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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 
 ในปจจุบันสภาพสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเปนอยางมากอันเปนผลมาจาก
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมไปสูประเทศอุตสาหกรรม  มีการรับ
เทคโนโลยี  อุตสาหกรรม  วัฒนธรรม  คานิยม  จากตางประเทศเขามาเปนอยางมาก  สงผลใหสภาพ
สังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ทั้งในดานประชากร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  ที่ออกมา
ในรูปของความเจริญทางดานวัตถุมากกวาทางดานศีลธรรม และจิตใจ  จึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ 
มากมาย  ซ่ึงมีผลตอความสงบสุขในสังคมตามมา 

 ในป พ.ศ. 2540-2541  ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจตกต่ําซึ่งมีสาเหตุ
สําคัญมาจากโครงสราง และทิศทางการพัฒนาที่มุงเนนการเจริญเติบโตจากการลงทุน  การกูยืมจาก
ตางประเทศ  และการผลาญทรัพยากรของชาติ  แตไมไดเติบโตมาจากรากฐานการผลิตของภาค
เกษตร  และภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ  คนสวนใหญยากจน  ความรูนอยอํานาจซื้อต่ําตลาด
ภายในประเทศขยายตัวชา  เมื่อเศรษฐกิจเจริญถึงจุดหนึ่งก็ไมสามารถเติบโตตอได  การขาด
ดุลการคาเพิ่มขึ้นมาก  เงินทุนสํารองระหวางประเทศของรัฐบาลลดลงอยางรวดเร็ว  ทําใหตองกูยืม
เงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)  การที่รัฐบาลไทยตองลดคาเงินบาทแบบลอยตัวเพิ่ม
ภาษี  ตัดทอนงบประมาณ  และใชมาตรการทางการเงินการคลังตามเงื่อนไขของ IMF  ทําใหยิ่งเกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําควบคูไปกับภาวะของแพง  ธุรกิจหลายแหงเลิกกิจการหรือลดขนาดแรงงานถูก
เลิกจาง  จนกอใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน  (วิทยากร, 2542 ; 4-6) 

 ดังนั้น  การพัฒนาประเทศใหกาวไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ  และแกไขปญหาวิกฤต
ทางเศรษฐกิจสังคมไทยใหฟนฟูและดีขึ้นไดนั้น  ตองไมมุงแกไขในดานเศรษฐกิจ  การเงิน  
อุตสาหกรรม  แตเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตส่ิงที่สําคัญที่สุดที่จะตองคํานึงถึงและพัฒนาควบคูไป
ดวยกัน  นั่นก็คือการพัฒนากําลังคนภายในชาติใหมีความรู ความสามารถ  โดยการจัดการศึกษาและ
การใหความรูแกประชาชนในดานตาง ๆ  เพราะโลกไดกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจใหมที่ตองใชความรู
เปนฐานในการดําเนินงานควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  ซ่ึงเชื่อมโยงเปน
เครือขายไปทั่วโลก  การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 



 หนา 2 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 : คํานํา)  และจะตองพัฒนาคนในชาติทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  ที่ดีงามดวยเพราะสิ่งเหลานี้จะชวยพัฒนาใหบุคคลเปนคนดี 
สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นเมื่อประชาชนภายในชาติเกิดความสงบสุข  ก็สงผล
ใหสภาพสังคมนั้นเกิดความสงบสุขตามไปดวย  ซ่ึงเปนหนาที่ของรัฐบาล  และผูบริหารประเทศที่
จะตองพัฒนาคนในชาติใหเปน “คนดี”  กอนที่จะพัฒนาอยางอื่น  เพราะถาพัฒนาคนในชาติใหเปน
พลเมืองดีไดแลว  การพัฒนาอยางอื่น ๆ ก็เปนเรื่องสะดวก  ปราศจากอุปสรรคใด ๆ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542ก : 15)  ไดกลาวถึงปญหาการศึกษาของ
ไทยวา  สภาพปจจุบันที่ประเทศไทยมีปญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองนั้นคนไทยสวนใหญ 
(รอยละ 70)  เห็นดวยวามีสาเหตุมาจากปญหาการศึกษา  โดยใหเหตุผลวาเพราะคนไทยสวนใหญยัง
ดอยการศึกษา  การศึกษาเปนพื้นฐานของการพัฒนาบุคคล  ถาขาดความรูมักจะทําใหเกิดปญหา 
ตาง ๆ  ตามมาตรการการศึกษาจึงเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งสําหรับการสรางสรรค
ความเจริญกาวหนา  และการแกไขปญหาการพัฒนาประเทศทุกดาน  เพราะการศึกษาเปนเรื่องที่มี
ความสัมพันธโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ  ใหเปนผูรูจักคิด  รูจักทํา  รูจัก
แกไขปญหา  ตลอดจนรูจักใชทรัพยากรวัตถุที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและสิ้นเปลืองนอยที่สุด  
โดยเหตุที่ประเทศจะเจริญกาวหนาไดดวยการมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู  ความคิด  และ
ความสามารถจํานวนมาก ดังนั้น การจัดการศึกษาอันเปนกระบวนการในการเสริมสรางคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคดังกลาวใหบังเกิดขึ้นในตัวบุคคล  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง (วิไล, 2539 : 310)  จะเห็น
ไดวาจากปญหาที่กลาวมาทั้งหมดนั้น  การจัดการศึกษาใหกับคนในชาติอยางมีคุณภาพนั้นเปนสิ่ง
หนึ่งที่ชวยพัฒนาสภาพสังคมไทยในปจจุบันและพัฒนาคนในชาติใหมีความรู  ความสามารถ และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  ที่ดีงามได  ดังพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช (อางถึงใน รุง, 2542)  ใจความตอนหนึ่งวา “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือ
เสื่อมลงนั้น  ยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชน  แตละคนเปนสําคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้
จะเปนเครื่องกําหนดอนาคตของชาติในวันขางหนา” 

 ดังนั้น  จึงเปนหนาที่ที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาของ
ชาติ  ซ่ึงรัฐบาลก็ไดใหความสําคัญมาโดยตลอดดังจะเห็นไดจาก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540  (ธีรพล และคณะ 2543 : 21)  ไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
(หมวด 3)  มาตรา 43 วา 



 หนา 3 

...บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ที่รัฐ
จะตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตอง
คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชน  ภายใตการการกํากับดูแล
ของรัฐยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ... 

 สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายของชนชาวไทยดังกลาว  สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ ฉบับที่ 8 พุทธศักราช 2540-2544  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540 :  
คํานํา)  ซ่ึงเปนแผนแมบทที่กําหนดกรอบวางแผนจัดการศึกษาของชาติ  และกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพ  และสมรรถนะของคนใหเปนคนดี  มีคุณธรรม  มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี  และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องมาถึง
ปจจุบัน  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พุทธศักราช 2545-2549  ซ่ึงเปนแผน
ยุทธศาสตรที่ช้ีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะกลาง  ที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศนระยะ
ยาว  และมีการดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 8  ในดานแนวคิดที่ยึด “คนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาฯ”  ในทุกมิติอยางเปนองครวมควบคูกับการเพิ่มขีดความสามารถ  และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ  เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพอันจะทําให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี “คน” เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544 : ข) 

 สถาบันที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาอบรม เสริมสราง ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงามมีหลายสถาบัน  ในสังคมไทยกลุมที่มีบทบาทในการสรางสรรคเด็กและเยาวชนมา
ตั้งแตเร่ิมแรกจนถึงปจจุบันนี้ก็คือ ครอบครัว  เพราะครอบครัวเปนแหลงพักพิงลําดับแรกของทุก
คน  ครอบครัวที่ดีตองใหความรัก  ความอบอุนแกสมาชิกโดยสม่ําเสมอ  แนะนําแตส่ิงที่ถูกตองและ
อบรมสั่งสอนใหเปนพลเมืองดี  นอกจากครอบครัวแลวโรงเรียนก็นับเปนสถาบันสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนใหกับเด็กและเยาวชน  สอนใหอานออกเขียนได  ใหมีความรู  ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ สถาบันทางศาสนา และวัดวาอาราม  ก็มีความสําคัญในการสอนใหเด็กและ
เยาวชนรูเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา  และอบรมบมนิสัยใหเปนคนดีของสังคม  ใน
ปจจุบันอีกสถาบันหนึ่งซึ่งมีบทบาทมากขึ้น  คือ  ส่ือมวลชน  ทั้งวิทยุ  โทรทัศน  และหนังสือพิมพ
ส่ือทั้งสามประเภทนี้มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตชาวไทยในยุคนี้มาก  ส่ิงที่นําเสนอในสื่อทุกอยางมีผลตอ
ความรูสึกนึกคิด และการแสดงออกของเด็กและเยาวชนมาก  ดังนั้น ส่ือมวลชนจึงตองเสนอแตส่ิงที่
ดีมีประโยชนตอสังคมสวนรวม (อุทิศ, 2543 : 27) 



 หนา 4 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2542 ข : 3)  ไดใหคําจํากัดความของสถานศึกษาวา “สถานศึกษา” หมายความวาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐหรือของเอกชน  ที่มีอํานาจหนาที่ หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและในมาตราที่ 
6  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2542 ข : 5)  นั้น  ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาวา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข”  ซ่ึงภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกอใหเกิด
กระแสการตื่นตัวคร้ังใหญของครู อาจารย และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาทั้งหลาย  
เพราะนับแตนี้ไปการศึกษาของประเทศจะตองมีการปฏิรูปปรับเปลี่ยนโฉมหนาใหมไปสูการจัด
การศึกษา  อบรมใหเกิดความรู คูคุณธรรม และจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด  เพื่อทําใหเกิดการ
พัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนา คือ ดี เกง และมีความสุข  (คณะอนุกรรมการการปฏิรูป
การเรียนรู, 2543 : 1)  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช (อางถึงใน อมรวิชญ, 2540)  ใจความวา 

...นอกจากการศึกษาจะสอนใหคนเกงแลว  จําเปนอยางยิ่งที่จะอบรมใหดีพรอมกันไปดวย
ประเทศเราจึงจะไดคนที่มีคุณภาพ  คือ  ทั้งเกง  ทั้งดี  มาเปนกําลังของบานเมืองใหความเกง  
เปนปจจัยและพลังสําหรับการสรางสรรค  และใหความดีเปนปจจัยเพื่อประคับประคอง
หนุนความเกงใหเปนไปในทางที่ถูกที่อํานวยผลเปนประโยชนอันพึงประสงค... 

 การที่จะทําใหผูเรียนเปนผูที่ดี  เกง  และมีความสุขไดนั้น  ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ 
ปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่ง  ไดแก  การจัดการเรียนการสอน  (สํานักนโยบายและการวางแผน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 2543 : 23)  ดังนั้น โรงเรียนในฐานะที่เปนสถานศึกษายอมมี
หนาที่ในการรับผิดชอบ อบรม เสริมสราง และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  ใหกับผูที่
เขารับการศึกษาโดยตรง  มิใชใหความรูทางดานวิชาการแตเพียงอยางเดียว  แตจะตองทําการจัด
การศึกษาใหมีทั้งทางดานวิชาการควบคูไปกับการปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม  
ดังคํากลาวที่วา “ความรูคูคุณธรรม” พัฒนาผูเรียนใหเปน คนดี คนเกง และมีความสุขในการดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคมตอไป  ซ่ึงในการจัดสิ่งแวดลอมทางจริยธรรมในโรงเรียนนั้นไมไดเกิดประโยชน
เฉพาะนักเรียนเทานั้น  แตรวมไปถึงสมาชิกทุกคนที่อยูในโรงเรียนดวย (Bottery, 1993 : 51) 
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 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบันไดจัดเปนหลักสูตรตอเนื่อง 12 ป  โดย
จัดแบงเปน 4 ชวงชั้น  คือ  ชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ชวงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3  และชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  แตละชวงชั้นกําหนดใหมีกลุมสาระการเรียนรู  
ประกอบดวย 8 กลุม   ซ่ึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตองจัดใหผูเรียนไดรับสาระ และ
มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด  ซ่ึงการสอนในปจจุบันจะตองมุงเนน และพัฒนาผูเรียนใหครบทั้ง  
3 ดาน  คือ  ดานความรู  ดานทักษะ/กระบวนการและดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  ตาม
สาระและมาตรฐานการเรียนรูของทุกกลุม 

 วิชาพลศึกษาเปนวิชาหนึ่งที่ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนา 
คือ ดี เกง และมีความสุข  โดยใชกิจกรรมทางกายเปนสื่อการเรียนรูและมิไดพัฒนาผูเรียนเฉพาะ
ทางดานรางกายแตเพียงอยางเดียว  แตยังไดสอดแทรก  สงเสริม  อบรม  และปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงามควบคูไปดวยกัน  ดังจะเห็นไดจากการที่วิชาพลศึกษาเปนวิชาหนึ่ง  
ซ่ึงถูกบรรจุอยูในมาตรฐานการเรียนรูของทุกชวงชั้น  แสดงใหเห็นวาสภาพสังคมในปจจุบันนั้น
ตองการใหผูที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคภัยมี
สุขภาพจิตที่ดี  เพื่อเปนพื้นฐานที่จะพัฒนาดานวิชาการตอไป 

 ผูวิจัยเปนผูหนึ่งที่ปฏิบัติงานทางดานการสอนวิชาพลศึกษา  ในโรงเรียนบางบัว  (เพงตั้ง- 
ตรงจิตรวิทยาคาร)  ซ่ึงเปนสถาบันหนึ่งที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาทั้งในดานวิชาการและทางดาน
คุณธรรม  เพื่อใหสอดคลองตามปรัชญา  คติธรรมประจําโรงเรียนที่วา “รอบรู สูชีวิต จิตมั่นคง 
ดํารงคุณธรรม”  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเยาวชนในระบบโรงเรียนใหเปนทรัพยากรที่มี
คุณภาพตอไปในอนาคต  และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขโดยใชกิจกรรมพล
ศึกษาเปนสื่อในการพัฒนาผูเรียนที่เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ซ่ึงอยูในวัยเด็กตอนปลาย 
และเปนชวงเวลาที่เหมาะสมมากที่จะสอนใหเด็กรูวาพฤติกรรมใดถูกหรือผิด (ศรีเรือน, 2540 : 267) 
เพื่อใหผูเรียนเกิดสํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามตามมาตรฐานการเรียนรู  
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาบทบาทของกิจกรรมการสอนพลศึกษาที่มีตอการพัฒนาผูเรียนในดาน
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม  ทั้งนี้เพื่อที่จะไดทราบขอมูลพื้นฐานอันเปนสิ่งบงชี้ถึงจิตใจ
ของผูเรียน  รวมทั้งเปนขอมูลพื้นฐานใหกับผูสอนวิชาพลศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่
เกี่ยวของใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ  และเห็นความสําคัญของวิชาพลศึกษา  นอกจากนั้นยัง
สามารถนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนวิชาพลศึกษา และ
การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร)  ตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลของการสอนวิชาพลศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  ซ่ึงเปนผลจากการ
สอนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบผลของการสอนวิชาพลศึกษากับการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยม  ตามาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6/3  
โรงเรียนบางบัว  (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

 2. เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  และเปนขอมูลพื้นฐาน
ใหกับผูสอนวิชาพลศึกษา  และผูที่เกี่ยวของ  ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนดานคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม  ตามาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research)  มุงที่จะศึกษาการสอน
วิชาพลศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมของนักเรียน  ตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการวิจัยคร้ัง
นี้ใชกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ศึกษา  ดังนี้ 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน
บางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  อายุ 10-11 ป  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548-
2549  จํานวนทั้งส้ิน  260 คน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1  
โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  อายุ 10-11 ป  ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2548-2549  
จํานวน 37 คน  โดยแยกเปนนักเรียนชาย 16 คน  นักเรียนหญิง 21 คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive random sampling) 
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 3. ระยะเวลาในการทําวิจัย 18 สัปดาห ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ  1 ช่ัวโมง ๆ ละ 60 นาที 

 4. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

  4.1 ตัวแปรอิสระ (independent  bariable)  คือ  แผนการสอนวิชาพลศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548-2549  หลักสูตรวิชาพลศึกษาโรงเรียนบางบัว 
(เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  และนํามาปรับปรุงใหสอดคลองตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4.2 ตัวแปรตาม (dependent  bariable)  คือ  คะแนนการทดสอบทางดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมของนักเรียน  ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอตกลงเบื้องตน 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติ  การเขียนสรุปความรู  และคะแนนการทดสอบทางดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ของนักเรียนโรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เปน
แหลงที่มาของขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไมมีการควบคุมตัวแปรเกินอื่น ๆ  โดยใหเปนไป
ตามการปฏิบัติภารกิจประจําวันปกติ 

นิยามศัพท 

 การสอนวิชาพลศึกษา  หมายถึง  การสอนตามแผนการสอนวิชาพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5  ของโรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ภาคปลาย ปการศึกษา 2548-2549  ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น 

 นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนบางบัว  (เพงตั้งตรงจิตร 
วิทยาคาร)  ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2548-2549 

 การพัฒนา  หมายถึง  การปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงเจตคติ  และพฤติกรรมในดาน  คุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยม  ของนักเรียนในดานดีขึ้น 



 หนา 8 

 คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี  ความถูกตอง  ซ่ึงมีอยูภายในจิตใจของบุคคล
และเปนสิ่งที่บุคคลสวนใหญเชื่อวาดีงาม  

 จริยธรรม  หมายถึง  กิริยา  วาจา  และทาทางที่บุคคลแสดงออกตอบุคคลและสังคม  ซ่ึง
เปนที่ยอมรับรวมกันวาเปนลักษณะของคุณงามความดี  และความถูกตอง 

 คานิยม  หมายถึง  ความเชื่อของบุคคลสวนใหญในสังคม  ซ่ึงเปนสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ
และยึดถือปฏิบัติ  คานิยมของแตละคนอาจแตกตางกันได  อันเนื่องมาจากประสบการณที่ไดรับ 

 ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  การสรางระเบียบของวิธีการเขารวมกิจกรรม  ความ
รับผิดชอบตอสวนตัว  และสวนรวม  ตลอดจนสังคม  การตรงตอเวลา  ความสม่ําเสมอ  มีความ
พรอม  และความสามัคคี 

 ความมีน้ําใจนักกีฬา  หมายถึง  การปฏิบัติตนตามขอตกลง  ตามกฎกติกา  สามารถ
แสดงออกทางดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  เปนผูมีมารยาท  ในฐานะผูแขงขันและผูดู  มีน้ําใจ
ชวยเหลือผูอ่ืนเลน  หรือแขงบนพื้นฐานของความสนุกสนาน 

 ความกลาหาญมั่นใจ  หมายถึง  การกลาตัดสินใจ  ความกระตือรือรน  การเปนผูนําผูตาม
การแกปญหา  รูจักเลือกการเลนที่ปลอดภัย 
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บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกันคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 

4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. วิสัยทัศนและคุณลักษณะอนัพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

6. หลักสูตรการวดัและประเมินผลวิชาพลศึกษา  ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6  โรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

