยเฝ้าบ้านของอยูต่ ลอดเวลา
ทุกๆ วันมันจะยืนมองฝูงมดดาออกไปหาอาหาร และนึกอยากแกล้งมันจึงตรงไปที่รังของ
มดดาแล้วใช้เท้าเข้าไปตะกุยคุย้ เขี่ยยังรังของมดา จนพังทลายด้วยความโกรธและเกเรของมัน ลูกๆ
ของมดดาต่างพากันร้องไห้คร่ าครวญว่า บ้านของพวกเราพังไปหมดแล้ว เราจะไปอยูท่ ี่ไหนกันดี
แต่แม่ของมดดามีความอดทนพยายามข่มใจและไม่โกรธสุนขั ตนนั้นเลย และปลอบใจ
ลูกๆว่า " ลูกๆจ๋ าไม่เป็ นไรหรอก เราช่วยกันสร้างบ้านขึ้นมาใหม่กไ็ ด้ ถ้าลูกๆมีความสามัคคี ความ
อดทน และมีความรับผิดชอบ คงใช้เวลาไม่นานหรอก" จากนั้นลูกๆของมดดาก็พากันสร้างบ้าน
ขึ้นมาใหม่
ในขณะนั้นเองฝนก็ตกลงมาอีก ทาให้น้ าไหลนองเข้าไปยังรังของมดดา มดดาเกิดความ
ท้อแท้ใจและหมดกาลังใจ สักครู่ แม่ของมดดาก็ต้งั สติได้ ก็เลยบอกลูกๆว่า " ลูกๆ จ๋ าไม่เป็ นไรหรอก
เพราะเหตุที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่เป็ นภัยธรรมชาติเพียงแต่ขอให้ลูกๆมีความขยัน อดทน และสามัคคี
กันก็พอแล้ว "
ลูกๆ ของมดดาก็เชื่อฟังคาสัง่ สอนของแม่ จากนั้นมดดาก็พากันสร้างบ้านของตนเองขึ้นมา
ใหม่ จนสาเร็จและอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุข

ที่มา : https://wbscport.dusit.ac.th/view/view.php?id=2248
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กิจกรรมที่ 9
ชื่ อกิจกรรม ใครจริงใจยกมือขึน้
สาระสาคัญ
ความซื่อสัตย์ คือ ความซื่อตรงต่อตนเองและผูอ้ ื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ ยอมรับและปฏิบตั ิ
ตนอยูใ่ นกฎกติกา ระเบียบ และกฎเกณฑ์ มีความตรงต่อเวลา ละอายใจต่อบาป ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
ผูอ้ ื่น หรื อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตน และพวกพ้องในทางที่ผดิ รับผิดชอบในผลของ
การ
กระทา
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรี ยนบอกวิธีความสาคัญของความซื่อสัตย์ จริ งใจต่อเพือ่ น
2. เพื่อ ให้นัก เรี ย นระบุ แ นวทางในการน าเอาหลัก ของสติ มาใช้พ ฒ
ั นาความมี วิ นั ย
ในตนเองด้านความซื่อสัตย์
เวลา 50 นาที
สื่ อและอุปกรณ์
1. ดินสอ ยางลบและกระดาษ
2. ใบความรู ้ “ความซื่อสัตย์”
3. ใบความรู ้ “สติ ความระลึกได้”
4. คลิปวิดิทศั น์ เรื่ อง “มานะผูม้ ีความซื่ อสัตย์”
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรมแนะแนว
ขั้นนา
1. ผูว้ ิจยั นานักเรี ยนกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย และนัง่ สงบนิ่ง 3 นาที
2. ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักเรี ยนอย่างเป็ นกันเอง
3. ผูว้ ิจยั ทบทวนสาระสาคัญของกิจกรรมครั้งที่ผา่ นมา
ขั้นดาเนินการ
4. ผูว้ จิ ยั แจกใบความรู ้ “ความซื่อสัตย์”
5. ผูว้ ิจยั อธิบายความหมายและลักษณะของความซื่อสัตย์ ประกอบใบความรู ้
6. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนแต่ละคนออกเล่าถึงความซื่อสัตย์ ที่นกั เรี ยนทาเป็ นประจา
7. ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนดูคลิปวิดิทศั น์ เรื่ อง “มานะผูม้ ีความซื่อสัตย์” เพือ่ เป็ นต้นแบบ
8. ผูว้ จิ ยั แจกใบความรู ้ “สติ คืออะไร”
9. ผูว้ จิ ยั อธิบายความสาคัญของใช้สติ ในการเสริ มสร้างความซื่อสัตย์
