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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาการพัฒนาวินัยในตนเองด้วยกิ จกรรมการจัดเก็บของเล่ น
สําหรับเด็กเตรี ยมอนุบาล กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กเตรี ยมอนุบาล ทังหมด 3 ห้องเรี ยน จํานวน 81 คน เครื องมือที
ใช้ในการวิจยั ในครังนี ได้แก่ 1) เพือเปรี ยบเทียบการพัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิ จกรรมการจัดเก็บของเล่น
สําหรับเด็กเตรี ยมอนุ บาล จากค่าคะแนนการปฏิ บตั ิกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นใน 2 สัปดาห์ 2)เพือศึกษา
ความคิดเห็นการพัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยมอนุ บาล สถิติทีใช้ใน
การวิจยั คือ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิตค่า t –Test แบบ matched paired
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 81 คน พบว่า การพัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิ จกรรมการ
จัดเก็บของเล่นสําหรั บเด็กเตรี ยมอนุ บาล ทีแสดงค่าคะแนนจากการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการจัดเก็บของเล่นใน
2 สัปดาห์ พบว่า สัปดาห์ที 1 สัปดาห์ที 2 และความแตกต่างกัน คะแนนการเปรี ยบเทียบการพัฒนาวินยั ใน
ตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยมอนุ บาล ทีแสดงค่าคะแนนจากการปฏิบตั ิกิจกรรม
การจัดเก็บของเล่นใน 2 สัปดาห์ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี ยการทดสอบ พบว่า การทดลองการ
พัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยมอนุ บาลของการทดสองสัปดาห์ที 2
มีคะแนนสู งขึนกว่าสัปดาห์ที 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .05
2. ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นการพัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิ จกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็ก
เตรี ยมอนุ บาล เรื องความมีวินยั ในตนเองขณะจัดเก็บของเล่น จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 81 คน โดยภาพรวม
อยู่ใ นระดับการประเมิ น คื อแสดงพฤติ กรรมเมื อผูแ้ นะนํา มี ค่าคะแนนเฉลี ยอยู่ใ นระดับประเมิ น แสดง
พฤติกรรมเมือผูแ้ นะนํา ทัง 10 ข้อ เรี ยงตามลําดับค่าระดับประเมิน ดังนี 1) จัดวางเรี ยงของเล่นใส่ ตูไ้ ด้ถูกที
อย่างเรี ยบร้อย 2) ช่วยเหลือเพือนจัดเก็บของเล่น 3) เก็บของเล่นทุกครังโดยไม่ตอ้ งเตือน 4) เก็บรวบรวม
ของเล่นได้อย่างครบถ้วน 5) จัดเก็บของเล่นเข้าชุดลงกล่อง / ตะกร้าได้อย่างเรี ยบร้อย 6) ยิมแย้มแจ่มใสขณะ

471

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

เก็บของเล่น 7) ไม่แย่งกันเก็บเล่น 8) จัดเก็บของเล่นเสร็ จเรี ยบร้อยตามเวลาทีกําหนด 9) ไม่ส่งเสี ยงดังขณะ
เก็บของเล่น 10) เก็บของเล่นอย่างทะนุถนอม ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: การพัฒนาวินัยในตนเองด้ วยกิจกรรม / การจัดเก็บของเล่ น / เด็กเตรี ยมอนุบาล
Abstract
This research has objectives to study about development of own disciplines by activities of toy
collection for pre-kindergarten children. Sample groups consisted of pre-kindergarten children, all three
classrooms, numbering 81 children. Used tools in the research in this time, consisted of : 1) For comparing
of development of own disciplines by using activities of toy collection for pre-kindergarten children, from
scores of practice in the activities of toy collection in two weeks; 2) To study the development of own
disciplines by using activities of toy collection for pre-kindergarten children. The statistics used in this
research consisted of mean, standard deviation statistical value of Independent t-Test.
From the research result, it was found that:
1. Study result from 81 samples, it was found that development of own disciplines by using
activities of toy collection for pre-kindergarten children showed scores from activity practice of toy
collection in two weeks, it was found about the first week, the second week and difference of scores of
comparison for development of own disciplines by using activities of toy collection for pre-kindergarten
children, showing scores from activity practice of toy collection in two weeks. From the test result of
difference of mean value of the test, it was found that experiment of development of own disciplines by
using activities of toy collection for pre-kindergarten children, in the experiment of the second week had
higher scores than the first week having statistical significance at .05.
2. From the analysis result about opinion of development of own disciplines by using activities of
toy collection for pre-kindergarten children, regarding own disciplines while the children collected toys
from 81 samples, in the overall framework, the scores were in the evaluation level, that was, the children
showed behavior when there was an advisor, there was mean value in the evaluation level, the children
showed behavior when there was an advisor in total 10 items, categorizing the evaluation level, as
follows: 1) The children could place toys in array in the cupboard at the right place tidily; 2) The children
helped friends to collect toys; 3) The children collected toys every time without warning; 4) The children
collected toys completely; 5) The children collected toys into sets and into boxes/baskets completely; 6)
472