เอกสารที่เก่ียวของกับคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 

ความหมายของคุณธรรม 

 จากการที่ผูวจิยัไดมกีารศึกษา  คนควา  เอกสาร  และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ  ทําใหพบวามีผูให
คําจํากัดความของคําวา “คุณธรรม” ไวหลายทาน  อาท ิ

 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2530 : 190)  ไดใหความหมายของคําวาคุณธรรมวา
คุณธรรมเปนคํานาม  แปลวา  ธรรม  คือ  ความดี  หรือหนาที่อันพึงมอียูเอง 

 มานิต  มานิตเจริญ (2539 : 219)  กลาววา  คุณธรรม  คือ  ธรรมแหงความดี  คุณงามความด ี

 พระธรรมปฎก  (ปยุต  ปยุตโต) (2540 : 34)  กลาววา  คุณธรรม  คือ  ธรรมที่เปนคุณความ 
ดงีาม  สภาพทีเ่กื้อกูล 
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 วิทย  เทีย่งบูรณธรรม (2541 : 200)  กลาววา  คุณธรรม  คือ  สภาพคุณงามความด ี

 พระมหาทวีป (กตปุญโญ) (2544 : 5)  ไดกลาวถึงกระบวนทัศนของคุณธรรมวา “กระบวน
ทัศนของคุณธรรมตองมีจริยธรรมกอน  ลึกไปกวานั้นกม็ีสัจจธรรมอยูก็คือ  เรารูความเปนจริงของ
ส่ิงนั้น ๆ  แลวเอาจริยะมาประพฤติ...  ขอใหเรามีจรรยาบรรณในเรื่องนั้น ๆ  คุณธรรมมาเองเพราะ
คุณธรรมเปนผล  จริยธรรมเปนเหต”ุ 

 สํานักพัฒนาการพลศึกษา  สุขภาพและนันทนาการ (ม.ป.ป. : 8) ไดใหความหมายของคําวา  
คุณธรรม  วามีความหมายในเรื่องของคุณงามความดีที่มนุษยพึงสํานึกในจิตใจของตนในดานความ
จริง  ความดี  ความงาม  เปนหลักยดึไวในการดําเนินชวีิตหรือการแสดงพฤติกรรม 

 จากความหมายทั้งหมดทีไ่ดกลาวมาขางตน  จึงพอสรุปไดวา  คําวาคณุธรรมนั้น  หมายถึง  
สภาพคุณงามความดี  ความถูกตอง  ซ่ึงมีอยูภายในจิตใจของบุคคลและเปนสิ่งที่บุคคลสวนใหญเชื่อ
วาดีงาม  อีกทัง้เปนเครื่องเหนี่ยวร้ังและเปนความรูสึกผิดชอบชั่วดีอยูในจิตสํานกึ 

ความหมายของจริยธรรม 

 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2530 : 217)  ไดใหความหมายวา  จริยธรรม  คือ  
ธรรมที่เปนขอพึงประพฤติ  ปฏิบัติ  กฎ  ศีล 

 ชูจิตร  แชมลําเจียก  (2537 : 13)  ไดใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  วาเปนการ
ประพฤติดี  ปฏิบัติดี  ปฏิบัตชิอบ  ทั้งตอตนเอง  ผูอ่ืน  และตอสังคม  อันจะกอใหเกดิความสงบสุข
ในการอยูรวมกัน 

 ธีรนาถ  กล่ินชั้น (2541 : 12)  กลาววา  จริยธรรม  คือ  ธรรมที่เปนขอพึงประพฤติปฏิบัติ
ของบุคคลที่ถือวาถูกตองและดีงาม  ซ่ึงเปนลักษณะที่สังคมตองการเปนการกระทําทัง้กาย  วาจา  ใจ  
และทําใหเกดิความสุข 

 ประสานศรี  วงศสวัสดิ์ (2542 : 11)  กลาววา  จริยธรรม  คือ  แนวทางหรือขอประพฤติของ
บุคคลที่ถือวาถูกตองและดีงาม  ซ่ึงเปนลักษณะที่สังคมตองการ  และผูกระทําเกิดความพอใจไมวา
จะเปนการกระทําทางกาย วาจา และใจ ทีก่อใหเกิดความสงบสุขทั้งที่เปนประโยชนตอตนเอง  ผูอ่ืน  
และความเจรญิกาวหนาในสังคม 
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 ไสว  มาลาทอง  (2542 : 5)  กลาววา  จริยธรรม  หมายถึง  ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ
หรือหลักธรรมคําสอนอันเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของมวลมนุษย 

 May และ Sharratt (1994 : 2)  ไดกลาวถึง  จริยธรรม (Ethics)  วาคือ  กระบวนการทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายและเกี่ยวของกับความเขาใจ  ความซาบซึ้ง  และคุณคาในวัฒนธรรมของแต
ละคน 

 Jaksa  และ Pritchard (1994 : 3)  อธิบายถึง  จริยธรรม  วาเปนเรื่องเกีย่วกับสิ่งที่ถูกหรือส่ิง
ที่ผิด  ยุติธรรม  หรืออยุติธรรม  ดีหรือเลว  เปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับบุคลิกภาพ 

 จากความหมายที่ไดเสนอมา  สรุปไดวา  จริยธรรม  หมายถึง  แนวทางของบุคคลทุกคนใน
ฐานะที่เปนสมาชิกในสังคม  ที่นํามาใชเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติดํารงชีวิตประจําวนัและเปน
กระบวนการทางวัฒนธรรมที่หลากหลายไปในแตละทองถ่ิน  ซ่ึงเปนไปอยางเหมาะสมตามที่สังคม
นั้น ๆ กําหนดและยอมรับรวมกัน  โดยที่ไมกอใหเกดิความเดือดรอนหรือเบยีดเบยีนทั้งตอตนเอง  
ผูอ่ืน  และสังคม  ในการอยูรวมกัน 

ความหมายของคานิยม 

 พนัส  หันนาคินทร (2523 : 18)  กลาววา  คานิยมนัน้หมายถึงการยอมรบันับถือ  และพรอม
ที่จะปฏิบัติตามคุณคาที่คนหรือกลุมคนมีอยูตอส่ิงตาง ๆ  ซ่ึงอาจเปนวัตถุ ความคิด อุดมคติ  รวมทัง้
การกระทําในดานเศรษฐกิจ  สังคม  จริยธรรม  และสุนทรียภาพ  ทั้งนี้ โดยไดทาํการประเมินคาจาก
ทัศนะตาง ๆ  โดยถ่ีถวนและรอบคอบแลว 

 กรมสามัญศึกษา (2529 : 1)  ใหความหมายของ  คานิยม  วาหมายถึง  ความเชื่อของบุคคล
สวนใหญที่เชือ่วา  ส่ิงใดมีคา มีความสําคัญและเปนที่ปรารถนา  ในขณะที่ส่ิงอ่ืนมีคา  มีความสําคัญ
นอยกวาหรือไมเปนที่ตองการ  นอกจากนี้ คานิยมยังทําหนาที่เปนตัวกําหนดเปาหมายและสราง
แรงจูงใจผลักดันใหบุคคลมุงไปสูเปาหมายที่ตองการ โดยไมมีเงื่อนไขวาจะตองกอใหเกิดความดแีก
สังคมดวยหรือไม 

 บุญมี  แทนแกว (2539 : 169)  กลาวถึง  คานิยม  วาคือ  สภาพหรือการกระทําบางประการที่
เราเชื่อ ยึดมั่น ถือมั่นวาจะไดบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือความมุงหมายของสังคม  หรือของตัวเราเอง 



 หนา 12 

 ยุพา  นันทะไชย (2540 : 155)  กลาววา  คานิยมนัน้เปนสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ  และยึดถือ
ปฏิบัติอยูในระยะหนึ่ง  ทั้งนี้ โดยผานการประเมินคุณคาและเลือกตดัสินใจแลว  คานิยมของแตละ
คนจะแตกตางกันไปตามประสบการณ  คานิยมมักเปลี่ยนแปลงไปตามกลาสมัยได 

 สํานักพัฒนาการพลศึกษา  สุขภาพและนันทนาการ (ม.ป.ป. : 8) ไดใหความหมายของคําวา 
คานิยม (values)  หมายถึง  การประพฤตปิฏิบัติตนตามแนวความคิดที่ไดไตรตรองวาเปนสิ่งดีงามที่
สังคมยอมรับ  ซ่ึงคานิยมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปไดงายตามสภาพแวดลอมของสังคม 

 ดังนั้น คานยิมจึงหมายถึง  ความเชื่อของบคุคลสวนใหญในสังคม  ซ่ึงเปนสิ่งที่คนในสังคม
ยอมรับและยึดถือปฏิบัติ  แมวาจะอยูในสังคมหรือมีวัฒนธรรมเดียวกนั  คานิยมของแตละคนก็อาจ
แตกตางกันได  อันเนื่องมาจากประสบการณของแตละบคุคลที่ไดรับ 

การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 

 ดังที่ วิไล  ตั้งจิตสมคิด (2543 : 6)  ไดกลาวถึงการพัฒนาคนวา  หมายถึง การพัฒนาคุณภาพ
และสมรรถนะของคนใหสามารถมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค     เปนการเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติไดในที่สุด 

 จะเห็นไดวา  ความสําคัญของการพัฒนาคนก็คือ  การที่คนไดผานกระบวนการศึกษาหรือ
การเรียนรูที่เหมาะสมและเปนขั้นตอน  ดังนั้น จึงจําเปนตองเรงแกวิกฤตการณทางการศึกษา  โดย
การมุงที่จะใหการศึกษามีบทบาทในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อใหการศึกษาเปนพลังสรางสรรคพัฒนา 
คนไทย  และสังคมไทยไดในอนาคตและการพัฒนาคนที่สําคัญนั้นจําเปนที่จะตองพัฒนาทั้ง
ทางดานรางกาย  และจิตใจควบคูกันไป 

 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตราที่ 6  ไดกลาววา “การจัดการ
ศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  
ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข” 

 ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาคนใหเกิดการพัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค  คือ  เปนคนดี  เกง  และมีความสุข 

 ชูจิตร  แชมลําเจียก (2537 : 22)  ไดกลาวถึงการพัฒนาจิตใจวา  คือ  การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไมดีไปสูความดี  โดยการแสดงออกทางกาย   วาจา  ใจ  ที่ ถูกตอง  เปนไปใน
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ทวงทํานองคลองธรรม  หรือศีลธรรมของบานเมือง  หรือกลุมผูที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น
จะตองปฏิบัติตามหลักการที่สอนในสวนของความดี  ความรัก  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  ความเมตตา 
ซ่ึงกันและกัน  และสังคมโดยสวนรวม  ความหมายของการพัฒนานั้น  คือ  การทําจิตใจใหดีขึ้นให
เจริญขึ้น  แตการพัฒนาจิตใจนั้นจะไมเกิดขึ้นถาไมมีตัวอยางและแบบอยาง  โดยอาศัยครอบครัว  
โรงเรียน  วัด  ผูใหญ  และผูรักษากฎหมาย  ไดทําตัวเปนตัวอยางที่ดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
จิตใจนั้น  ตองเปนการบมเพราะ  โดยสถาบันทางสังคมตาง ๆ นั้น  จะมีสวนเอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาจิตใจตามขั้นตอนของกระบวนการทางชีวิต  ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยศึกษา  และวัยทํางาน  การ
ฝกอบรมนั้นจะตองครอบคลุมถึงบุคคลทุกระดับในประเทศ  เพื่อใหจิตใจไดสมดุลกับสังคม 

 ซ่ึงการที่จะพัฒนาจิตใจใหดีขึ้นไดนั้นตองพัฒนาทั้งทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คานิยม  ใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลเพราะคุณธรรมเปนหลักยึดในจิตใจในเรื่องของความจริง  ความดี  
ความงาม  ผูที่ประพฤติตนโดยยึดหลักความจริง  ความดี  และความงาม  ผูนั้นมักจะไดรับการยก
ยองวาเปนผูมีจริยธรรม  ดังนั้น คําวาคุณธรรมและจริยธรรมจึงมักใชควบคูกันเสมอ  และตอง
พัฒนาควบคูกันไป  จึงทําใหมีผูที่กลาวถึงองคประกอบและแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมหลาย
ทาน  ดังนี้ 

องคประกอบทางจริยธรรมและลําดับขั้นการพัฒนาจริยธรรม 

 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2520 : 4-6)  ไดแบงองคประกอบทางจริยธรรมเปน 4 
องคประกอบ  ดังนี้ 

 1. ความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การมีความรูในสังคมของตนเองนั้นถือวาการกระทํา
ชนิดใดดีควรกระทํา และการกระทําชนิดใดควรยกเวน ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสม
หรือไมเหมาะสมมากนอยเพียงใด  เทากับเปนกฎระเบียบ  ขอหาม  ขอควรปฏิบัติทางสังคมและ
ศาสนาที่เด็กตองเรียนรูในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม 

 2. ทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมตาง ๆ วาตนชอบหรือไมชอบลักษณะนั้น ๆ เพียงไร  สอดคลองกับคานิยมหรือ
แตกตางไปก็ได  ทัศนคติเชิงจริยธรรมมีความหมายกวางขวางกวาความรูเชิงจริยธรรม  เพราะรวม
เอาความรูและความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ ไวดวย 

 3. เหตุผลเชิงจริยธรรม   หมายถึง  การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่จะกระทํา
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  สถานการณนั้น ๆ เหตุผลดังกลาวชวยใหทราบเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจ
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ที่อยูเบื้องหลังการกระทําตาง ๆ ของบุคคล  ซ่ึงการกระทําบางอยางอาจขัดกับความรูสึกของบุคคล
สวนใหญ  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเหตุผลและสถานการณเปนสําคัญ 

 4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงถึงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ
หรืองดเวนการแสดงที่ฝาฝนกฎเกณฑ  หรือคานิยมนั้น พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เชน การใหทาน
การเสียสละเพื่อสวนรวม  ซ่ือสัตย  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  เปนตน  และในทางตรงกันขามเปน
พฤติกรรมที่สังคมไมยอมรับ  ควรงดเวน 

 ธีรนาถ  กล่ินชั้น (2541 : 15)  ไดกลาววา 

...ลักษณะทางจริยธรรมแบงออกเปนจริยธรรมภายในและจริยธรรมภายนอก  จริยธรรม  
ภายใน  หมายถึง  จิตใจของบุคคลที่เห็นความดีที่ตองการใหประพฤติปฏิบัติบอย ๆ ใน
สังคม จริยธรรมภายนอก  เปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาประกอบดวย ความรู เจตคติ  
และทักษะ... 

ประสานศรี  วงศสวัสดิ์  (2542 : 13)  ไดกลาววา 

...องคประกอบทางจริยธรรมของบุคคลแบงเปน  จริยธรรมภายนอกและจริยธรรมภายใน
จริยธรรมภายนอก  คือ  พฤติกรรมที่คนแสดงออกมา  จริยธรรมภายใน  คือ  จิตใจของ
บุคคลที่เล็งเห็นความถูกตองในการประพฤติตอสังคม  จริยธรรมภายในถือวาเปนรากฐาน
ของจริยธรรมภายนอก  นั่นคือ  หากบุคคลใดคิดดีคิดชอบ  เล็งเห็นความถูกตองในจิตใจ
แลว  ยอมแสดงจริยธรรมภายนอกในทางที่ดี... 

 จากองคประกอบทางจริยธรรมที่ไดกลาวมาขางตน  สรุปไดวา  องคประกอบทางจริยธรรม
ของบุคคลนั้นแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 

 1. จริยธรรมภายใน  คือ  สภาพภายในจิตใจ  และความรูสึกของบุคคลที่เห็นความดี  
ความถูกตอง  ตอการประพฤติปฏิบัติในสังคม  เปนขั้นที่รวมถึง  ความรูเชิงจริยธรรม  ทัศนคติเชิง
จริยธรรม  และเหตุผลเชิงจริยธรรม  ซ่ึงเปนรากฐานของจริยธรรมภายนอก 

 2. จริยธรรมภายนอก  คือ  พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา  ซ่ึงเปนผลมาจากจริยธรรม
ภายในของแตละบุคคล  เปนขั้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
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 นั่นก็คือ  ถาบุคคลใดมีพื้นฐานหรือรากฐานทางจริยธรรมภายในดี  ก็จะมีจริยธรรม
ภายนอกในทางที่ดี โดยที่พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจะเปนสิ่งที่สังคมใหความสําคัญมากกวาดานอื่นๆ 

 Bloom และ Krathwohl  (อางถึงใน  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
2539 : 30)  ไดแบงลําดับขั้นการพัฒนาจริยธรรมไว 5 ขั้น  ดังนี้ 

 1. การรับรู  (Receiving or attending)  เปนความไวในการรับรูของบุคคลเพื่อการเก็บ
เร่ืองราวตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  ซ่ึงแบงได 3 ระยะ  ดังนี ้

  1.1 การรูจัก  เปนการนึกคิดตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยูในจิตสํานึกของมนุษย 

  1.2 การอยากรับรู  เปนความเต็มใจที่จะยอมรับในสิ่งนั้น ๆ 

  1.3 การเลือกรับรู  เปนการควบคุมเพื่อแยกความรูสึกในสิ่งที่ไดรับรู 

 2. การตอบสนอง (Responding)  เปนการแสดงความเต็มใจที่จะนําตวัเองเขาไปผูกพนักับ
เร่ืองราวเหตกุารณตาง ๆ ซ่ึงไดแบงเปน 3 ระยะ  ดังนี ้

  2.1 ตอบตามสั่ง  ทําเพราะเชื่อฟงแตมีความรูสึกตอตานเล็กนอย 

  2.2 เต็มใจตอบ  ทาํดวยความเต็มใจของตัวเองมิไดเกรงกลวัใด ๆ 

  2.3 ยินดีตอบ  ทําดวยความรูสึกพึงพอใจ  สนกุสนาน 

 3. การเห็นคณุคา (Valuing)  เปนการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในสิ่งนัน้  เพราะมองเห็น
คุณคาแบงออกเปน 3 ระยะ  ดังนี ้

  3.1 ยอมรับคุณคาเปนการเหน็ดวยและยอมรบัในความเชื่อของบุคคล 

  3.2 นิยมคุณคาเปนการแสดงถึงความนิยมในคุณคาดวยการยกยองชมเชยในสิ่งที่เขา
ยอมรับ 

  3.3 ปกปองเปนการแสดงออกถึงการยึดถือในสิ่งนั้น  และยังปกปองปฏิเสธที่จะ
กระทําในสิ่งที่ขัดแยงกับสิ่งที่ยอมรับนั้น ๆ 
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 4. การจัดระบบ (Organization)  เปนการนําคุณคาที่ยอมรบัมาจัดระบบวาคุณคานัน้ ๆ มี
ความสําคัญมากนอยเพียงใด  แบงออกเปน 2 ระยะ  คือ 

  4.1 การสรางความคิดรวบยอดของคุณคาเปนการสรางคานิยมในสิ่งที่ตังเองเห็น
คุณคา 

  4.2 การจัดระบบคานิยมเปนการนําเอาคุณคาในหลาย ๆ ส่ิงมาจัดระบบซึ่งจะนําไปสู
อุดมการณของบุคคลนั้น ๆ 