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10. ผูว้ จิ ยั แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน
11. ผู ้วิ จ ัย ให้ นั ก เรี ย นร่ ว มกัน อภิ ป รายหาแนวทางในการน าสติ ม าเสริ ม สร้ า ง
ความมีวนิ ยั ในตนเองด้านความซื่อสัตย์
12. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอรายงาน
ขั้นสรุป
13. ผูว้ จิ ยั สรุ ปประเด็นสาคัญที่ได้รับจากการทากิจกรรมครั้งนี้ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ซักถามข้อสงสัย
14. ผูว้ จิ ยั แสดงความชื่นชมนักเรี ยนทุกคนที่ต้งั ใจร่ วมกิจกรรม และนัดหมายวันทากิจกรรม
ครั้งต่อไป
การประเมินผล
1. การตอบคาถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
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ใบความรู้
ความซื่ อสั ตย์
ความซื่ อสัตย์ หมายถึง การประพฤติตรงและจริ งใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง ไม่
หลอกลวงเป็ นคุณลักษณะที่ช่วยให้เป็ นที่ยอมรับนับถือและไว้วางใจ เป็ นที่น่าคบหาสมาคมด้วย
ถ้าขาดความซื่ อสัตย์ก็จะกลายเป็ นคนที่ไม่น่าคบหาสมาคม เป็ นที่ระแวงแคลงใจของเพื่อนและ
บุคคลใกล้ชิด โดยปกติแล้วผูท้ ี่ปฏิ บตั ิ ต นด้วยความซื่ อ สัต ย์จะมี ความเจริ ญก้า วหน้าทั้ง ด้า น
ส่วนตัว การประกอบอาชีพ การสังคม ดังนั้นนักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนให้เป็ นคนที่มีความซื่ อสัตย์
อยูเ่ สมอ
ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงว่ามีความซื่อสัตย์
1 ตรงต่อเวลา นัดหมายเวลาแล้วมาตามนัดและตรงเวลา มาโรงเรี ยนตรงเวลาไม่มา
สาย
2. ไม่พดู ปด พูดความจริ งเสมอ
3. ยอมรับผิดเมื่อทาผิด ไม่ใส่ร้ายความผิดให้กบั ผูอ้ ื่น
4. เก็บของตกได้ ติดตามหาเจ้าของและคืนของให้
5. จ่ายเงินทุกครั้งเมื่อซื้อสิ่งของ
6. ไม่หยิบฉวยสิ่ งของของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน จะใช้ส่ิ งของของผูอ้ ื่นต้องขออนุ ญาต
ก่อนทุกครั้ง
7. ไม่หน้าไหว้หลังหลอก ต่อหน้าทาอย่างหนึ่งลับหลังทาอีกอย่างหนึ่ง
8. ไม่ลอกการบ้านเพือ่ น ไม่แอบอ้างผลงานของเพือ่ นเป็ นผลงานของตนเองแล้วนาไป
ส่งอาจารย์ ไม่ทุจริ ตในการสอบ ไม่ลอกคาตอบจากเพือ่ น
ที่มา : https://sukjuhong.wordpress.com
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ใบความรู้
สติ คืออะไร
สติ แปลว่า ความระลึกได้ ความนึกขึ้นได้ ความไม่เผลอ ฉุกคิดขึ้นได้ การคุมจิตไว้ในกิจ
หมายถึง อาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทาจะพูดได้ นึกถึงสิ่งที่ทาคาที่พดู ไว้แล้วได้ เป็ นอาการที่จิตไม่
หลงลืม ระงับยับยั้งใจได้ ไม่ให้เลินเล่อพลั้งเผลอ ป้องกันความเสียหายเบื้องต้นยับยั้งชัง่ ใจไม่
บุ่มบ่าม เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ความไม่ ประมาท
สติ เป็ นธรรมมี อุ ปการะมาก คือ ทาให้ตื่นตัวอยู่เสมอ เป็ นเจตสิ ก ชนิ ดหนึ่ ง สติน้ ันหาก
นามาใช้กบั ทางโลกทัว่ ไปก็ยอ่ มมีประโยชน์มหาศาลอยูแ่ ล้ว ไม่ว่าจะเป็ นการงาน ความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น ๆ การคิดอ่านย่อมเป็ นระบบ จิตย่อมมีสมาธิในการทากิจการงานใด ๆ อารมณ์มกั จะ
เป็ นปกติ ไม่ค่อยโกรธ เครี ยด หรื อทุกข์ใจอะไรมาก ๆ กล่าวโดยรวมคือย่อมเกื้อกูลชีวติ ประจาวัน
ทางโลกได้อย่างดีซ่ ึงเป็ นประโยชน์ที่เห็นได้ชดั เจน ถ้ารู ้เนือง ๆ มาก ๆ เข้าจนเป็ นมหาสติ ก็จะได้