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

the children smiled and were cheerful while they collected toys; 7) they did not scramble to collect toys
and; 10) they collected toys with nurturing manner, respectively.
Keywords: Development of own disciplines by activities / Toy collection / pre-kindergarten children
บทนํา
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ต้องการให้เด็กทุกคนมีมีสิทธิ ทีจะได้รับการอบรมเลียง
ดูและส่ งเสริ มพัฒนาการ ตลอดจนการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ทีดี ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็ก
กับผูเ้ ลี ยงดูหรื อบุคลากรทีมีความรู ้ ความสามารถในการอบรมเลียงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเพือให้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามลํา ดับขันของพัฒนาการทุ ก ด้านอย่างสมดุ ล และเต็ม ศัก ยภาพด้วยการส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรี ย นรู ้ และพัฒนาการที ครอบคลุ ม เด็ กปฐมวัย ทุ ก ประเภท ยึดหลัก การอบรมเลี ยงดู และให้
การศึกษาทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริ บทของ
ชุ มชน สังคมและวัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่ นและกิ จกรรมที เหมาะสมกับวัย จัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้สามารถดํารงชีวติ ประจําวันอย่างมีคุณภาพและมีความสุ ข ประสานความร่ วมมือ
ระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพาเด็ก (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546)
ในช่ วงเด็ก 2 – 6 ปี แรกของชี วิตเป็ นช่ วงทีมีความสําคัญทีสุ ดเป็ นระยะทีเด็กสามารถพัฒนาด้าน
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ วจึงง่ายต่อการเรี ยนรู ้และสามารถส่ งเสริ มพฤติกรรมทีพึงประสงค์ได้ดี ประสบการณ์ที
เด็กได้รับในวัยนีจะเป็ นพืนฐานของการพัฒนาชีวติ ทีมีคุณภาพต่อไป
จากการศึ กษาเอกสารที เกี ยวข้องเพือหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่ าววินัยต้องสร้ างตังแต่วยั เด็ก
เล็กๆ เพราะวัยเด็กเป็ นวัยทีรับสิ งต่างๆได้ง่าย หากปลูกฝั งสิ งทีดี เช่ น ความอดทน การรู ้จกั ควบคุมตนเอง
ความมีนาใจ
ํ ฯลฯ สิ งเหล่านี จะแทรกซึ มเข้าเป็ นบุคลิกภาพทีฝังแน่นในตัวเด็กจนเป็ นผูใ้ หญ่ บุคคลทีมีวินยั
ในตนเอง จะเป็ นผูท้ ีรู ้จกั กาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เคารพกติกา และแสดงพฤติกรรมออกมา
ในลักษณะทีสังคมยอมรับทังต่อหน้าและรับหลัง ความมีวินยั ตังอยูบ่ นพืนฐานของเหตุผลภายใต้บรรยากาศ
ของความรั ก ความอบอุ่ นความชื นชมยินดี และความรู ้ สึ ก อิ สระอันเป็ นพืนฐานที สําคัญของการพัฒนา
จริ ยธรรมต่อไป การฝึ กให้เด็กมีวนิ ยั ในตนเองควรยึดหลักบางประการดังนี
1. ทําให้พฤติ กรรมคงทนได้แก่ พ ฤติ ก รรมที พึงประสงค์ที เด็กแสดงออกเป็ นบางครัง ครู จะต้อง
กระตุน้ ให้เด็กแสดงพฤติกรรมเช่นนันอีก เช่นเก็บของเล่นได้ถูกที เก็บของเล่นได้ทนั ตามเวลาทีกําหนด
2. สร้ างพฤติกรรมให้เกิ ดขึน เป็ นการสร้ างพฤติกรรมทีเหมาะสมให้เกิ ดกับเด็กเช่ นช่ วยเพือนเก็บ
ของเล่น จัดเรี ยงของเล่นอย่างเรี ยบร้อย