 5. การสรางลักษณะนิสัย (Characterization by a complex)  เปนการนําเอาระบบคุณคาที่
ยึดถือมาปฏิบัติในลักษณะที่เปนนิสัยประจําตัว  แบงเปน 2 ระยะ  คือ 

  5.1 ขยายระบบคานิยมเปนการนําระบบคุณคามาจัดระบบการแสดงออกในลักษณะ
ที่มีแนวโนมจะประพฤติปฏิบัติเชนเดียวกันในสถานการณอยางเดียวกัน 

  5.2 สรางลักษณะนิสัยเปนจุดสูงสุดของกระบวนการพัฒนาจริยธรรมเปนขั้นที่นํา
ทุกสิ่งทุกอยางมาจัดกระทําเปนลักษณะนิสัยของตนเองอยางสมบูรณแบบ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 

 จากการที่ไดทําการศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรม  จึงสรุปไดวา  นักทฤษฎีทางจริยธรรมไดตั้งทฤษฎีเพื่ออธิบายพัฒนาการทางจริยธรรม
ของบุคคลไว 2 แนวคิดใหญ ๆ คือ 

 1. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning theories)  แนวความคิดของทฤษฎีนี้เชื่อวา  
สังคมและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลโดยตรงตอพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล  การพัฒนาจริยธรรม
เปนความเจริญของพฤติกรรมและอารมณที่คลอยตามกฎเกณฑตาง ๆ ทางสังคม  อิทธิพลที่สําคัญ
ตอการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะเกิดจากการใหรางวัลและการลงโทษ  แบบอยางของพฤติกรรมที่ได
จากพอแมและแหลงที่ใหการอบรมสั่งสอน  เด็กจะใชวิธีการเลียนแบบผูที่มีอํานาจและผูที่ตนรัก  
จนในที่สุดเด็กจะยอมรับกฎเกณฑของสังคมมาเปนหลักปฏิบัติของตนโดยอัตโนมัติ 

 2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (cognitive development theories)  ผูที่มีช่ือเสียงและ
เปนผูนําทางแนวความคิดในทฤษฎีนี้  คือ  Piaget  นักจิตวิทยาพัฒนาการชาวสวิส  และ Kohlberg  
นักจิตวิทยาพัฒนาการชาวเยอรมัน  โดยมีแนวคิดวา พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยนั้น  
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ยอมขึ้นอยูกับสติปญญาในดานการรับรูกฎเกณฑ และลักษณะตาง ๆ ทางสังคม  พัฒนาการทาง
จริยธรรมของบุคคลมีพื้นฐานองคประกอบมาจากองคประกอบโครงสรางทางปญญา  และเหตุผล
เชิงจริยธรรม  ซ่ึงจะเปนไปตามลําดับขั้นอยางตอเนื่องตามลําดับอายุโดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Piaget 

 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Piaget (1951 : 120-152)  ไดจัดลําดับขั้นตอนการ
พัฒนาการทางสติปญญา (cognitive development)  เปน 4 ขั้นตอน  คือ 

 1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (sensory motor period)  คือ  ระยะตั้งแตแรก
เกิดจนถึงอายุประมาณ 2 ป  การรับรูทางประสาทสัมผัสในระดับงาย  ทําใหเกิดพัฒนาการทาง
สติปญญาและความคิดเห็น  เด็กจะคอย ๆ มีโครงสรางทางความคิดตอส่ิงที่ตนไดพบเห็น 

 2. ขั้นความคิดกอนปฏิบัติการ (pre operation period)  คือ  ชวงอายุ 2-7 ป  เด็กจะเริ่มใช
ภาพแทนวัตถุและเหตุการณ  สามารถเลียนแบบคนอื่น ๆ ได  และพัฒนาอยางรวดเร็วในชวงอายุ 2-
4 ป  เด็กจะยึดตัวเองเปนศูนยกลาง  ลักษณะนี้จะลดลงในตอนปลาย  คือ  ชวงอายุ 6-7 ป  ซ่ึงเปน
ตอนแรกที่ เด็กเริ่มใชภาษาติดตอทางสังคมกวางขึ้น  เด็กเริ่มพัฒนาความคิดหาเหตุผลแบบ
ตรรกศาสตร  แตความคิดสวนใหญยังอยูภายใตอิทธิพลของการรับรู 

 3. ขั้นปฏิบัติการดวยรูปธรรม (concrete operation period) คือในชวงอายุประมาณ 7-11 ป  
เปนขั้นที่เด็กเกิดความคิดแบบตรรกศาสตรในสิ่งที่สามารถมองเห็น  หรือจับตองได (concrete) 
พัฒนาการทางความคิดจะสูงขึ้น  การคนหาความจริงเกี่ยวกับวัตถุและสิ่งแวดลอมจะมีแบบแผนไม
ติดอยูกับการรับรู 

 4. ขั้นปฏิบัติการดวยนามธรรม (formal operation period)  คือ  ในชวงอายุ 11-15 ป  
พัฒนาการทางสติปญญาและความคิดของเด็กถึงขั้นสุดยอด  คือ  เด็กสามารถคิดคนหาเหตุผล
นอกเหนือจากขอมูลที่มีอยู  สามารถแกปญหาทั้งรูปธรรมและนามธรรมไดโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg 

 ทฤษฏีของ Kohlberg  ไดอาศัยทฤษฎีของ Piaget  เปนพื้นฐานการศึกษาและทําการศึกษา
จริยธรรมในลักษณะของการใหเหตุผลของผูกระทําพฤติกรรม  โดยเชื่อวา  การใชเหตุผลเพื่อ
ตัดสินใจที่จะเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณตาง ๆ ยอมแสดงถึงความเจริญทางจิตใจ
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ของบุคคลไดอยางดี  แบบแผนและการใชเหตุผลจริยธรรมนี้เปนการแสดงถึงวุฒิภาวะเชิงจริยธรรม
ของบุคคลนั้น ๆ 

 Kohlberg (1964 : 405-406)  เร่ิมทําการศึกษาจากเด็กอายุ 10-16 ป  ตอมาไดศึกษาผูใหญ
ดวยและยังไดศึกษาแบบขามวัฒนธรรมหลายประเทศ  จากผลการวิจัยทําใหแบงขั้นตอน  การ
พัฒนาจริยธรรมได 3 ระดับ  และในแตละระดับยังแบงออกเปน 2 ขั้น  รวมทั้งหมดเปน 6 ขั้น  โดย
เร่ิมตั้งแตขั้นต่ําสุดจนถึงขั้นสูงสุด  โดยขั้นที่ต่ําจะปรากฏในชวงวัยเด็ก  สวนขั้นสูงสุดจะปรากฏ
เฉพาะในผูใหญบางคนเทานั้น  ดังนี้คือ 

 ระดับที่ 1  ระดับกอนเกณฑ (preconventional  level)  พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับนี้
พบในชวงอายุ 2-10 ป  เด็กวัยนี้จะพิจารณาสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับการลงโทษ  หรือไดรับรางวัล  เชน พอ 
แม  ครู  โดยการตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งที่จะเปนประโยชนแกตนเอง  และไมคํานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นแกผูอ่ืน  พัฒนาการทางจริยธรรมระดับกอนกฎเกณฑนี้แบงออกเปน 2 ขั้น  คือ  ขั้นที่ 1  ขั้น
หลบหลีกการลงโทษ (punishment and obedience)  เด็กจะทําดีตามกฎเกณฑของผูมีอํานาจ
เหนือกวา  เพราะกลัวถูกลงโทษจึงมุงที่จะหลบเลี่ยงมิใหตนเองโดนลงโทษทางกาย เพราะกลัว
ความเจ็บปวดที่จะไดรับ  และยอมทําตามคําสั่งของผูใหญ  เพราะเปนผูที่มีอํานาจทางกายเหนือตน 
เชน กลัวถูกตี  มิใชกลัวความผิด  เด็กชวงนี้อายุ 2-7 ป  ขั้นที่ 2  ขั้นแสวงหารางวัล (instrumental)  
ในขั้นนี้เด็กจะทําดีตามกฎเกณฑเพราะเห็นวาจะทําใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการหรือกระทําในสิ่งที่จะ
นําความพอใจมาใหแกตนเทานั้น  ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นนี้  ไดแก ลักษณะการแลกเปลี่ยน  
เร่ิมรูจักการแลกเปลี่ยนกันแบบเด็ก ๆ เชน  ถาฉันทําอยางนี้ใหเธอ  เธอตองหาอยางนั้นตอบแทน  
หรือเขาทํามา  ฉันตองทําไป  เปนตน  เด็กชวงนี้อายุ 7-10 ป 

 ระดับที่ 2  ระดับตามกฎเกณฑ (conventional  level)  พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับนี้
เด็กจะไมทําอะไรเพื่อหวังผลประโยชนที่ตนจะไดรับ  หรือเพราะกลัวถูกลงโทษ  แตเด็กจะรูจัก
รักษากฎเกณฑ  เพราะเห็นแกกลุมหรือเพราะความรับผิดชอบตอสังคม  เด็กไมอยากทําผิดเพราะ
ตองการเปนที่ยอมรับของกลุม  เปนการกระทําตามกฎเกณฑของกลุมยอย ๆ ของตน หรือทําตาม
กฎหมายและศาสนา  เด็กพรอมที่จะทําตามบุคคลที่ตนรัก  ยึดตัวบุคคลหรือกลุมเปนเกณฑ
พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับนี้แบงออกไดเปน 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1  ขั้นกระทําตามความเห็นชอบ
ของผูอ่ืน  หรือขั้นอายกเปนเด็กดี  เด็กนารัก (interpersonal  concordance  or  good  boy  nice  girl  
or  imitation)  ในขั้นนี้เด็กจะทําดีเพื่อใหบุคคลอื่นพอใจ  หรือเพราะตองการยอมรับจากกลุม  เด็ก
จึงปฏิบัติตามกฎของสวนรวม  ตามแบบฉบับของสังคมอยางไมไดแยงหรือสงสัยตองการที่จะเปน
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เด็กดีของกลุม  เด็กยังไมเปนตัวของตัวเองชอบคลอยตามการชักจูงของผูอ่ืน  โดยเฉพาะเพื่อน  เด็ก
ชวงนี้อายุ 10-13 ป  ขั้นที่ 2  ขั้นกระทําตามหนาที่ (law  and  order  orientation)  ในขั้นนี้กฎเกณฑ
บรรทัดฐานของสังคมเปนสิ่งที่เด็กคิดวามีคายิ่ง  เพราะบุคคลมีความรูถึงบทบาทหนาที่ของตนใน
ฐานะที่เปนหนวยหนึ่งในสังคมของตน  และคิดวาตนมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม  คานิยม  และรักษา
กฎเกณฑไวเพื่อประโยชนตอกลุมสังคมที่เปนสมาชิกอยู  เด็กจะทําหนาที่เพื่อประโยชนของกลุม
เด็กชวงนี้อายุ 13-16 ป 

 ระดับที่ 3  ระดับเหนือกฎเกณฑ (post  conventional  level)  หมายถึง  การตัดสินขอขัดแยง
ตาง ๆ  ดวยการนํามาคิดตรึกตรองชั่งใจโดยตนเอง  แลวตัดสินใจไปตามแตวาจะเห็นความสําคัญ
ของสิ่งใดมากกวากัน  นั่นก็คือ  ในระดับนี้บุคคลจะเขาใจคานิยม  คุณคาทางจริยธรรม  หลักเกณฑ
นําไปใช  โดยพิจารณากับสภาพการณที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสม  และเที่ยงธรรมการที่
พิจารณาถึงเรื่องความถูกตอง  ความดี  ความชั่ว  จะลึกซึ้ง  กวางขวาง  มีเหตุผล ไมยึดหลักเกณฑ
ตายตัว  ไมยึดถือตัวบุคคลหรือคานิยมเฉพาะกลุมเหมือนระดับที่ 2  ในระดับสูงกวากฎเกณฑนี้แบง
พัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 2 ขั้น  คือ  ขั้นที่ 1  ขั้นกระทําตามคํามั่นสัญญา (social contract 
realistic orientation)  ในขั้นนี้ความถูกตองนั้นเปนเรื่องที่ตองพิจารณาถึงคานิยมเฉพาะตัวบุคคล  
สิทธิเฉพาะตัวบุคคล  สภาพการณ  และกฎเกณฑ  มีเหตุผล  ซ่ึงคนสวนใหญยอมรับเคารพในวิธีลง
ความเห็นแบบประชาธิปไตย  ไมใชยึดหลักเกณฑตายตัว  เห็นความสําคัญของคนหมูมากไมทําตน
ใหชัดตอสิทธิอันพึงไดของผูอ่ืน  สามารถควบคุมบังคับใจตนเองได  เด็กชวงนี้อายุ 16 ปขึ้นไป  ขั้น
ที่ 2  ขั้นอุดมคติสากล (universal ethical principle orientation)  ในขั้นนี้ความถูกตอง  คือ  ความ
สํานึกถึงคุณคาของความถูกตองตามหลักเกณฑที่บุคคลนั้นพิจารณาเลือกแลวโดยคํานึงถึงเหตุอยาง
กวางขวาง  รับเอาความคิดเห็นที่เปนสากลของผูที่เจริญแลวมาพิจารณา  คํานึงถึงผลประโยชนของ
มนุษยชาติ  ไมใชเฉพาะกลุมคน  ยึดถือและปฏิบัติตามความถูกตองนั้นอยางมั่นคง  โดยไม
หวั่นไหวกับสิ่งใด ๆ บุคคลที่พัฒนาถึงขั้นนี้จะมีอุดมคติที่เปนคุณธรรมประจําใจ  มีความละอายตอ
ความชั่วแมไมมีใครเห็น  ซ่ึงตรงกับหลักทางพุทธศาสนา  ที่เรียกวา  หิริ โอตัปปะ  คือ  ความละอาย
ใจตอการทําความชั่วและความกลัวบาป  มีความยืดหยุนทางจริยธรรมเพื่อจุดหมายในบั้นปลายอัน
เปนอุดมคติที่ยิ่งใหญ  คุณธรรมในขั้นนี้อธิบายไดยากเพราะเปนลักษณะทางนามธรรมพัฒนาการ
ทางจริยธรรมในขั้นนี้จะพบในวัยผูใหญที่มีความเจริญทางสติปญญามีประสบการณ  และความรู
อยางกวางขวางเกี่ยวกับสังคม  และวัฒนธรรมทางสังคมของคนและสังคมทั่วโลก  ซ่ึงนอยคนที่มี
พัฒนาการถึงขั้นที่ 6 
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 ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมทั้ง 6 ขั้น  ของ Kohlberg  สามารถสรุปแสดงใหเห็นชัดเจนดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมทั้ง 6 ขั้น  ของ Kohlberg 

 ขั้นการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 

ขั้นที่ 1 หลบหลีกการลงโทษ 
 (อายุ 2 – 7 ป) 1. ระดับกอนกฎเกณฑ 
ขั้นที่ 2 แสวงหารางวัล  (2 – 10 ป) 
 (อายุ 7 – 10 ป) 
ขั้นที่ 3 กระทําตามความเห็นชอบของผูอ่ืน 
 (อายุ 10 – 13 ป) 2. ระดับตามกฎเกณฑ 
ขั้นที่ 4 กระทําตามหนาที่  (10 – 16 ป) 
 (อายุ 13 – 16 ป) 
ขั้นที่ 5 กระทําตามคํามั่นสัญญา 
 (อายุ 16 ปขึ้นไป) 3. ระดับเหนือกฎเกณฑ 
ขั้นที่ 6 อุดมคติสากล  (16 ปขึ้นไป) 
 (ผูใหญ) 
 

 

 ในแนวคิดดังกลาวทั้งทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา  และทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมตางก็
เกี่ยวของกับลักษณะของจริยธรรมแตละประเภท  กลาวคือ  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาจะ
เกี่ยวของโดยตรงกับพัฒนาการของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม  และการตัดสินเชิงจริยธรรมเปน
สวนใหญ  สวนทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมมักเปนเรื่องขงการเกิด  และการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมเสียมากกวา 

 เมื่อเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมทั้ง 6 ขั้นตอน  ของ Kohlberg  กับทฤษฎีของ Piaget  
ทั้ง 3 ระดับแลว  ปรากฏวา ทฤษฎีของ Kohlberg  ไมมีขั้นที่ตรงกับขั้นต่ําสุดของ Piaget  นั่นก็คือ  
ระดับตนขั้นกอนจริยธรรม  สวนในระดับกลาง  ขั้นฝกปฏิบัติตามคําสั่งของ Piaget นั้น  พบวา มี
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บางลักษณะที่ตรงกับระดับที่ 1  และ 2  คือ  ตั้งแตขั้นที่ 1  ถึง 4  ของ Kohlberg  สวนในระดับยึด
หลักแหงตนของ Piaget นั้น  ก็ตรงกับบางลักษณะในขั้นที่ 6 ของ Kohlberg 

 สําหรับบอเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น   Kohlberg  มีความเห็นวา   เกิดขึ้นจาก
พัฒนาการทางการเรียนรู  ในขณะที่เด็กไดมีโอกาสติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  การไดเขากลุมทางสังคม
ประเภทตาง ๆ  ซ่ึงเปนการชวยใหผูที่มีความฉลาดไดเรียนรูบทบาทของตนเอง  และของผูอ่ืน  
มีโอกาสพัฒนาทางจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นไปไดอยางรวดเร็ว Kohlberg   เชื่อวา  การพัฒนาทาง
จริยธรรมนั้นมิใชการรับความรูจากการพร่ําสอนของผูอ่ืนโดยตรง  แตเปนการผสมผสานระหวาง
ความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนตอผูอ่ืน  และบทบาทของผูอ่ืนดวย 

 สวนพัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น Kohlberg  เชื่อวา บุคคลจะมีพัฒนาการ
ในการตัดสินความถูกผิดเปนขั้น ๆ จากขั้นต่ําไปหาขั้นสูงกวาทีละขั้นไมมีการยอนกลับ  ไมมีการ
ขามขั้น  และไมมีการเรงขั้น  เพราะการใชเหตุผลในขั้นที่สูงไปจะเกิดขึ้นไดโดยการมีความสามารถ
ในการใชเหตุผลในขั้นต่ํากวาอยูแลว  และตอมาบุคคลไดรับประสบการณทางสังคมใหม ๆ จึงเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเหตุผล  ทําใหการใชเหตุผลในขั้นที่สูงตอไปนี้มากขึ้นเปนลําดับ
สวนเหตุผลในขั้นที่ต่ํากวาก็จะถูกใชนอยลงทุกทีและถูกละทิ้งไปในที่สุด  นอกจากนี้ มนุษยทุกคน
ไมจําเปนที่จะตองพัฒนาทางจริยธรรมไปถึงขั้นสุดทาย  คือ  ขั้นที่ 6 

 สรุปไดวา  อิทธิพลของพัฒนาการทางสติปญญาและประสบการณทางสังคมที่บุคคลไดรับ
มีความสัมพันธตอการพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคลนั้น ๆ  ซ่ึงจะชวยใหบุคคลสามารถดําเนินชีวิต
อยูในสังคมไดอยางเหมาะสม  อีกทั้งมีความเขาใจตอบทบาทและหนาที่ของตนเองที่มีตอสังคมอัน
จะกอใหเกิดความสงบสุข  ความเจริญทางวัตถุและจิตใจในสังคมสวนรวม 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549 