ประโยชน์จากทางธรรมด้วย การที่เรามีสติอยูเ่ นือง ๆ รู ้ตวั บ้าง ไม่รู้ตวั บ้าง ทาอย่างติดต่อกันเป็ น
ระยะเวลานาน ก็เพื่อให้สติเกื้อกูลต่อการ “เห็นความจริ ง” ความจริ งนี้ เป็ นสิ่ งที่ใกล้ตวั ที่สุดก็คือ
กายกับใจจุดหมายของการรู ้ก็เพือ่ ให้เห็นความจริ ง อันได้แก่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่ากายและใจ
ของเรานั้นเป็ นสิ่งไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ และไม่ใช่ตวั เรา
ที่มา : http://www.nkgen.com/sti.htm
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กิจกรรมที่ 10
ชื่ อกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ “อาลา อาลัย”
สาระสาคัญ
ในการจัดกิ จกรรมแนะแนว แม้กิจกรรมปั จฉิ ม นิ เทศ จะเป็ นกิ จกรรมสุ ดท้า ย แต่ ก็มี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เช่นกัน เนื่องจากเป็ นกิจกรรมสรุ ปผลของการจัดกิจรรมในเบื้องต้นเป็ นการ
กระตุน้ ความสนใจให้มีอยูอ่ ย่างมัน่ คงยาวนาน และเป็ นการยุติการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ยุติการจัดกิจกรรมแนะแนว
2. เพือ่ ประเมินผลการเข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนว
เวลา 50 นาที
สื่ อและอุปกรณ์
1. ดินสอ ยางลบและกระดาษ
2. ใบงาน “สิ่งที่ฉนั ได้รับ”
3. แบบวัดความมีวนิ ยั ในตนเอง
4. เพลง “กาลังใจ”
การดาเนินกิจกรรม
ขั้นนา
1. ผูว้ ิจยั นานักเรี ยนกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย และนัง่ สมาธิ 3 นาที
2. ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักเรี ยนอย่างเป็ นกันเอง
ขั้นดาเนินกิจกรรม
1. ผูว้ ิจยั ซักถามความรู ้สึกของนักเรี ยนก่อนและหลังจากที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมครั้งนี้
2. ผูว้ ิจยั แจกใบงาน “สิ่งที่ฉนั ได้รับ”
3. ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนแต่ละคนเขียนสิ่ งนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน จากการเข้า
ร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเขียนลงกระดาษใบงาน “สิ่งที่ฉนั ได้รับ”
4. ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนแต่ละคนออกมาเล่าถึงสิ่งที่เขียนลงในใบงาน
ขั้นสรุป
1.ผูว้ จิ ยั สรุ ปประเด็นสาคัญของการจัดกิจกรรมแนะแนว
2.ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนตอบแบบวัดความมีวนิ ยั ในตนเอง
3. ผูว้ ิจยั เปิ ดมิวสิควีดิโอและให้นกั เรี ยนร่ วมกันร้องเพลง “กาลังใจ”
4. ผูว้ ิจยั กล่าวปิ ดการดาเนินกิจกรรมแนะแนว
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เพลง : กาลังใจ
ศิลปิ น : โฮป
ในยามที่ทอ้ แท้ ขอเพียงแค่คนหนึ่ง
ในยามที่ชีวติ หม่นหมองร้องไห้
ในวันที่โลกร้าง ความหวังให้วาด
เพิม่ พลังใจ ให้ฉนั ได้เริ่ ม

จะคิดถึง และคอยห่วงใย
ขอเพียงมีใคร ปลอบใจ สักคน
มันขาดมันหาย ใคร จะช่วยเติม
ต่อสูอ้ ีกครั้ง บนหนทางไกล

* กาลังใจ จากใครหนอ
ให้ชีวติ ได้มีแรงใจ
กาลังใจ จากใครหนอ
ดัง่ หยาดฝน บนฝากฟ้าไกล

ขอเป็ นทาน ให้ฝันให้ใฝ่
ให้ดวงใจ ลุกโชนความหวัง
ขอเป็ นทาน ให้ฉนั ได้ไหม
ที่หยาดริ น สู่พ้นื ดินแห้งผาก
ที่มา : www.lyric.in.th
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