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9  พ.ศ. 2545-2549  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544 : 12) นั้นไดกลาวถึงวิสัยทัศนของการ
พัฒนาประเทศ  ในดานจุดมุงหมายและคานิยมรวมสังคมไทยที่พึงประสงค  วิสัยทัศนรวมและ
บทบาทการพัฒนาประเทศไวดังนี้วา 

 จากการทบทวนประเมินผลการพัฒนาที่ผานมาและการวิเคราะหเงื่อนไขสถานการณ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลตอทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะตอไป  ประกอบกับการนํา
ผลจากการระดมความคิดจากประชาชนในทุกภาคสวนของสังคมไทย  นับตั้งแตระดับจังหวัด 
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ระดับอนุภาค และระดับชาติ  มาสังเคราะหเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ  เกิดเปน “วิสัยทัศนรวม
ของการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 20 ป”  ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล  
เปนที่ยอมรับรวมกัน  สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมไทยไดดังนี้ 

 1. จุดมุงหมายและคานิยมรวม 

  1.1 จุดมุงหมายหลัก  มุงเนนการแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนสวนใหญของประเทศใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย” โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาแบบองครวมที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  และการพัฒนาอยางมี 
“ดุลยภาพ”  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และสิ่งแวดลอม  เพื่อใหคนในสังคมมีความสขุถวน
หนา  สามารถพึ่งตนเองและกาวตามโลกไดอยางรูเทาทัน  โดยยังคงรักษาเอกลักษณของความเปน
ไทย 

  1.2 คานิยมรวม  สรางจิตสํานึกใหคนไทยตระหนักถึงวิกฤตของประเทศและความ
จําเปนที่ตองปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด  ทัศนคติ  และกระบวนการทํางาน  โดยยึด “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนปรัชญานําทางเพื่อใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศที่
มุงสูประสิทธิภาพ  คุณภาพ  กาวตามโลกไดอยางรูเทาทัน  โดยมีความสามารถเลือกใชความรูและ
เทคโนโลยีไดอยางคุมคาและเหมาะสม  มีระบบภูมิคุมกันที่ดี  และมีความยืดหยุนพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  ควบคูไปกับการเสริมสรางคนดีที่เพียบพรอมดวยคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 

 2. สังคมไทยที่พึงประสงค 

  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการ
อนุรักษวัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปนไทย  จึงไดกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค  
โดยมุงพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ”  ใน 3 ดาน  คือ 

  2.1 สังคมคุณภาพ  สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพที่ยึดหลักความสมดุล  พอดี  และ
พึ่งตนเองได 

   2.1.1  คนไทยทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคที่จะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
เพื่อเปนคนดี  คนเกง  ถึงพรอมดวยคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  เคารพกฎหมาย  มีความรับผิดชอบ
และมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความสามารถคิดเอง  ทําเอง  และพึ่งพาตนเอง 
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   2.1.2  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ
สามารถเขาถึงบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอยางทั่วถึงและเปนธรรม  มีสภาพแวดลอมดีมี
เมืองและชุมชนนาอยู  มีระบบดี  มีประสิทธิภาพ  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   2.1.3  เศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได  เปนระบบเศรษฐกิจที่มี
เสถียรภาพไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มี
สมรรถนะ และขีดความสามารถในการแขงขันดวยการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  มีการ
กระจายรายไดและการกระจายผลการพัฒนาอยางทั่วถึงและเปนธรรมพรอมกาวสูเศรษฐกิจยุคใหม
อยางรูเทาทัน 

   2.1.4  ระบบการเมืองการปกครองโปรงใส  เปนประชาธิปไตย  มีเสรีภาพและ
เสถียรภาพ  นักการเมืองมีคุณภาพ  มีกระบวนการยุติธรรมเปนที่พึ่งพิงของประชาชนและมีความ
เปนธรรมในสังคมไทย 

  2.2 สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  สังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรูที่สรางโอกาสใหคนไทยทุกคนคิดเปน  ทําเปน  มีเหตุผล  สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตพรอม
รับกับการเปลี่ยนแปลง  มีการเสริมสรางฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  มีนวัตกรรมความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค  สามารถสั่งสมทุนทางปญญา  เพื่อเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศอยางรูทันโลก  และสามารถรักษาตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม  
ควบคูกับการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม  และศาสนา 

  2.3 สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน   สังคมไทยเปนสังคมที่ดํารงไวซ่ึง
คุณธรรมและคุณคาของเอกลักษณสังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน  รูรัก  สามัคคี  มีจารีตประเพณีดีงาม  
มีการดูแลผูดอยโอกาสและคนยากจน  มีความรักภูมิใจในชาติและทองถ่ิน  สามารถรักษาสถาบัน
ครอบครัวใหเปนสถาบันหลักของสังคม ที่เปนรากฐานการพัฒนาชุมชน เครือขายชุมชนใหเขมแข็ง
นําไปสูความอยูมีสุขของคนไทย 

 3. วิสัยทัศนรวม 

  การพัฒนาประเทศไทยจะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ใหการพัฒนาอยู
บนพื้นฐานของความสมดุล  พอดี  และความพอประมาณอยางมีเหตุผล  นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพ
ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  สามารถพึ่งตนเอง  มีภูมิคุมกัน  และรูเทาทันโลก  คนไทย
สวนใหญมีการศึกษาและรูจักเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต  เปนคนดี  มีคุณธรรม และซื่อสัตยสุจริต  
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อยูในสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  สามารถรักษาภูมิปญญาทองถ่ินควบคูไปกับการสืบสวน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  ดํารงไวซ่ึงคุณธรรมและคุณคาของสังคมไทยที่มีความสมานฉันทและ
เอื้ออาทรตอกัน  อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุล  มีคุณภาพและยั่งยืน 

 โดยสรุป  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  ดานวิสัยทัศนการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต  จะมุงเนนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย  ควบคู
ไปกับการเสริมสรางคนดีที่เพียบพรอมดวยคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต  เปนสังคมคุณภาพที่
ยึดหลักความสมดุล พอดี และพึ่งตนเองได  สามารถสรางคนทุกคนใหเปนคนดี คนเกง ถึงพรอม
ดวยคุณธรรม  จริยธรรม  ดํารงไวซ่ึงคุณธรรมและคุณคาของสังคมไทยที่มีความสมานฉันทและเอื้อ
อาทรตอกัน  อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน จะเห็นไดวา  
ในทุกดานนั้นไดมุงเนนและใหความสําคัญในดานจิตใจ  นั่นคือ ตองการใหคนในชาติเปน  
“คนดี”  เพื่อทําใหสังคมไทยสงบสุขและเปนสังคมคุณภาพ โดยเฉพาะในดานคานิยมรวมนั้นเปน
การอัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา- 
อยูหัวฯ  เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ  และจะตองเสริมสรางคนในชาติใหเปนคนดี
ควบคูกันไป  ดังนั้น การที่จะทําใหคนในชาติเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอยางที่
สังคมตองการไดนั้น  ตองเริ่มทําการปลูกฝงตั้งแตในระดับเยาวชน  ซ่ึงจะเปนกําลังของประเทศชาติ
ในอนาคต  โดยการจัดการศึกษา  การใหความรู  การอบรมและการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของสังคมไทย  โดยใชระบบของสถานศึกษาเปนกระบวนการและมุงหวังใหผูที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงจัดอยางตอเนื่อง  12 ป  ตั้งแตระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนเปนคนดีคนเกงและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  (กรมวิชาการ, 2545 : 1-18) 

ความนํา 

 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ  ของโลกยุคโลกาภิวัฒน  มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย  จึงมีความจําเปนที่
จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ  ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ของประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก 

 หลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยู  คือหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง 2533)  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2524  (ฉบับปรับปรุง 2533)  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
โดยกรมวิชาการไดติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา  ผลการศึกษา
พบวา  หลักสูตรที่ใชอยูปจจุบันนานกวา 10 ป  มีขอจํากัดอยูหลายประการไมสามารถสงเสริมให
สังคมไทยกาวหนาไปสูสังคมความรูไดทันการณในเรื่องที่สําคัญดังตอไปนี้ 

 1. การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แทจริง
ของสถานศึกษาและทองถ่ิน 

 2. การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  ยังไม
สามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยีในภูมิภาค  
จึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดี
ทางดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  มีความคิดสรางสรรค 

 3. การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด  สรางวิธีการเรียนรูใหคน
ไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต  สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันใน
การับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ิน
และชุมชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหการศึกษาเปน
กระบวนการเรียนรู  เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถายทอดความรู  การฝก  
การอบรม  การสืบสวนทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม  สังคมแหงการเรียนรูและปจจัยที่เกื้อหนุนใหบุคคลเกดิการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
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ดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา  พัฒนาสารและกระบวนการการเรียนรู ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

 นอกจากนี้  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตร
ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อ
เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ดังกลาวกําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ  จํานวน 9 ป 

 ดวยวิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน  สรางงาน  เพื่อชวยกอบ
กูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยั่งยืน  เชื่อมั่นใน
นโยบายการศึกษาในการสรางชาติ  ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา  ยึดหลักการบริหารจัดการ
ที่เนนคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเสมอภาค  ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นใน
นโยบายการศึกษาเพื่อสรางงาน  สรางเยาวชนใหมีความรูคูกับการทํางาน  กระทรวงศึกษาธิการโดย
อาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาล มาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  โดยยึดหลักความมี
เอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  กลาวคือ  เปนหลักสูตรแกนกลางที่มี
โครงสรางหลักสูตรยืดหยุน  กําหนดจุดมุงหมาย  ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป  
สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุมสาระ  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเปนชวง 
ช้ันละ 3 ป  จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดี
ของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอใหสถานศึกษาจัดทํา
สาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน  สังคม  ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียนแต
ละกลุมเปาหมายดวย 

 การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู  และความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่อพัฒนาคนใหมีความสามารถ  โดยยึดหลัก
ผูเรียนสําคัญที่สุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพันธ
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ของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก   รวมทั้งความรู เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร   ความเปนมาของสังคมไทย   และระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  ความรูเกี่ยวกับศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญา  ความรูและทักษะทางดาน
คณิตศาสตรและดานภาษาเนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  ความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพ  การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการการ
เผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่องผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  ปลูกฝงคุณธรรมคานิยม
ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู  อํานวยความสะดวกเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  และจัดการเรียนรูใหเกิด
ไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  และสามารถเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณไดทุกระบบการศึกษา 

 อนึ่ง เพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว สถานศกึษา
ตองมีการประสานสัมพันธ  และรวมมือกับบิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนใหการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง  นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยัง
จําเปนตองสนับสนุน  สงเสริมดานการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้น  เพื่อการพัฒนาไปสูความเปนสากล  ทั้งนี้กระทรวง 
ศึกษาธิการจะไดจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร  เชน  คูมือการใชหลักสูตร  แนวทางการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา  คูมือครู  เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระตาง ๆ  แนวทางการวัดและ
ประเมินผล  การจัดระบบแนะแนวในสถานศึกษา  การวิจัยในสถานศึกษาและการใชกระบวนการ 
วิจัยในการพัฒนาการเรียนรู  ตลอดจนเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรใหประชาชนทั่วไป 
ผูปกครองและผูเรียนมีความเขาใจและรับทราบบทบาทของตนในการพัฒนาตนเองและสังคม 

หลักการ 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  
จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว  ดังนี้ 
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 1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปน
สากล 

 2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค  และ
เทาเทียมกัน  โดยสังคมทุกสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ 

 4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการการเรียนรู 

 5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรูและประสบการณ 

จุดหมาย 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี  มีปญญา  
มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดจุดหมาย
ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 

 1. เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

 2. มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา 

 3. มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  วิธีการ
ทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

 4. มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิดการ
สรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 

 5. รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 

 6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
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 7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  ยึดมั่นใน
วิถีชีวิต  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย  
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

โครงสราง 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว
ในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  จึงไดกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 

 1. ระดับชวงชั้น 

  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงขั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน  ดังนี้ 

  ชวงชั้นที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 
  ชวงชั้นที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 
  ชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
  ชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

 2. สาระการเรียนรู 

  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวยองคความรู  ทักษะหรือ
กระบวนการการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม  
ดังนี้ 

  2.1 ภาษาไทย 
  2.2 คณิตศาสตร 
  2.3 วิทยาศาสตร 
  2.4 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  2.5 สุขศึกษา  และพลศึกษา 
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  2.6 ศิลปะ 
  2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2.8 ภาษาตางประเทศ 

  สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้  เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดยอาจ
จัดเปน  2  กลุม  คือ  กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรม  เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ  กลุมที่สอง 
ประกอบดวย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ
เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการ
ทํางานอยางสรางสรรค 

  เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ  โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร  กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 

  กลุมภาษาตางประเทศกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น  สวนภาษาตางประเทศ
อ่ืน ๆ  สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น  สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ  ความ
ถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น  สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลอง
และสนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

 3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  มุงเนน
เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  การเขารวม  และการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัด
และสนใจอยางแทจริง  การพัฒนาที่สําคัญ  ไดแก  การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบ
ทุกดาน  ทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนอง
นโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชน
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เพื่อสังคม  ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย  มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ  คือ 

  3.1 กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน
ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน
เสริมสรางทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญา  และการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี  ซ่ึงผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต  การศึกษาตอและการพัฒนา
ตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 

  3.2 กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรตั้งแต
ศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการทํางาน  โดยเนนการทํางาน
รวมกันเปนกลุม  เชน  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน  เปนตน 

 4. มาตรฐานการเรียนรู 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  
8 กลุม  ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู  ทักษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
คานิยมของแตละกลุม  เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  
ซ่ึงกําหนดเปน  2  ลักษณะ  คือ 

  4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  เมื่อผูเรียนเรียนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

   เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  เมื่อผูเรียนเรียนจบในแต
ละชวงชั้น  คือ  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  และ 6  และมัธยมศึกษาปที่ 3  และ 6 

  มาตรฐานการเรียนรู  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการ
เรียนรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น  สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่
สอดคลองกับสภาพปญหา  ในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อ
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เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขม
ขึ้นตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียน  ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได 

 5. เวลาเรียน 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาเรียนในการจัดการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไวดังนี้ 

  ชวงชั้นที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ช่ัวโมง  
โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ช่ัวโมง 

  ชวงชั้นที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6  มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ช่ัวโมง  
โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ช่ัวโมง 

  ชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000-1,200 ช่ัวโมง  
โดยเฉลี่ยวันละ 5-6 ช่ัวโมง 

  ชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6  มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,200 ช่ัวโมง  โดยเฉลี่ย
วันละ 6 ช่ัวโมง 

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานในภาพรวมแสดงไวในตารางตอไปนี ้

ตารางที่ 2 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ชวงช้ันที่ 1 
(ป. 1-3) 

ชวงช้ันที่ 2 
(ป. 4-6) 

ชวงช้ันที่ 1 
(ม. 1-3) 

ชวงช้ันที่ 2 
(ม. 4-6) 

   การศึกษาภาคบังคับ  

 
 

ชวงช้ัน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุมสาระการเรียน 8 กลุม     

ภาษาไทย     

คณิตศาสตร     

วิทยาศาสตร     

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     

สุขศึกษา  และพลศึกษา     

ศิลปะ     

การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

ภาษาตางประเทศ     

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

เวลาเรียน ประมาณปละ 
800-1,000 ชม. 

ประมาณปละ 
800-1,000 ชม. 

ประมาณปละ 
1,000-1,200 ชม. 

ประมาณปละ 
1,200 ชม. 

หมายเหตุ  :    สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักเพื่อสรางพื้นฐานความคดิ 
การเรียนรูและการแกปญหา 

     สาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนษุย  และพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน 
ในการคิด  และการทํางาน 

     กิจกรรมที่เสริมสรางการเรียนรูนอกจากสาระการเรียนรู 8 กลุม  และการพัฒนา
ตนตามศักยภาพ 

 ทั้งนี้สถานศึกษาอาจจัดเวลาเรียนและกลุมสาระตาง ๆ  ไดตามสภาพกลุมเปาหมาย  สําหรับ
การศึกษานอกระบบ  สามารถจัดเวลาเรียนและชวงชัน้ไดตามระดับการศึกษา 
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การจัดหลักสูตร 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนา
ผูเรียนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  สําหรับผูเรียนทุกคน  ทุกกลุมเปาหมาย
สามารถปรับใชไดกับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ  ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 ในสวนของการจัดการศึกษาปฐมวัย  กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนการเฉพาะ 
เพื่อเปนการสรางเสริมพัฒนาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษานั้น 
กําหนดโครงสรางที่เปนสาระการเรียนรู  จํานวนเวลาอยางกวาง ๆ มาตรฐานการเรียนรูที่แสดง
คุณภาพผูเรียนเมื่อเรียนจบ 12 ป  และเมื่อจบการเรียนรูแตละชวงชั้นของสาระการเรียนรูแตละกลุม  
สถานศึกษาตองนําโครงสรางดังกลาวไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา  โดยคํานึงถึงสภาพปญหา  
ความพรอม  เอกลักษณ  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ทั้งนี้สถานศึกษาตอง
จัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด 

 นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติมเปนหนวยการเรียนรูรายวิชา
ใหม ๆ รายวิชาที่เขมขึ้น  อยางหลากหลาย  ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ  
ความตองการ  และความแตกตางระหวางบุคคล  โดยเลือกสาระการเรียนรูจาก 8 กลุมในชวงชั้นที่ 2  
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6  ชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  และชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที ่4-
6  และจัดทํามาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรู  หรือรายวิชานั้น ๆ ดวยสําหรับชวงชั้นที่ 1  
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  นั้น  ยังไมควรใหเลือกเรียนรายวิชาที่เขมขึ้นควรเรียกเฉพาะรายวิชา
พื้นฐานกอน 

 สถานศึกษาตองจัดสาระการเรียนรูใหครบทั้ง 8 กลุมในทุกชั้น  ใหเหมาะสมกับธรรมชาติ  
การเรียนรูและระดับพัฒนาการของผูเรียน  โดยใชชวงการศึกษาภาคบังคับ  คือ  ช้ันประถมศึกษาป
ที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จัดหลักสูตรเปนรายป  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  จัดเปนหนวยกิต  
ดังนี้ 

 ชวงชั้นที่ 1  และ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  และปที่ 4-6  การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ  หลักสูตรที่จัดขึ้น  มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต  กระบวนการ
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เรียนรูทางสังคม  ทักษะพื้นฐานดานการอาน  การเขียน  การคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะห  การ
ติดตอส่ือสาร  และพื้นฐานความเปนมนุษย  เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งในดานรางกาย
สติปญญา  อารมณ  สังคมและวัฒนธรรม 

 ชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  เปนชวงชั้นสุดทายของการศึกษาภาคบังคบั  มุงเนนให
ผูเรียนสํารวจความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของตนเอง  และพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน
พัฒนาความสามารถ  ทักษะพื้นฐานดานการเรียนรู  และทักษะในการดําเนินชีวิตใหมีความสมดุล
ทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม  สามารถ 
สรางเสริมสุขภาพสวนตนและชุมชน  มีความภูมิใจในความเปนไทย  ตลอดจนใชเปนพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 

 ชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6  เปนหลักสูตรที่มุงเนนการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะเฉพาะดาน  มุงปลูกฝงความรู  ความสามารถ  และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อให
เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  นําไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาตอ  และการประกอบอาชีพ  
มุงมั่นพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน  สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดาน
ตาง ๆ 

 ลักษณะหลักสูตรในชวงชั้นนี้จัดเปนหนวยกิตเพื่อใหมีความยืดหยุนในการจัดแผนการ
เรียนรูที่ตอบสนองความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  ของผูเรียนแตละคนทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพ 

การจัดเวลาเรียน 

 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนโดยยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละชั้นป  ทั้งการจัด
เวลาเรียน  ในสาระการเรียนรู 8 กลุม  และรายวิชาอื่นที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม  รวมทั้งตองจัดให
มีเวลาสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกคนตามภาคเรียนตามความเหมาะสม 

 ชวงชั้นที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป  โดยมีเวลา
เรียนวันละประมาณ 4-5 ช่ัวโมง  ชวงชั้นนี้เปนชวงชั้นแรกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เด็กจําเปนตอง
พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปน  เพื่อชวยใหสามารถเรียนสาระการเรียนรูกลุมอื่น ๆ ไดรวดเร็วขึ้น
ทักษะเหลานี้  ไดแก  ภาษาไทยดานการอานและการเขียน  และทักษะคณิตศาสตร  ดังนั้น การฝก
ทักษะดานการอาน  การเขียน  และการคิดคํานวณ  จึงควรใชเวลาประมาณรอยละ 50  ของเวลา
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เรียนทั้งหมดในแตละสัปดาห  สวนที่เหลือก็ใชสอนใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู  ซ่ึงรวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย 

 ชวงชั้นที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6  ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนรายป โดยมีเวลาเรียน 
วันละประมาณ 4-5 ช่ัวโมง  การจัดการเรียนในกลุมภาษาไทยและคณิตศาสตรอาจใชเวลาลดลง
เหลือประมาณรอยละ 40 ของเวลาเรียนในแตละสัปดาห  โดยใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตรมากขึ้น  
สําหรับการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร  แมเวลาเรียนจะลดลง  ยังคงตองฝกฝน  ทบทวนอยูเปน
ประจํา  เพื่อพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น  ดังนั้น สถานศึกษาจะมีเวลาเพียงพอใหเด็กมี
โอกาสเลน  ทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและปฏิบัติงานตาง ๆ  โดยตองจัดเวลาเรียนในแตละกลุมสาระ  
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประมาณรอยละ 20 สวนเวลาที่เหลือสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมอื่นๆ 
ไดตามความเหมาะสม 

 ชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป  มีเวลาเรียนประมาณ 5- 
6 ช่ัวโมง  การกําหนดเวลาเรียน  สําหรับกลุมสาระการเรียนรู  ทั้ง 8 กลุม  ควรใหสัดสวนใกลเคียง
กัน  แตอยางไรก็ตาม  กลุมภาษาไทย  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร  ยังคงมีความสําคัญ  ควรจัด
เวลาเรียนใหมากกวากลุมอื่น ๆ  สําหรับผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอและจัดรายวิชาอาชีพ
หรือโครงการอาชีพสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถที่จะออกไปสูโลกอาชีพ 

 ชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค  โดยใหคิดน้ําหนักของ
รายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต  ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมงตอภาคเรียน  มีคาน้ําหนักวิชา 1 หนวยกิต และมี
เวลาเรียนประมาณวันละไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง  การจัดเวลาและสาระการเรียนรูในชวงชั้นนี้เปนการ
เรียนเขาสูการเรียนเฉพาะสาขา  จึงใหมีการเลือกเรียนในบางรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
และจัดทํา “รายวิชาเพิ่มเติมใหม”  บางรายวิชาที่นาสนใจ  หรือที่มีความยากในระดับสูงขึ้นไป  เชน  
แคลคูลัสในคณิตศาสตร  หรือวิทยาศาสตรขั้นสูง  สําหรับผูที่เรียนกลุมสาระนี้ไดดีเปนพิเศษ  
นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงการจัดหลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้นไดตามมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้นที่ระบุไวแลว  ก็อาจพัฒนาเปนวิชาเลือกเฉพาะทางในระดับสูงขึ้นไปไดเชนเดียวกัน 

 การจัดการเรียนดังกลาวขางตนเปนแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาในระบบสถานศึกษา
สวนการจัดการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นใหพิจารณายืดหยุนเวลาเรียนตาม
สถานการณและโอกาสที่เอื้อใหผูเรียนสามารถเรียนรูได 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการ
กําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปน
สําหรับพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ  สําหรับสาระและมาตรฐานเรียนรูตามความสามารถ  
ความถนัด  และความสนใจของผูเรียน  สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได  สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู  การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น  มีรายละเอียดมากจึงขอเสนอเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา  ดังนี้ 

 สาระที่ 1  :  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

 มาตรฐาน พ 1.1 : เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต  และพัฒนาการของมนุษย 

 สาระที่ 2 : ชีวิตและครอบครัว 

 มาตรฐาน พ 2.1 : เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการ
ดํารงชีวิต 

 สาระที่ 3 : การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลมเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

 มาตรฐาน พ 3.1 : เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางการ  การเลนเกม และ
กีฬา 

 มาตรฐาน พ 3.2 : รักการออกกําลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจํา
อยางสม่ําเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ําใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขันและ 
ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

 สาระที่ 4 : การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 

 มาตรฐาน พ 4.1 : เห็นคุณคา  และทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การ
ปองกันโรค  และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 สาระที่ 5 : ความปลอดภัยในชีวิต 
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 มาตรฐาน พ 5.1 : ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ
การใชยา  สารเสพติด  และความรุนแรง 

วิสัยทัศนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
โรงเรียนบางบวั (เพงตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) 

 โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (2544 : 5-6)  มีวิสัยทัศนในการดําเนินงานและ
การพัฒนานักเรียน  ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

 ภายในป พ.ศ. 2555  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จะเปนองคกรที่มีความ
เปนเลิศในการจัดการศึกษา  เปนผูนําในเรื่องกระบวนการเรียนรู  การวิจัยทางการศึกษาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู  การเปนศูนยปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร  การเปนแหลง
อางอิง  และการบริการทางการศึกษา 

 สรางและพัฒนานักเรียนทุกคนใหเปนบุคคลที่มีคุณคาตอสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม
พรอมทั้งมีสุขภาพกาย  ใจ  ที่สมบูรณ  มีความรู  ความสามารถ  ระดับมาตรฐานสากล  มีจิตสํานึก
ในคุณคาของสิ่งแวดลอม  เปนผูมีวัฒนธรรม  ภูมิใจในความเปนไทย  และดํารงชีวิตรวมกันใน
สังคมโลกอยางเปนสุข 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)  ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 18 ขอ  ดังนี้ 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณ 

2. คิดอยางสรางสรรค 

3. ใฝรู  ใฝเรียน  มีทักษะในการคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง  แรงจูงใจภายในตัวเอง 

4. รักการอาน  การเขียน  มีทักษะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

5. มีกระบวนการเรียนรูอยางมีระบบ 
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6. รูเทากันและมีทักษะในการใชเทคโนโลยี 

7. มีสุขภาพกาย  ใจที่แข็งแรงสมบูรณ 

8. พึ่งพาตนเอง  เชื่อมั่น  กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง 

9. ทํางานอยางเปนระบบรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีทางประชาธิปไตย 

10. มีทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ 

11. มั่นคงทางอารมณ  มีทักษะในการจัดการกับความเครียด 

12. มีวินัยในตนเอง  อดทน  อดกล้ัน 

13. มีภาวการณเปนผูนํา  ผูตามที่ดี 

 14. ภาคภูมิใจในความเปนไทย  ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและดํารงตนอยูในสังคมอยาง
มีความสุข 

 15. มีคุณธรรม  จริยธรรมในการดําเนินชีวิตเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม 

 16. มีจิตสํานึกที่ดีตอบุคคลและสิ่งแวดลอม 

 17. มีจิตสุนทรียในดานดนตรี  ศิลปวัฒนธรรม 

 18. มีความภาคภูมิใจในคุณคาตนเอง  มีคานิยมพึงประสงค 

หลักสูตรการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา  ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6 
โรงเรียนบางบวั (เพงตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) 

 ยุพาพร  ทองตั้ง  และคณะ (2543 : 1-8)  ไดกลาวถึงหลักสูตรพลศึกษาระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวา  การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
คือ  ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีการปรับปรุงมาโดยตลอด  
ซึ่งมีความสอดคลองกับความตองการของสังคมตามนโยบายของการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช 2541  กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พุทธศักราช 2542  มาตรา 6  ที่กลาววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
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เปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

 ลักษณะของเนื้อหาการสอนจะตอบสนองตอพัฒนาการทางธรรมชาติของนักเรียนในวัย
ประมาณ 6-11 ป  ซ่ึงเปนวัยที่ชอบเลนและอยากเรียนรู  เมื่อไดรับการเรียนรูกีฬาประเภทตาง ๆ ทั้ง
กีฬาประเภทบุคคล  และประเภททีม  อยางตอเนื่องจนกลายเปนทักษะถาวรแลวจะมีความมั่นใจมี
ความพึ่งพอใจที่จะเลนกีฬาเปนประจํา  สม่ําเสมอ  รางกายก็จะพัฒนาใหเจริญเติบโตแข็งแรง  มี
สุขภาพดี  และเมื่อใดพบวาตนเองมีทักษะขั้นสูง  สามารถแขงขันได  ก็จะสมัครเปนนักกีฬาของ
โรงเรียน  สังกัดสโมสร  และแขงขันในระดับชาติตอไป 

สาระสําคัญของหลักสูตร 

 1. วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน  เปนการมุงพัฒนาการเจริญเติบโต  
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 หรือจัดอยูในระดับอายุประมาณ 6-11 ป  หรืออาจจะเรียกวา 
เปนวัยเด็กตอนกลาง  ตามที่ Havighurst (อางถึงใน  พรรณี, 2538 : 123-125)  ไดเสนองานตามขั้น
พัฒนาการไวตั้งแตเด็กจนกระทั่งถึงวัยชรา  เพื่อครูจะไดทราบวาตนเองควรมีบทบาทเชนไร  เพื่อ
ชวยใหเด็กบรรลุงานั้น ๆ แนวคิดของ Havighurst  ที่มีอิทธิพลตอการศึกษาในระดับประถมศึกษา  
ซ่ึงเรียกวา งานประจําวัย  มีดังนี้ 

  1) เรียนรูที่จะใชทักษะทางดานรางกายในการเลน  เนื่องจากเด็กวัยนี้เร่ิมมีปฏิสัมพันธ
กับเพื่อน  ดังนั้น เด็กจําเปนจะตองมีทักษะในการเลน  ถาครูพบวาเด็กบางคนขาดทักษะในการเลน
ครูจะตองมีการกระตุนใหกําลังใจและจะตองสอน 

  2) สรางเจตคติตอตนเองในฐานะที่ เปนสิ่งมี ชีวิต   ครูควรจะเนนให เด็กเห็น
ความสําคัญของการรักษาความสะอาด  รูจักแปรงฟนหลังจากรับประทานอาหารแลวทุกครั้ง 

  3) เรียนรูที่จะปรับตัวเขากับเพื่อนรุนเดียวกัน  ถาครูพบวานักเรียนบางคนชอบมีเร่ือง
กับเพื่อน ๆ ใหหาวิธีการอยางละมุนละมอม  และใหเด็กรูจักการควบคุม  เพื่อขจัดพฤติกรรมขัดแยง
ตาง ๆ  นอกจากนั้นจะตองหาทางชวยเหลือเด็กที่เหนียมอายใหกลาเลนกับเพื่อน ๆ 

  4) เรียนรูบทบาทที่เหมาะสมของเพศหญิงและเพศชาย  พยายามหลีกเลี่ยงการใหเด็ก
รับรูบทบาทวาผูหญิงดอยกวาผูชาย  ผูชายจะตองเปนฝายนํา  สวนผูหญิงจะตองเปนฝายตาม  แต
ควรพยายามชี้ใหเด็กเห็นตรงตามสภาพความเปนจริงวา  ทั้งผูหญิงและผูชายตางก็มีความสามารถ
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ในการประกอบอาชีพตาง ๆ เหมือน ๆ กัน  ในขณะเดียวกันพยายามใหเด็กเห็นถึงธรรมชาติของสัม
พันธภาพระหวางหญิงกับชาย  เชน  สัมพันธภาพระหวางพอ-แม สามี-ภรรยา  เปนตน 

  5) พัฒนาทักษะพื้นฐานในการอาน  เขียน  และคํานวณ  ถาครูพบวามีเด็กบางคนขาด
ทักษะตาง ๆ เหลานี้  จําเปนจะตองหาทางชวยเหลืออยางรีบดวน  มิเชนนั้นจะเปนปญหาตอการ
เรียนในชั้นสูงตอไป 

  6) พัฒนาความคิดรวบยอดที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน  เด็กวัยนี้จะมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ เพิ่มขึ้นจากวัยอนุบาลมาก  ครูมีทางชวยเหลือโดยจัดหาสิ่งของตาง ๆ ใหและ
เปดโอกาสใหเด็กไดมีประสบการณกับสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง  พรอมทั้งตองมีความอดทนที่จะคอย
ตอบคําถาม  และขอของใจตาง ๆ ของเด็ก 

  7) พัฒนาเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาและคานิยม  ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดวิเคราะห
เกี่ยวกับการกระทําตาง ๆ ดวยตนเอง  แทนที่ครูจะเปนผูบอกหรือเปนผูตัดสินวาอะไรผิดอะไรถูก 

  8) สามารถพึ่งพาตนเองได  ครูควรมีการกระตุนและเปดโอกาสใหเด็กไดตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานประจําของชั้นเรียน  ตลอดจนเลือกหัวเร่ืองที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง  กระตุนใหเด็ก
รูจักชวยเหลือตนเองในการเรียน 

  9) พัฒนาเจตคติตอกลุมสังคม  และตอสถาบันตาง ๆ กระตุนใหเด็กรูจักการเคารพ
สิทธิของผูอ่ืน  อธิบายใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

  และไดทําการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget  (อางถึงใน  พรรณี, 
2538 : 129-269)  ไดกลาวถึงนักเรียนในวัยนี้วา 

1) การใชภาษาเริ่มคํานึงความคิดของผูอ่ืน (socialized speed) 

2) มีความคิดอยางมีเหตุผล  เร่ิมรูจักคิดถึงสาเหตุ  และผลที่ตามมา 

3) ความคิดเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม  มีลักษณะเปนจริงเปนจัง (realism) 

4) มีพัฒนาเกี่ยวกับการตั้งกฎเกณฑ  และการแกปญหาได 

  5) มีความสามารถในการรวมกระบวนการเขาเปนระบบได  ซ่ึงนํามาเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงได 
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  6) มีความสามารถปรับความเขาใจใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม  หรือการเปลี่ยน
ความคิดใหสอดคลองกับสิ่งใหม 

  7) มีความสามารถสรางภาพความคิดในใจขึ้นได  รวมถึงการเรียงลําดับ 

  8) มีความสามารถจัดแบงเปนหมวดหมู  เปนพวก  การตั้งเกณฑ 

  9) มีสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย 

  ดวยพัฒนาการของนักเรียนในวัยที่กลาวมานี้  จึงไดนํามาเปนหลักในการจัดตั้ง
วัตถุประสงคของหลักสูตร  เพื่อที่จะพัฒนาสงเสริมเกี่ยวกับทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และ
สังคม  ไดแก 

  1.1 ลักษณะนิสัยที่ควรสราง  ซ่ึงตามหลักของระเบียบการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน  ใชคําวา “พฤติกรรมเฉพาะวิชา”  ไดแก 

   1)  ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  การสรางระเบียบของวิธีการเขารวมกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสวนตัว  และสวนรวม  ตลอดจนสังคม  การตรงตอเวลา  ความสม่ําเสมอ  มี
ความพรอม  และความสามัคคี 

   2)  ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  หมายถึง  การปฏิบัติตนตามขอตกลง  ตามกฎกติกา  
สามารถแสดงออกทางดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  เปนผูมีมารยาท  ในฐานะผูแขงขันและผูดู  มี
น้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนเลน  หรือแขงขันบนพื้นฐานของความสนุกสนาน  เปนตน 

   3)  ความกลาหาญมั่นใจ  หมายถึง  การกลาตัดสินใจ  ความกระตือรือรน  การเปน
ผูนําผูตาม  การแกปญหา  รูจักเลือกการเลนที่ปลอดภัย  เปนตน 

  1.2 จุดประสงคการเรียนรู  เปนวัตถุประสงคของการเรียนทักษะกีฬาตาง ๆ  ไดแก 

   1)  มีความรู  และปฏิบัติทักษะกีฬาประเภทบุคคล  และประเภททีม 

   2)  มีความสามารถในการปฏิบัติทากายบริหารได 

   3)  มีความคลองตัว 

   4)  มีความสามารถเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
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   5)  มีความแข็งแรง 

   6)  มีความออนตัว 

   7)  มีความเร็ว  และการตอบสนองทิศทาง 

   8)  มีความทนทาน 

   9)  มีการทรงตัว 

 2. ดานการจัดเนื้อหา  หลักสูตรมีความเดนชัด  คือ 

  2.1 ความตอเนื่องของหลักสูตร  ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 

  2.2 การจัดแบงหมวดหมูของทักษะ  มีความชัดเจน  ดังนี้ 

   1)  ทักษะกรีฑา 

   2)  ทักษะฟุตบอล 

   3)  ทักษะแฮนดบอล 

   4)  ทักษะกีฬาประกอบอุปกรณ (เทเบิลเทนนิส) 

   ทักษะดังกลาวมีคุณคาตอการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา
ของนักเรียน  พอจะแยกใหเห็นโดยสังเขป 

   ทักษะกรีฑา  เปนทักษะที่เสริมสรางพลานามัยใหแข็งแรง  กลามเนื้อ  และขอตอ
ตาง ๆ  ไดรับการพัฒนา  จึงชวยใหเกิดความทนทาน  นักเรียนมีโอกาสฝก  และสามารถแยกแยะ
โอกาสในการใชความเร็ว และความทนทานได  สรางความสัมพันธของกลามเนื้อแขน ขา และ 
ขอตอ  นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดฝกการทุม  การขวาง  การกระโดด  เรียนรูการออกแรง  และถาย
แรงไดถูกตองอีกดวย 

   ทักษะกีฬาประกอบอุปกรณ  เปนทักษะผสมผสานหลากหลาย  โดยใชอุปกรณ
ประกอบการออกกําลัง  โดยเนนเรื่องของทีมเปนหลัก  นักเรียนสามารถใชโอกาสนี้ทําใหเกิดสังคม
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เกิดปฏิบัติสัมพันธที่ดีตอกัน  มีความสรางสรรคความคิดและถายทอดออกมาเปนการกระทําไดรับ
การฝกทุก ๆ ดาน  เกี่ยวกับความสัมพันธของอวัยวะสวนตาง ๆ  กลามเนื้อเล็กและใหญ  รวมทั้ง
สายตา  ทําใหมีการทรงตัว  มีความทนทาน  มีความอดทน  มีความคลองแคลววองไว  มีความเร็ว  
และการตอบสนองของทิศทาง  เชน  การเรียนเรื่อง  เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน  ฟุตบอล  แชรบอล  
วอลเลยวอล  เปนตน  ซ่ึงเปนการใชความคิดผสมผสานกับทักษะในการสรางสรรคการเลน และ
การแกปญหา  เรียนรูการปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หนาที่  รูจักการใหอภัย  ทําใหสนุกสนาน 

  2.3 ดานการกําหนดเวลาในการสอน  มีขอกําหนดดังนี้ 

   1)  กําหนดใหจัดเวลาเรียนระดับชั้น  คร้ังละ 1 ช่ัวโมงติดตอกัน  และสัปดาหละ  
1 คร้ัง 

   2)  ในแตละปการศึกษา  กําหนดเรียนกิจกรรมละ 9 สัปดาห  ดังภาพ 
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ดับประถมศึกษา  โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตร
ารสอนที่จัดทําขึ้นเองแตก็ตั้งอยูบนพื้นฐานของ



 หนา 45 

แนวทางการศึกษาของชาติ  และทฤษฎีพัฒนาการของผู เรียนในแตละวัย  จึงทําใหผู เรียนมี
พัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  เปนไปอยางถูกตองและ
เหมาะสม  ดังจะเห็นไดในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 3  กับหลักสูตร  การวัดและประเมินผลวิชาพล
ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

สาระที่ 3 : การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการวัดและประเมินผลวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 
สาระที่ 3   โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

มาตรฐาน พ 3.1 : เขาใจ  มีทักษะในการ การจัดแบงหมวดหมูของทักษะมีความชัดเจน 
   เคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย โดยแบงออกเปน 4 ทักษะ  คือ 
   การเลนเกมและกีฬา -  ทักษะกรีฑา 
    -  ทักษะฟุตบอล 
    -  ทักษะแฮนดบอล 
    -  ทักษะกีฬา (เทเบิลเทนนิส) 
    รวมถึงกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ 
    และกิจกรรมการแขงขัน 

มาตรฐาน พ 3.2 : รักการออกกําลังกาย เปนหลักสูตรที่มีความตอเนื่องตั้งแต 
   การเลนเกมและการเลน ประถมศึกษาปที่ 1  ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 
   กีฬาปฏิบัติเปนประจําอยาง มีพฤติกรรมเฉพาะวิชาพลศึกษา 3 ดาน คือ 
   สม่ําเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ -  ความมีระเบียบวินัย 
   กฎ  กติกา  มีน้ําใจนักกีฬา -  ความมีน้ําใจนักกีฬา 
   มีจิตวิญญาณในการแขงขัน -  ความกลาหาญ 
   และชื่นชมในสุนทรียภาพ 
   ของการกีฬา 
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 จากตารางที่ 3  แสดงใหเห็นวา  หลักสูตรพลศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 1-6  ของ
โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  มีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  สาระที่ 3 

 นอกจากนั้น  หลักสูตรยังมีความโดดเดนในดานความตอเนื่องของเนื้อหาหลักสูตรในทุก
ระดับ  และมีการจัดแบงหมวดหมูของทักษะที่ชัดเจน  หลากหลาย  ทําใหผูเรียนคนพบตนเองได
งาย  และรวดเร็วขึ้น  ไมซํ้าซากกับเนื้อหาของกิจกรรม  เปนผลทําใหเกิดความพึงพอใจ  และเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติกิจกรรม  เมื่อปฏิบัติบอย ๆ ก็จะเกิดการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับ Bloom  (อางถึงใน อารี, 
2534 : 86)  ไดอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเรียนรูวา  เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 

 1. การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู  ความเขาใจ  และความคิด (cognitive domain)  
หมายถึง  การเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม  ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  ส่ิงแวดลอม
ตาง ๆ ไดมากขึ้น  เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง 

 2. การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ  ความรูสึก  ทัศนคติ  คานิยม  (effective domain)  
หมายถึง  เมื่อบุคคลไดเรียนรูส่ิงใหมก็ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกทางดานจิตใจ  ความเชื่อ  ความ
สนใจ 

 3. ความเปลี่ยนแปลงทางดานความชํานาญ (psychomotor domain)  หมายถึง  การที่
บุคคลไดเกิดการเรียนรูทั้งในดานความคิด  ความเขาใจ  และเกิดความรูสึกนึกคิด  คานิยม  ความ
สนใจแลว  ไดนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติ  จึงทําใหเกิดความชํานาญมากขึ้น  เชน  การใชมือ  
เปนตน 

 อีกทั้งยังมีการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะนิสัยที่ควรสรางในดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  และความกลาหาญ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่ดีและเปนที่
ตองการของสังคม  อันจะเปนการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาอีกทางหนึ่งตอไป 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสํารวจ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและผลสรุป  ไดดังนี้ 
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งานวิจัยภายในประเทศ 

 ถนอมวงศ  กล่ินจันทรหอม (2541 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการสราง
แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม  ดานความมีน้ําใจนักกีฬา  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ช้ันปที่ 6  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  แบบทดสอบประกอบดวย 7 คุณลักษณะ  คือ  ความ
ขยันหมั่นเพียร  ความมีระเบียบวินัย  ความกลาหาญ  การรูแพรูชนะรูอภัย  ความอดทน  ความ
สามัคคี  และความรับผิดชอบ  รวมทั้งหมด  40  ขอ  หาความเชื่อถือได  โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach  หาคาอํานาจจําแนก  โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมนักเรียนที่มี
เหตุผลเชิงจริยธรรมสูง  และกลุมนักเรียนที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา  โดยใช t-test  วิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมระหวางนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง  
และสรางเกณฑปกติการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม  โดยใชเปอรเซ็นตไทล 

 ผลการวิจัยพบวา  1)  คาความเชื่อถือไดของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
มีน้ําใจนักกีฬาที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีคาความเชื่อถือไดเทากับ 0.9282   2)  การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
ระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ใน 3  
คุณลักษณะ  คือ  ความอดทน  ความสามัคคี  และความรับผิดชอบ 

 ประสานศรี  วงศสวัสดิ์  (2542 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การอบรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก  ระดับมัธยมศึกษา  สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค   1)  เพื่อศึกษาสภาพ   2)  เพื่อศึกษาระดับปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินการอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  ตามความคิดเห็นของครูผูสอน
จริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก  ระดับมัธยมศึกษา  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล  และแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาใน
การดําเนินการอบรมจริยธรรม  เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  โดยรวบรวมขอมูลจาก
กลุมประชากรที่เปนครูผูสอนจริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก  ระดับมัธยมศึกษา  สังกัดอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ  จํานวน  229  คน  จาก  33  โรงเรียน  การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ  คาเฉลี่ย  
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา  สภาพการดําเนินการอบรมจริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก  ระดับมัธยม 
ศึกษา  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ตามความคิดเห็นของครูผูสอนจริยธรรมในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  ระดับปญหาและอุปสรรคในภาพรวม  พบวา อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน
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และเมื่อแยกพิจารณาระดับปญหาและอุปสรรค  โดยเรียงลําดับปญหาและอุปสรรคทั้ง  7  ดาน  จาก
ปญหาและอุปสรรคระดับมากที่สุดไปหาระดับนอยที่สุดของระดับปานกลาง  ไดดังนี้คือ  ดาน
บุคลากร  ดานการสนับสนุน  ดานสิ่งแวดลอมและอุปกรณ  ดานงบประมาณ  ดานการประเมินผล  
ดานการจัดกิจกรรม  และดานการวางแผน 

งานวิจัยตางประเทศ 

 Barlatt (2000 : 1757)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาจิตใจ  และกระบวนการสอน : การ
สํารวจของสถานการณที่บีบบังคับทางจริยธรรม  ซ่ึงสรุปไดดังนี้  โปรแกรมการพัฒนาจิตใจ
ทางดานการศึกษาถูกสรางขึ้นเพื่อชวยเหลือนักศึกษา  และยังเปนการพัฒนาในแตละบุคคล  ดังนั้น 
ในการสํารวจจึงทําการศึกษาจากนักศึกษา 464 คน  จากหลักสูตร 2 ป  และ 4 ป 1 ใน 10 คน  นั้น  
ขาดทักษะในดานภาษาอังกฤษ และ 1 ใน 4 ขาดประสิทธิภาพทางดานคณิตศาสตร  โปรแกรมการ
พัฒนาจิตใจทางดานการศึกษานี้เกี่ยวของกับทัศนคติของผูสอนและปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน 

 จุดประสงคของการศึกษา  คือ  การคนหาชนิดและความถี่ของปญหาที่เกิดขึ้นกับชั้นเรียนที่
พัฒนาจิตใจทางการศึกษาของผูสอน  และกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นในสถานการณที่บีบบังคับทาง
จริยธรรม  ดังนั้นการศึกษานี้จึงเปนการตรวจหาความสัมพันธระหวางสถานการณที่บีบบังคับทาง
จริยธรรม  ในงานวิจัยนี้เครื่องมือที่ใชถูกพัฒนาขึ้นมาเปนแบบสอบถามสําหรับครู  214  คน  ใน 4 
วิทยาลัยตอนใตของรัฐ New Jersey  มีผูตอบแบบสอบถาม  รอยละ 40.2 

 ผลการวิจัยช้ีวา  การเกิดจริยธรรมในสถานการณที่คับขัน  ไดแก  เนื้อหาวิชาการที่ไมเปน
จริง  กฎเกณฑที่สรางขึ้นมา  การใหความสําคัญกับคะแนน รอยละ 26.8  ของผูที่ตอบแบบสอบถาม
รายงานวา ไมเคยมีประสบการณในสถานการณที่บีบบังคับทางจริยธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งรอยละ 
67  ของกลุมตัวอยางตอบวา  มีประสบการณในสถานการณที่บีบบังคับทางจริยธรรมนั้นไมเคย
ไดรับการฝกตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติในสถานการณที่บีบบังคับทางจริยธรรม  ดังนั้นจึงมี
นัยสําคัญระหวางเพศ  และประเภทของจริยธรรม  อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ถูกจํากัดอยูในกลุม
ตัวอยางขนาดเล็ก 

 Tan  และ  Chua (2000 : 259-277)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาจริยธรรมการจัดเก็บ
ภาษีในสถาบันการศึกษา  ประเทศนิวซีแลนด  เพื่อสนับสนุนความมั่นใจของสวนรวมนั้นธุรกิจเขา
มามีบทบาทในการพัฒนาอยางเปนระบบโดยสอดคลองกับศีลธรรม  เพื่อปรับใหมีกฎเกณฑทาง
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จริยธรรมในลักษณะของความประพฤติของสมาชิก  ซ่ึงเปนที่ยอมรับวา การเตรียมการทางดาน
การศึกษาของนักธุรกิจ  เปนจุดที่ดําเนินการไดประสบความสําเร็จมากที่สุด  เชนนโยบายตาง ๆ  
ดังนั้นการจัดเก็บภาษีเปนสิ่งที่สามารถมีผลสะทอนที่ดีในดานพฤติกรรมของมนุษย  ซ่ึงเปนการ
เกี่ยวของโดยตรงที่วิชาการจัดเก็บภาษีนั้น  จะบรรจุเนื้อหาของจริยธรรมเขาไปเพื่อกระตุนนักเรียน
ใหมีหลักจริยธรรม  จุดประสงคการศึกษานี้เพื่อทําใหแนชัดวา  มีการสอนจริยธรรมในหลักสูตร
การจัดเก็บภาษีในประเทศนิวซีแลนด  ซ่ึงดูเหมือนวาเนื้อหาวิชาจริยธรรมในชวงเวลานี้ไดเขาไป
ครอบคลุมในทุกวิชา  การสอนและการวัดผลถูกคาดหวังถึงผลลัพธที่จะตามมา  ผลของการทําวิจัย 
ช้ีวา  มีขอจํากัดในหลักสูตรนี้  คือ  วิชานี้มีขอบังคับมากมาย 

 Gordon  และ Sork  (2001 : 202-216)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมและ
หลักเกณฑทางดานจริยธรรม  โดยมุงหมายในระบบการเรียนการสอนระดับผูใหญในประเทศ
แคนาดา   และสหรัฐอเมริกา   ซ่ึงสรุปไดวาผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย 
(University of British Columbia)  เปนไปในทางบวกที่สนับสนุนจริยธรรม  และในการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอินเดียนนา (Indianna State University)  ทัศนวิสัยทางดานจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น  
สภาพสังคมทั่ว ๆ ไป  ผลจากการศึกษาเปนประโยชนที่สําคัญมากในชีวิต  และเปนประสบการณที่
ดีของการใชจริยธรรม 

 ในการศึกษาของทั้ง  2  มหาวิทยาลัยนั้น  ทําโดยการยกตัวอยางสถานการณโดยมีจริยธรรม
เขามาเกี่ยวของ  หรือสถานการณที่บีบบังคับ  ผลการวิจัยนี้พบวา  การดํารงอยูของจิตใจที่ไมปกติ
และปญหาตาง ๆ ที่ผูสอนตองเผชิญ  ผูเขารวมการวิจัยมากกวาครึ่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยบริติช
โคลัมเบีย  อางถึงสถานการณจริยธรรมจากการฝก  ทั้ง ๆ ที่ผลสะทอนเปนสิ่งที่นาประหลาดใจมาก
และการตัดสินใจเปนสิ่งที่ยากลําบากมาก 

 จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศพบวา  ไดมีผู
ที่ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมอยูเปนจํานวนมาก  ซ่ึงเปนการวิจัยในทุก ๆ 
ระดับ  และทุก ๆ สาขา  ตั้งแตในระดับเยาวชนจนถึงผูสูงอายุ  จึงทําใหเห็นไดวา เร่ืองของคุณธรรม 
จริยธรรม  และคานิยม  เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยูมาก  และจากผลของการวิจัยที่ผูวิจัยได
ทําการศึกษาคนควานั้น  การจัดการศึกษานั้นจะชวยทําใหผูเรียนมีเจตคติและพฤติกรรมในดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  ดีขึ้น  ซ่ึงผลของการจัดการศึกษาอบรมนั้นไมไดสงผลดีเฉพาะกับตัวผูเรียน
เทานั้น  แตยังสงผลกับบุคคลอื่นที่อยูในสังคมนั้น ๆ  ซ่ึงจะสงผลโดยรวมในการที่จะชวยใหสังคม
นั้น ๆ มีการพัฒนาทางดานจิตใจขึ้น  อันจะเปนผลสืบเนื่องไปถึงประเทศชาติตอไปในการชวย
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แกปญหาตาง ๆ ภายในประเทศใหดีขึ้น  เพราะเมื่อพัฒนาคนในชาติใหเปนคนดีไดแลว  การพัฒนา
เร่ืองอื่น ๆ ก็เปนเรื่องงาย 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน 
บางบัว  (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  อายุ 10-11 ป  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548-
2549  จํานวนทั้งส้ิน  260  คน 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1  โรงเรียน
บางบัว  (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  อายุ 10-11 ป  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548-
2549  จํานวน  37  คน  โดยแยกเปนนักเรียนชาย  6  คน  นักเรียนหญิง  21  คน  ซ่ึงไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  (purposive random sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการทดลองที่ผูวิจัยสรางขึ้น  คือ  แผนการสอน
วิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  แบบสรุปความรูทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  
และคานิยม  (ใบงาน)  และแบบทดสอบทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 

 1. แผนการสอนวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ปการศึกษา 2548-2549  ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

  สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบดวยสาระ  5  สาระ  ดังนี้ 

  สาระที่ 1  : การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย 
  สาระที่ 2  : ชีวิตและครอบครัว 
  สาระที่ 3  : การเคลื่อนไหวรางกาย  การออกกําลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และ

กีฬาสากล 
  สาระที่ 4  : การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
  สาระที่ 5  : ความปลอดภยัในชวีิต 
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  สาระที่ 1 : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

  มาตรฐาน พ 1.1 : เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต  และพัฒนาการของมนุษย 

  สาระที่ 2 : ชีวิตและครอบครัว 

  มาตรฐาน พ 2.1 : เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะใน
การดํารงชีวิต 

  สาระที่ 3 : การเคล่ือนไหว  การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

  มาตรฐาน พ 3.1 : เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม 
และกีฬา 

  มาตรฐาน พ 3.2 : รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปน
ประจําอยางสม่ําเสมอ  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา  มีน้ําใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

  สาระที่ 4 : การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 

  มาตรฐาน พ 4.1 : เห็นคุณคา  และทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ 
การปองกันโรค  และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

  สาระที่ 5 : ความปลอดภัยในชีวิต 

  มาตรฐาน พ 5.1 : ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 
อุบัติเหตุ  การใชยา  สารเสพติด  และความรุนแรง 

  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  1.1 ศึกษาโครงการสอนระยะยาวหลักสูตรวิชาพลศึกษา  โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรง-
จิตรวิทยาคาร)  และทําการวิเคราะหกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอน  ซ่ึงแบงออกเปน  2  กิจกรรม  
โดยจําแนกเนื้อหา  ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 การจําแนกเนื้อหาการเรียนวิชาพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ปการศึกษา 
2548-2549  โรงเรียนบางบัว  (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

 
สัปดาห จํานวน ประเภทของ การเก็บรวบรวม 

ที่ ช่ัวโมง กิจกรรม กิจกรรม เนื้อหา ขอมูล 
1 

(ภาคเรียน
ที่ 1) 

1 ปฐมนิเทศ - -  ขอตกลงในชั้นเรียน 
-  ระเบียบวินัยขอบังคับ 
    ในการเรียน 
-  การวัดและประเมิน 
    ผล 
-  สงเสริมการดูแล 
    สุขภาพ  การใชเวลา 
    วางใหเปนประโยชน  
    ความมีน้ําใจ และเอื้อ 
    อาทรในชั้นเรียน 

-  ทดสอบระดับ 
    ความรูและความ 
    มีคุณธรรม     
    จริยธรรม  และ 
    คานิยมกอน การ 
    เรียนดวยแบบ 
    ทดสอบ 
-  หลังเรียนสัปดาห 
    ที่ 1  ใหนักเรียน 
    เขียนใบงาน 

2-10 9 ทดสอบสมรรถภาพ 
ว่ิง 1,000 เมตร  
ทักษะกรีฑา 

บุคคล -  การทดสอบ 
    สมรรถภาพ 
    ว่ิง 1,000 เมตร 
-  ประโยชนและความ 
    สําคัญของการ 
    ทดสอบสมรรถภาพ 
-  การออกวิ่ง 
-  การเขาเสนชัย 
-  ว่ิง  100  เมตร 
-  ว่ิง  200  เมตร 
-  ว่ิงผลัด 4x50 เมตร 
-  ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 
-  ทดสอบทักษะกรีฑา 

-  หลังการเรียน 
    สัปดาหที่ 9  ให 
    นักเรียนเขียน 
    ใบงาน 

1-19 9 ทักษะกีฬา 
ฟุตบอล 

ทีม -  การสรางความคุนเคย 
    กับลูกฟุตบอล 
-  ทักษะการยืน  การ 
    เคลื่อนที่ 
-  การยิงประตู 

-  หลังการเรียน 
    สัปดาหที่ 18 
    ใหนักเรียนเขียน 
    ใบงาน 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

สัปดาห จํานวน ประเภทของ การเก็บรวบรวม 
ที่ ช่ัวโมง กิจกรรม กิจกรรม เนื้อหา ขอมูล 
    -  การเลนเปนทีม 

-  ทดสอบทักษะการ 
    เลนฟุตบอล 
-  การสงลูกดวยขางเทา 
    ดานใน 
-  การสงลูกหลังเทา 
-  การเลี้ยงลูก 
-  การพักลูก 

 

ภาคเรียนที่ 2     
1-9 9 ทักษะแฮนดบอล ทีม -  การสรางความคุนเคย 

    กับลูกแฮนดบอล 
-  การรับ-สง ลูกบอล 
-  การเลี้ยงลูกบอล 
-  การยิงประตู 
-  การเลนทีม 
-  กติกาการเลน และ 
    การแขงขัน 
-  ทดสอบทักษะกีฬา 
    แฮนดบอล 

-  หลังการเรียน 
    สัปดาหที่ 9 
    ใหนักเรียนเขียน 
    ใบงาน 

10-17 8 ทักษะเทเบิลเทนนิส บุคคล -  การสรางความพรอม 
    ในการตีลูก 
-  การตีลูกหนามือ 
-  การตีลูกหลังมือ 
-  ทักษะการตีลูกตบ 
    และรับลูกตบดวย 
    หลังมือ 
-  การตีลูกหยอด 
-  ทักษะการเลน 
    ประเภทเดี่ยว 
-  ทักษะการเลน 
    ประเภทคู 
-  การแขงขัน 

-  หลังการเรียน 
    สัปดาหที่ 17 
    ใหนักเรียนเขยีน 
    ใบงาน 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 
สัปดาห จํานวน ประเภทของ การเก็บรวบรวม 

ที่ ช่ัวโมง กิจกรรม กิจกรรม เนื้อหา ขอมูล 

18 2 ทดสอบสมรรถภาพ 
ว่ิง 1,000 เมตร 
และกิจกรรมการ
แขงขัน 

บุคคล -  การทดสอบทักษะ 
    กรีฑา 
-  การทดสอบ 
    สมรรถภาพ 
    ว่ิง  1,000  เมตร 
-  ประโยชนและความ 
    สําคัญของการ 
    ทดสอบสมรรถภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    -  การแขงขันกรีฑา 
    ประเภทลูทั้งเดี่ยว 
    และผลัด 

-  หลังการเรียน 
    สัปดาหที่ 18  ให 
    นักเรียนเขียน 
    ใบงาน 
-  ทดสอบระดับ 
    ความรูและความมี 
    คุณธรรม  
    จริยธรรม  และ 
    คานิยมหลังการ 
    เรียนดวย 
    แบบทดสอบ 

  1.2 สรางแผนการสอนวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  จํานวน  
18  แผน  โดยครอบคลุมเนื้อหา  สาระ  และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา  ชวงชั้นที่ 2  แลวนําเสนอประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมตรงตามจุดมุงหมาย 

  1.3 นําแผนการสอนวิชาพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  ที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ  (face validity) 
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  1.4 นําแผนการสอนวิชาพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ปการศึกษา 2548-2549  ที่
ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปดําเนินการสอน  และเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 2. แบบสรุปความรูทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  (ใบงาน)  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
เพื่อใหนักเรียนเขียนบรรยายความรูสึกและเจตคติ  ในดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  
หลังจากที่นักเรียนไดเรียนเนื้อหาของกิจกรรมทุก ๆ 1 กิจกรรม  ดังนี้ 

ตารางที่ 5 แผนการทดสอบโดยใชแบบสรุปความรูทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 
 
   สัปดาหที่ จํานวนชั่งโมง กิจกรรม จํานวนใบงาน 

 1 1 -  ปฐมนิเทศ 1 
 2-10 9 -  ทดสอบสมรรถภาพ  วิ่ง  1,000  ม., 
       ทักษะกรีฑา 1 
 11-19 9 -  ทักษะกฬีาฟตุบอล 1 
 1-9 9 -  ทักษะแฮนดบอล 1 
 1-9 8 -  ทักษะเทเบิลเทนนิส 1 
 36 1 -  ทดสอบสมรรถภาพ  วิ่ง  1,000 ม., 1 
   -  กิจกรรมการแขงขัน 

   รวม 6 

  ขั้นตอนการสรางแบบสรุปความรู  มีดังนี้ 

  2.1 ศึกษา  ทฤษฎี  หลักการ  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  2.2 สรางแบบสรุปความรู  แลวนําเสนอประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษา  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมตรงตามจุดหมาย 

  2.3 นําแบบสรุปความรูที่ผานการตรวจสอบจากผู เชี่ยวชาญ  จํานวน   5  ทาน  
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (face validity) 
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  2.4 นําแบบสรุปความรูที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

 3. แบบทดสอบทางดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 20 ขอ  
แตละขอมี  4  ตัวเลือก  ซ่ึงจะใชทดสอบความรู  ทัศนคติ  ทางคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  
เปรียบเทียบกอนและหลังการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ภาคปลาย  
ปการศึกษา 2544  มีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 

  3.1 ศึกษา  ทฤษฎี  หลักการ  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  3.2 สรางแบบทดสอบทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  แลวเสนอประธาน
และคณะกรรมการที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมตรงตามจุดหมาย 

  3.3 นําแบบทดสอบทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ที่ผานการตรวจสอบ
จากประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 

  3.4 นําแบบทดสอบทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ที่ผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบแผนการทดลอง 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลอง  ดังนี้ 

กลุม    สัปดาห 
 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18 
A     O1T1 T2  T3  T4 T5    T6O2

Treatment 

A     =    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

O1   =  การทดสอบโดยใชแบบทดสอบทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  กอนการเรียน
การสอนในสัปดาหที่ 1 
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O2   =  การทดสอบโดยใชแบบทดสอบทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  กอนการเรียน
การสอนในสัปดาหที่ 18 

T1   = การใหนักเรียนไดเขียนใบงาน  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน  ในสัปดาหที่ 1 
T2   = การใหนักเรียนไดเขียนใบงาน  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน  ในสัปดาหที่ 5 
T3   = การใหนักเรียนไดเขียนใบงาน  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน  ในสัปดาหที่ 9 
T4   = การใหนักเรียนไดเขียนใบงาน  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน  ในสัปดาหที่ 13 
T5   = การใหนักเรียนไดเขียนใบงาน  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน  ในสัปดาหที่ 17 
T6   = การใหนักเรียนไดเขียนใบงาน  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน  ในสัปดาหที่ 18 

Treatment =  การดําเนินการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ไดสรางขึ้น 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ  ดังนี้ 

 1. จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ  แผนการสอน  ใบงาน  และแบบทดสอบความรูทางดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยดําเนินการสอนและการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

  2.1 ใชแบบทดสอบทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ทดสอบกอนการเรียน
การสอน (pretest)  ในสัปดาหที่ 1 

  2.2 ดําเนินการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ไดสรางขึ้นระยะ  18  สัปดาห 

  2.3 ใชใบงานที่ไดจัดเตรียมไวใหนักเรียนเขียนหลังการเรียนการสอนในสัปดาหที่ 1, 
5, 9, 13, 17 และ 18  จํานวน  6 คร้ัง 

  2.4 ใชแบบทดสอบทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ทดสอบหลังการเรียน
การสอน (posttest)  ในสัปดาหที่ 18  ดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับการทดสอบครั้งแรก 

 4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหเพื่อนํามาใชในการสรุป
ผลการวิจัยตอไป 



 หนา 59 

การวิเคราะหขอมูล  และสถิติท่ีใชในการวจัิย 

 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  ดังตอไปนี้ 

 1. วิเคราะหขอมูลโดยใชแสดงคารอยละ (percentage)  คาเฉลี่ย (X)  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 2. ทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง  โดยการทดสอบคา “เอฟ” (f-test) 

 3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความรู ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม  ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  โดยการทดสอบคา “ที” (t-test for 
independent sample)  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางไมเทากัน  จึงใชสถิติ 
Separated variance t-test 

 4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม  กอนและหลังการเรียนโดยการทดสอบคา “ที” (t-test for dependent sample)  
ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ใชสถิติ Match paired t-test 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัยและขอวิจารณ 

ผลการวิจัย 

 ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนพลศึกษากับการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม   กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบางบัว  
(เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  โดยนําคะแนนการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  กอน
และหลังการเรียน  และใบงานที่นักเรียนไดเขียนความรู  ทัศนคติ  ในดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คานิยม  หลังจากที่นักเรียนไดเรียนเนื้อหาของกิจกรรมทุก ๆ  1 กิจกรรม  มาหา  คารอยละ และ
เปรียบเทียบแยกตามเพศในแตละกิจกรรม  แลวนําเสนอในรูปตาราง  ความเรียง  และกราฟ
ตามลําดับตอไปนี้ 

ตารางที่ 6 จํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

   กลุมตัวอยาง จํานวน  (คน) รอยละ 

1.     ชาย   16 46.2 
2.     หญิง   21 53.8 
 

           รวม 39 100.0 

 จากตารางที่ 6  แสดงใหเห็นวา  จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีจํานวน 37 คน  
แบงเปนนักเรียนชาย  16  คน  คิดเปนรอยละ  46.2  นักเรียนหญิง  21  คน  คิดเปนรอยละ 53.8 
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิม  กอนเรียนวิชาพลศึกษา 
ภาคปลาย  ปการศึกษา 2544 

   กลุมตัวอยาง X S.D. 

1.     ชาย   65.78 10.52 
2.     หญิง   70.24 6.29 
 

           รวม 68.18 8.69 

 จากตารางที่ 7  แสดงการทดสอบแบบทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมกอน
การเรียนวิชาพลศึกษา  โดยนักเรียนชายมีคาเฉลี่ย 65.78  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.52  นักเรียน
หญิงมีคาเฉลี่ย 70.24  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.29  และคาเฉลี่ยรวม  68.18  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 8.69 

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิม  หลังเรียนวิชาพลศึกษา 
ปการศึกษา 2548-2549 

   กลุมตัวอยาง X S.D. 

1.     ชาย   74.94 3.13 
2.     หญิง   74.33 3.72 
 

           รวม 74.62 3.43 

 จากตารางที่ 8  แสดงการทดสอบแบบทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมหลัง
การเรียนวิชาพลศึกษา  โดยนักเรียนชายมีคาเฉลี่ย 74.94  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.13  นักเรียน
หญิงมีคาเฉลี่ย 74.33  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.72  และคาเฉลี่ยรวม  74.62  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.43 
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ภาพที่ 1  แสดงคาเฉลี่ยผลการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 
  เปรียบเทียบกอนและหลังการเรียน  โดยจําแนกตามเพศ 

 จากภาพที่ 1  แสดงกราฟแทงคาเฉลี่ยผลการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม
กอนและหลังการเรียน  โดยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีคาเฉล่ียผลการทดสอบดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
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ภาพที่ 2  แสดงคาเฉลี่ยผลการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 
  โดยเปรียบเทียบระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกอนและหลังการเรียน 

 จากภาพที่ 2  แสดงกราฟแทงคาเฉลี่ยผลการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม
กอนการเรียนแตกตางกันโดยนักเรียนหญิงมีคาเฉล่ียของคะแนนสูงกวานักเรียนชาย  หลังการเรียน
นักเรียนชายมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวานักเรียนหญิง 
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมของนักเรียน
ชาย  กอนและหลังการเรียน 

    นักเรียนชาย 
 

กอนก
 
หลังก
 

 

 
คานิยม

ตาราง

 
 

า 

กอนก
 
หลังก
 

 

 
คานิยม

 

 

  ระยะเวล

   X S.D. n t p 

ารเรียน  65.78 10.52    
     18 3.82* 0.00 

ารเรียน  74.94 3.13 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 9  แสดงใหเห็นวา  ผลคะแนนของการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ของนักเรียนชายกอนและหลังการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ที่ 10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมของนักเรียน
หญิง  กอนและหลังการเรียน 

   นักเรียนหญิง า 
  ระยะเวล

   X S.D. n t p 

ารเรียน  70.24 6.29    
     21 2.74* 0.01 

ารเรียน  74.33 3.72 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 10  แสดงใหเห็นวา  ผลคะแนนของการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ของนักเรียนหญิงกอนและหลังการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมระหวาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง  กอนการเรียน 

 
 กลุมตัวอยาง n X S.D. t p 

ชาย    18 65.78 10.52 
       1.57 0.12 
หญิง    21 70.24 6.29 
 

 จากตารางที่ 11  แสดงใหเห็นวา  ผลคะแนนของการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คานิยมระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกอนการเรียน  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมระหวาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง  หลังการเรียน 

 
 กลุมตัวอยาง n X S.D. t p 

ชาย    18 74.94 3.13 
       0.55 0.57 
หญิง    21 74.33 3.72 
 

 จากตารางที่ 12  แสดงใหเห็นวา  ผลคะแนนของการทดสอบดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คานิยมระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงหลังการเรียน  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 13 รอยละของความถี่ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  จากกิจกรรมปฐมนิเทศและ
การทดสอบสมรรถภาพ 

 

ความมีระเบยีบวินยั ความมีน้ําใจนกักีฬา ความกลาหาญ 
กลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

ชาย 7 14.58 10 20.83 4 8.33 

หญิง 14 29.17 9 18.75 4 8.33 
       

 จากตารางที่ 13  แสดงความถี่จากการวิเคราะหเนื้อหาในใบงานกิจกรรมการปฐมนิเทศและ
การทดสอบสมรรถภาพแยกตามเพศ  โดยนักเรียนชายใหความถี่ดานความมีระเบียบวินัย  7  คน  
คิดเปนรอยละ 14.58  ดานความมีน้ําใจนักกีฬา 10 คน  คิดเปนรอยละ 20.83 และดานความกลาหาญ  
4  คน  คิดเปนรอยละ 8.33  สวนนักเรียนหญิงใหความถี่ดานความมีระเบียบวินัย  14  คน  คิดเปน
รอยละ 29.17  ดานความมีน้ําใจนักกีฬา 9 คน  คิดเปนรอยละ 18.75  และดานความกลาหาญ 4 คน  
คิดเปนรอยละ 8.33 

ตารางที่ 14 รอยละของความถี่ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  จากกิจกรรมวายน้ํา 
 

ความมีระเบยีบวินยั ความมีน้ําใจนกักีฬา ความกลาหาญ 
กลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

ชาย 13 25.00 9 17.31 2 3.85 

หญิง 11 21.15 9 17.31 8 15.39 
       

 จากตารางที่ 14  แสดงความถี่จากการวิเคราะหเนื้อหาในใบงานกิจกรรมวายน้ําแยกตามเพศ  
โดยนักเรียนชายใหความถี่ดานความมีระเบียบวินัย 13 คน  คิดเปนรอยละ 25.00  ดานความมีน้ําใจ
นักกีฬา 9 คน  คิดเปนรอยละ 17.31 และดานความกลาหาญ 2 คน  คิดเปนรอยละ 3.85  สวน
นักเรียนหญิงใหความถี่ดานความมีระเบียบวินัย 11 คน  คิดเปนรอยละ 21.15  ดานความมีน้ําใจ
นักกีฬา 9 คน  คิดเปนรอยละ 17.31  และดานความกลาหาญ 8 คน  คิดเปนรอยละ 15.39 
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ตารางที่ 15 รอยละของความถี่ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิม  จากกจิกรรมทักษะกีฬา 
(วอลเลยบอล) 

 

ความมีระเบยีบวินยั ความมีน้ําใจนกักีฬา ความกลาหาญ 
กลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

ชาย 3 10.00 8 26.67 1 3.33 

หญิง 10 33.33 7 23.33 1 3.33 
       

 จากตารางที่ 15     แสดงความถี่จากการวิเคราะหเนื้อหาในใบงานกิจกรรมทักษะกีฬา
วอลเลยบอล  แยกตามเพศ  โดยนักเรียนชายใหความถี่ดานความมีระเบียบวินัย  3  คน  คิดเปน 
รอยละ 10.00  ดานความมีน้ําใจนักกีฬา 8 คน  คิดเปนรอยละ 26.67 และดานความกลาหาญ  1  คน  
คิดเปนรอยละ 3.33  สวนนักเรียนหญิงใหความถี่ดานความมีระเบียบวินัย  10  คน  คิดเปนรอยละ 
33.33  ดานความมีน้ําใจนักกีฬา 7 คน  คิดเปนรอยละ 23.33  และดานความกลาหาญ 1 คน  คิดเปน
รอยละ 3.33 

ตารางที่ 16 รอยละของความถี่ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิม  จากกจิกรรมยืดหยุน 
 

ความมีระเบยีบวินยั ความมีน้ําใจนกักีฬา ความกลาหาญ 
กลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

ชาย 7 18.42 5 13.16 0 0.00 

หญิง 13 34.21 11 28.95 2 5.26 
       

 จากตารางที่ 16     แสดงความถี่จากการวิเคราะหเนื้อหาในใบงานกิจกรรมยืดหยุน  แยก
ตามเพศ  โดยนักเรียนชายใหความถี่ดานความมีระเบียบวินัย  7  คน  คิดเปนรอยละ 18.42  ดาน
ความมีน้ําใจนักกีฬา 5 คน  คิดเปนรอยละ 13.16  และดานความกลาหาญ  0  คน  คิดเปนรอยละ 
0.00  สวนนักเรียนหญิงใหความถี่ดานความมีระเบียบวินัย  13  คน  คิดเปนรอยละ 34.21  ดานความ
มีน้ําใจนักกีฬา 11 คน  คิดเปนรอยละ 28.95  และดานความกลาหาญ 2 คน  คิดเปนรอยละ 5.26 
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ตารางที่ 17 รอยละของความถี่ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิม  จากกจิกรรมกรีฑา 
 

ความมีระเบยีบวินยั ความมีน้ําใจนกักีฬา ความกลาหาญ 
กลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

ชาย 9 16.07 10 17.86 3 5.36 

หญิง 17 30.36 15 26.79 2 3.57 
       

 จากตารางที่ 17     แสดงความถี่จากการวิเคราะหเนื้อหาในใบงานกิจกรรมกรีฑา  แยกตาม
เพศ  โดยนักเรียนชายใหความถี่ดานความมีระเบียบวินัย  9  คน  คิดเปนรอยละ 16.07  ดานความมี
น้ําใจนักกีฬา 10 คน  คิดเปนรอยละ 17.86  และดานความกลาหาญ  3  คน  คิดเปนรอยละ 5.36  
สวนนักเรียนหญิงใหความถี่ดานความมีระเบียบวินัย  17  คน  คิดเปนรอยละ 30.36  ดานความมี
น้ําใจนักกีฬา 15 คน  คิดเปนรอยละ 26.79  และดานความกลาหาญ 2 คน  คิดเปนรอยละ 3.57 

ตารางที่ 18 รอยละของความถี่ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิม  จากกจิกรรมทดสอบ
สมรรถภาพและกิจกรรมการแขงขัน 

 

ความมีระเบยีบวินยั ความมีน้ําใจนกักีฬา ความกลาหาญ 
กลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

ชาย 2 4.88 12 29.27 0 0.00 

หญิง 9 21.95 18 43.90 0 0.00 
       

 จากตารางที่ 18     แสดงความถี่จากการวิเคราะหเนื้อหาในใบงานกิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพ และกิจกรรมการแขงขัน  แยกตามเพศ  โดยนักเรียนชายใหความถี่ดานความมีระเบียบ
วินัย  2  คน  คิดเปนรอยละ 4.88  ดานความมีน้ําใจนักกีฬา 12 คน  คิดเปนรอยละ 29.27  และดาน
ความกลาหาญ  0  คน  คิดเปนรอยละ 0.00  สวนนักเรียนหญิงใหความถี่ดานความมีระเบียบวินัย   
9  คน  คิดเปนรอยละ 21.95  ดานความมีน้ําใจนักกีฬา 18 คน  คิดเปนรอยละ 43.90  และดานความ
กลาหาญ 0 คน  คิดเปนรอยละ 0.00 
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ตารางที่ 19 รอยละของความถี่ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิมเปรียบเทียบทกุกิจกรรม 
 

ความมีระเบยีบวินยั ความมีน้ําใจนกักีฬา ความกลาหาญ 
กลุมตัวอยาง รอยละ รอยละ รอยละ 

1.  ปฐมนิเทศและการ 
     ทดสอบสมรรถภาพ 

 
43.75 

 
39.58 

 
16.67 

2.  กรีฑา 46.15 34.62 19.23 

3.  ทักษะกีฬา 
     (ฟุตบอล) 

 
43.33 

 
50.00 

 
6.67 

4.  แฮนดบอล 52.63 42.11 5.26 

5.  เทเบิลเทนนิส 46.43 44.64 8.93 

6.  การทดสอบ 
     สมรรถภาพและ 
     การแขงขัน 

 
 

26.83 

 
 

73.17 

 
 

0.00 

 จากตารางที่ 19     แสดงรอยละของความถี่ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม
เปรียบเทียบทุกกิจกรรม  กิจกรรมปฐมนิเทศและการทดสอบสมรรถภาพดานความมีระเบียบวินัย  
คิดเปนรอยละ 43.75  ความมีน้ําใจนักกีฬาคิดเปนรอยละ 39.58  ความกลาหาญ  คิดเปนรอยละ 
16.67  กิจกรรมวายน้ํา  ดานความมีระเบียบวินัย  คิดเปนรอยละ  46.15  ความมีน้ําใจนักกีฬา   
คิดเปนรอยละ 34.62   ความกลาหาญ  คิดเปนรอยละ  19.23  กิจกรรมทักษะกีฬา (วอลเลยบอล)  
ดานความมีระเบียบวินัย  คิดเปนรอยละ 43.33  ความมีน้ําใจนักกีฬา  คิดเปนรอยละ 50.00  ความ
กลาหาญ  คิดเปนรอยละ 6.67  กิจกรรมยืดหยุน  ดานความมีระเบียบวินัย  คิดเปนรอยละ 52.63  
ความมีน้ําใจนักกีฬา  คิดเปนรอยละ  42.11  ความกลาหาญ  คิดเปนรอยละ 5.26  กิจกรรมกรีฑา  
ดานความมีระเบียบวินัย  คิดเปนรอยละ 46.43  ความมีน้ําใจนักกีฬา  คิดเปนรอยละ  44.64  ความ
กลาหาญ  คิดเปนรอยละ  8.93  และกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพและกิจกรรมการแขงขัน  ดาน
ความมีระเบียบวินัย คิดเปนรอยละ 26.83  ความมีน้ําใจนักกีฬา คิดเปนรอยละ 73.17  ความกลาหาญ 
คิดเปนรอยละ 0.00 
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  ความมีระเบียบวินัย 
  ความมีน้ําใจนักกีฬา 
  ความกลาหาญ 

ภาพที่ 3  แสดงรอยละของความถี่ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมเปรียบเทียบทุกกิจกรรม 
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ขอวิจารณ 

 จากการศึกษาผลการสอนพลศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมในดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความมีน้ําใจนักกีฬา  และความกลาหาญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  โดยใชระยะเวลาการเรียนทั้งสิ้น  18 สัปดาห  ซ่ึงระดับ
ความรูและความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมของนักเรียนนั้น  วัดไดจากคะแนนการทดสอบ
ความรู  ดวยแบบทดสอบทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ซ่ึงเปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 
(multiple choice questionnaires)  จํานวน  20  ขอ  ขอละ  4 ตัวเลือก  ซ่ึงตัวเลือกแตละตัวนั้น
สอดคลองกับลําดับขั้นการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg  ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 4  ผลที่ไดจากการ
วิจัยสามารถนํามาวิเคราะหและอภิปรายผลเปนขอวิจารณ  ดังนี้ 

 1. ระดับความรูและความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ของนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงกอนการเรียนวิชาพลศึกษา  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
นักเรียนชายมีคาเฉลี่ยจากการทดสอบ 65.78  คะแนน  นักเรียนหญิงมีคาเฉล่ียจากการทอสบ 70.24 
คะแนน  แสดงใหเห็นวา  ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพื้นฐานของระดับความรู  และความมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ไมแตกตางกัน  โดยนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูง
กวานักเรียนชาย  ทั้งนี้ เพราะเพศหญิงมักไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดา  มารดา  ผูปกครองใหมี
ความสุภาพ  ออนนอม  และปฏิบัติตนอยูในประเพณีอันดีงามอยูเสมอ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Smith (1978 : 4028-A)  ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคาความมีน้ําใจนักกีฬา  พบวา นักเรียน
หญิงมีระดับความมีน้ําใจนักกีฬาสูงกวานักเรียนชายและจากการวิจัยของชัยพร  วิชชาวุธ  และคณะ 
(2531 : 274)  ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทย : ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยาสังคม  
พบวา  ในกลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  นั้น  นักเรียนหญิงมีระดับความมีระเบียบวินัยสูงกวา
นักเรียนชาย 

 2. ระดับความรูและความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ของนักเรียนชายกอนและ
หลังการเรียนวิชาพลศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักเรียนชายมี
คาเฉลี่ยจากการทดสอบกอนการเรียน 65.78 คะแนน  และมีคาเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน 74.94 
คะแนน  และในระดับความรูและความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ของนักเรียนหญิงกอน
และหลังการเรียนวิชาพลศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนหญิงมี
คาเฉลี่ยจากการทดสอบกอนการเรียน  70.24  คะแนน  และมีคาเฉล่ียจากการทดสอบหลังการเรียน 
74.33  คะแนน  แสดงใหเห็นวา  หลังจากที่ไดเรียนวิชาพลศึกษาระยะเวลา  18  สัปดาห  นักเรียน
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ชายและนักเรียนหญิงมีระดับความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมสูงขึ้น  ทั้งนี้  เพราะวิชา 
พลศึกษามิไดพัฒนานักเรียนทางดานรางกายเทานั้น  แตยังชวยพัฒนาระดับความมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมของนักเรียนใหสูงขึ้นดวย  ซ่ึงสอดคลองกับ นิพนธ  คันธเสรี  (2525 : 29)  ที่
กลาววา  จริยธรรมเกิดจากการเรียนรูและโดยการสั่งสอนอบรมรวมทั้ง Tillman  และคณะ (1996 : 
8-9)  ที่กลาววา  พลศึกษาไมเพียงแตตระหนักถึงผลลัพธทางดานรางกายเทานั้น  แตยังมีประโยชน
ในการพัฒนาความรูและเจตคติอีกดวย  นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริมาลย  เกิดรังสี 
(2536 : 89-90)  ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติกับการสอน
แบบบรรยายที่มีตอความมีน้ําใจนักกีฬาของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ  
สํานักงานเขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  พบวาการสอนทั้ง  2  แบบ  ทําใหนักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา
สูงขึ้นกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ระดับความรูและความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ของนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงหลังการเรียนวิชาพลศึกษา  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
นักเรียนชายมีคาเฉลี่ยจากการทดสอบ  74.94  คะแนน  นักเรียนหญิงมีคาเฉลี่ยจากการทดสอบ  
74.33  คะแนน  แสดงวาทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพื้นฐานของระดับความรูและความมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมไมแตกตางกัน  เพราะตลอดการเรียนวิชาพลศึกษาระยะเวลา 18 
สัปดาห  ไดมีการใชแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ซ่ึงเนื้อหาในแผนการสอนจะสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในดานความมีระเบียบวินัย ความมนี้ําใจนักกีฬา และความกลาหาญ  
ตลอดทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน  ยกเวนในกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ และกิจกรรมการ
แขงขันที่ไมมีดานความกลาหาญ  ทําใหหลังการเรียนวิชาพลศึกษาระยะเวลา 18 สัปดาห  ทั้ง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงจึงมีระดับความรูและความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม   
ไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Kohlberg (1964  อางถึงใน  ดวงเดือน และเพ็ญแข, 
2520 : 17)  ที่ไดศึกษาความแตกตางในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเยาวชนและคนพบสิ่งที่
นาสนใจวา  ในวัยเด็กเล็กและเด็กโตนั้นชายและหญิงไมแตกตางกันในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 

 4. คารอยละของความถี่ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมเมื่อนํามาเปรียบเทียบทุก
กิจกรรม  ผลปรากฏวา  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ดานความมีระเบียบวินัย  มีคะแนนมาก
เปนอันดับหนึ่ง  ใน  4  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมปฐมนิเทศและการทดสอบสมรรถภาพ  กิจกรรม 
วายน้ํา  กิจกรรมยืดหยุน  และกิจกรรมกรีฑา  ดานความมีน้ําใจนักกีฬา  มีคะแนนมากเปนอันดับ
หนึ่งใน  2  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมทักษะกีฬา (วอลเลยบอล)  และกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
และกิจกรรมการแขงขัน  สวนดานความกลาหาญนั้นนักเรียนไมไดใหความสําคัญในระดับมาก
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เทียบเทาคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมดานอื่น  ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามแผนการสอนที่ได
สรางขึ้น  โดยแผนการสอนที่ไดสรางขึ้นนั้น  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ในดานความมี
ระเบียบวินัยมีจํานวนมากที่สุด  รองลงมาไดแก  ความมีน้ําใจนักกีฬา  และความกลาหาญ  
ตามลําดับ  และจากผลการวิจัยที่ไดนั้นมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรม  เชน  ใน
กิจกรรมวายน้ํา  และกิจกรรมยืดหยุน  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่คอนขางยากในการฝกหัด  ผูเรียนตองมี
ความเอาใจใสบทเรียนและฝกฝนเพิ่มเติมอยางมุงมั่นจริงจัง  การทํากิจกรรมตองอาศัยความมี
ระเบียบวินัยเปนอยางมาก  สวนในกิจกรรมทักษะกีฬา (วอลเลยบอล)  และในกิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพและกิจกรรมการแขงขัน  เปนกิจกรรมที่นักเรียนตองมีการแขงขันกันบอยครั้ง  เกมการ
เลนตองอาศัยการทํางานรวมกันชวยเหลือกันและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  ทําใหนักเรียนไดซึมซับ
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ในดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  ดังที่  วรศักดิ์  เพียรชอบ (2523 : 
20-21)  กลาวไววา  “การแขงขันจะชวยเสริมสรางความมีน้ําใจนักกีฬาได  โดยการเลนดวยช้ันเชิง
ของการกีฬา  ไมพยายามเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน”  และสอดคลองกับ Purdy (1973 : 168-
169)  ที่กลาววา  หลักสําคัญของความมีน้ําใจนักกีฬาคือการแสดงการยอมรับคูแขงขัน  ยอมรับ
เจาหนาที่และผูตัดสิน  ควบคุมตนเองไดในระหวางการแขงขัน  และยอมรับทักษะการเลนของ
เพื่อนรวมทีม 

 จากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา  หลังการเรียนพลศึกษา  ตลอดระยะเวลา  18  สัปดาห 
คุณคาในตัวกิจกรรมสามารถที่จะพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบางบัว  (เพงตั้ง- 
ตรงจิตรวิทยาคาร)  ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  ใหมีระดับความรูและความมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยม  ไดสูงขึ้นกวากอนการเรียนอยางชัดเจน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลของการสอนวิชาพลศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบางบัว  (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ซ่ึงเปนผลจากการ
สอนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบางบัว  (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1  โรงเรียน
บางบัว  (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  อายุ  10-11  ป  ที่กําลังศึกษาปการศึกษา 2548-2549  จํานวน  
37 คน  โดยแยกเปนนักเรียนชาย  16  คน  นักเรียนหญิง  21  คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive random sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แผนการสอนวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 2. แบบสรุปความรูทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  (ใบงาน)  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 3. แบบทดสอบทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นแลวหา
ประสิทธิภาพ  โดยใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตาง ๆ  มีคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (reliability)  เทากับ 0.86 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ตารางที่ 20 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

กิจกรรม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย กําหนดเวลา 

1. เตรียมความพรอม สถานที่  อุปกรณ  แผนการสอน
ใบงาน  และแบบทดสอบทาง 
ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ 
คานิยม 

 

2. ทําการทดสอบกอนการเรียน แบบทดสอบทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม  และคานิยม 

สัปดาหที่ 1  ของการเรียน 

3. ดําเนินการเรียนการสอน แผนการสอนวิชาพลศึกษาชัน้ 
ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน 
บางบัว (เพงตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) 

ระยะเวลา  18  สัปดาห 

4. นักเรียนเขียนสรุปความรู 
ทางดานคุณธรรม  จริยธรรม 
และคานยิม 

แบบสรุปความรูทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
(ใบงาน) 

สัปดาหที่ 1  5  9  13  17  
และ  18 

5. ทําการทดสอบหลังการเรียน แบบทดสอบทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม  และคานิยม 

สัปดาหที่ 18 ของการเรียน 

6. รวบรวมขอมลู วิเคราะหขอมูลที่ไดเพื่อนํามาใช
ในการสรุปผลการวิจยั 

 

   

การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลโดยใชแสดงคารอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. ทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง  โดยการทดสอบคา “เอฟ” (f-test) 
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 3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยนของการทดสอบความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม  และคานิยม  ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  โดยการทดสอบคา “ที” (t-test for 
independent sample)  

 4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยนของการทดสอบความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม  และคานิยม  กอนและหลังการเรียน  โดยการทดสอบคา “ที” (t-test for dependent 
sample) 

ผลการวิจัย 

 1. ระดับความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
กอนการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ระดับความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ของนักเรียนชายกอนและหลังการ
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แตนักเรียนหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. ระดับความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ภายหลังการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. การวิเคราะหสาระความรูดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
ทุกกิจกรรม  ปรากฏวา  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ดานความมีระเบียบวินัย  มีคะแนนมาก
เปนอันดับหนึ่ง  ใน  4  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมปฐมนิเทศและการทดสอบสมรรถภาพ  กิจกรรม
กรีฑา  กิจกรรมฟุตบอล  และกิจกรรมแฮนดบอล  ดานความมีน้ําใจนักกีฬามีคะแนนมากเปนอันดับ
หนึ่งใน  2  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมแฮนดบอล  และกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ และกิจกรรม
การแขงขัน  สวนดานความกลาหาญนั้นนักเรียนไมไดใหความสําคัญในระดับมากเทียบเทา
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมดานอื่น 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี ้

 1. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาการสอนวิชาพลศึกษา  สามารถพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยม  ในดานความมีระเบียบวินัย  ความมีน้ําใจนักกีฬา  และความกลาหาญให
เกิดขึ้นในตัวบุคคลได  ดังนั้น  การสอนพลศึกษาจึงไมควรมุงเนนที่จะพัฒนาผูเรียนแตเฉพาะดาน
รางกายเทานั้น  แตการสอนพลศึกษาควรจะตองพัฒนาผูเรียนทางดานจิตใจ  ควบคูไปดวยกันทุก
คร้ังที่มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 2. จากผลการวิจัยในครั้งนี้จะเห็นไดวา  นักเรียนมีระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของ 
Kohlberg  แตกตางกัน  จะเห็นไดจากคาเฉลี่ยของการทดสอบแบบทดสอบทางดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยม  โดยในการทดสอบกอนการเรียนนั้น  นักเรียนหญิงมีคาเฉล่ียของการ
ทดสอบสูงกวานักเรียนชาย  ดังนั้น ผูสอนทุกคนควรมีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับพัฒนาการทาง
จริยธรรม  เพื่อที่จะไดนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาใหเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ  นอกจากนั้นผูสอนทุกคนควรคํานึงถึงหลักความแตกตางระหวางบุคคลในการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมของนักเรียนดวย 

 3. ผูสอนควรเนนย้ํากับนักเรียนทุกครั้งที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาวาใน
กิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนั้นมุงเนนที่จะใหนักเรียนไดรับคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมใน
ดานใด  เพื่อใหนักเรียนเกิดการรับรู  ซ่ึงสอดคลองกับพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กวัย 10-13  ป  
ในขั้นกระทําตามความเห็นชอบของผูอ่ืน  ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg 

 4. ถึงแมจะพบวาการสอนพลศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมใน
ดานความมีระเบียบวินัย  ความมีน้ําใจนักกีฬา  และความกลาหาญใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลได  แตก็
ควรมีการศึกษาและจัดทําแผนการสอน  โดยเนนวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
และคานิยมดานอื่น ๆ ดวย 

 5. ควรมีการใหความรู เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ  Kohlberg  กับ
ครูผูสอน  ผูปกครอง  และบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ  เพื่อนําไปประยุกตใชในการปลูกฝงคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมกับนักเรียนตอไป 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาวิจัยการสอนวิชาพลศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คานิยมในนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ  เพื่อหาวิธีการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมใหเกิด
ขึ้นกับนักเรียนทุกระดับชั้น  โดยผานทางกิจกรรมพลศึกษา 

 2. ควรทําการศึกษาวิจัยการสอนวิชาพลศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คานิยมในดานอื่น ๆ  และนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คานิยมดานตาง ๆ  ซ่ึงจะทําใหทราบวานักเรียนมีพัฒนาการในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานใดสูง  
ดานใดใดต่ํา  เพื่อที่จะไดหาแนวทางในการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมให
เกิดกับผูเรียนตอไป 
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