473

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

3. ลดพฤติกรรมทีเป็ นปั ญหา เป็ นการลดพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมให้หายไปเช่น เด็กทีชอบเก็บของ
เล่นด้วยการขว้างหรื อโยนเสี ยงดัง ปรับเปลียนมาสร้างพฤติกรรมตรงกันข้ามโดยฝึ กให้เก็บของเล่นอย่างนุ
ถนอมไม่เสี ยงดัง
จากหลักการดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้พฒั นาพฤติกรรมหรื อปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)
การปรับพฤติกรรมเป็ นเทคนิ คทีได้รับการพัฒนามาจากทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ของสกิ นเนอร์ (Skinner) ในค.ศ.
1930 สกิ นเนอร์ และคณะได้ศึกษาถึ งวิธีการวางเงื อนไขแบบแสดงอาการกระทํา (Operant Conditioning)
และได้สรุ ปเป็ นหลักการปรับพฤติกรรมของบุคคลว่า “พฤติกรรมของบุคคลอยูภ่ ายใต้เงือนไขของผลกรรม
ทีบุคคลได้รับแต่งตังจากอดีตจนกระทังถึงปั จจุบนั ” เงือนไขของผลกรรมดังกล่าวได้แก่เงือนไขของการให้
แรงเสริ ม (Contingency of Reinforcement) และเงือนไขการลงโทษ (Contingency of Punishment (สมพร
สุ ทศั นีย.์ 2547 ,หน้า 138 )
การพัฒนาวินยั ในตนเองสามารถดําเนินการได้หลายลักษณะ แต่สําหรับเด็กปฐมวัยแล้ว ควรใช้การ
ให้แรงเสริ มทางบวก ซึ งเป็ นวิธีการทีมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า ด้วยเหตุนีผูว้ ิจยั ในฐานะครู ทีรับผิดชอบจึงได้
ดําเนิ นการศึกษาค้นคว้าวิธีการฝึ กวินยั ในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่น โดยส่ งเสริ มให้เด็กสร้ าง
ข้อตกลงร่ วมกันให้เด็กได้ฝึกปฏิบตั ิบ่อย ๆ โดยมีครู คอยเสริ มแรง ด้วยการใช้แรงเสริ มแลกเปลียน(Token)
แรงเสริ มทางวาจา แรงเสริ มทีเป็ นกิริยาท่าทาง ทําให้เด็กมีวินยั ในตนเอง มีความเต็มใจและเป็ นสุ ขทีเก็บของ
เล่นได้อย่างเรี ยบร้อยต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบการพัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยมอนุ บาล
จากค่าคะแนนการปฏิบตั ิกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นใน 2 สัปดาห์
2. เพือศึกษาความคิดเห็นการพัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยม
อนุบาล
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ได้แก่ เด็กเตรี ยมอนุ บาล ทังหมด 3 ห้องเรี ยน จํานวน 101 คน ภาคเรี ยนที 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางม่วง
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนโดยใช้การเสริ มแรง
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความมีวนิ ยั ในตนเองในกิจกรรมการจัดเก็บของเล่น
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3. ขอบเขตเวลา การวิจยั ครังนี ได้ทาํ การทดลองในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โดยมีระยะเวลา
ในการทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ในแต่ละวันทําการทดลอง 1 ครัง ในกิจกรรมเสรี ครังละ 20 นาที
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดหลักการทฤษฎีทเีK กียK วข้ อง
สําหรับทฤษฎีทีเกียวข้องกับพัฒนาการนัน มีนกั จิตวิทยาพัฒนาการได้กาํ หนดไว้ขอนําเสนอดังนี
เพียเจต์ (piaget Jean, 1969) ได้เสนอทฤษฎี พฒั นาการทางสติปัญญา โดยได้แสดงขันตอนของ
พัฒนาการของเด็กไว้ สรุ ปได้ดงั นี
1. วัยแห่งการใช้ประสาทสัมผัส (sensorimitor stage)นับตังแต่แรกเกิดจนกระทังอายุ 18 เดือน เด็ก
จะเรี ยนรู ้จากของจริ ง คน สัตว์ สิ งแวดล้อม สามารถค้นหาสิ งทีต้องการโดยการเดาสุ่ ม ใช้ประสาทสัมผัสเพือ
เรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ
2. วัยปฏิบตั ิตนเพือเตรี ยมตัว พร้อมทีจะกระทําตามความคิด (preconcrete operational stage) มีอายุ
ระหว่าง 1 ขวบครึ ง – 6 ขวบ เป็ นวัยเริ มเรี ยนรู ้ภาษาพูดและสื อความหมายต่าง ๆ มีความสามารถทีจะรับรู ้ทงั
ทีมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล เรี ยนรู ้โดยการเล่นและลองผิดลองถูก มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ รู ้จกั โต้ตอบ
คําถามปั ญหาง่าย ๆ
จากการพัฒนาการทางด้านอารมณ์ดงั กล่าว สรุ ปได้วา่ อารมณ์ของเด็กปฐมวัยจะเกิดขึนและเปลียน
แปลอย่างรวดเร็ ว ทังนีเพราะเด็กยังไม่สามารถจะควบคุมหรื อเก็บอารมณ์ของตนเองได้ ต่อมาเมือมีวุฒิภาวะ
และมีการเรี ยนรู ้ มากขึน เด็กก็จะสามารถควบคุ มอารมณ์ ได้ดีขึน ซึ งจะขึนอยูก่ บั การอบรมสังสอนของพ่อ
แม่ ครู ผูเ้ กียวข้อง และองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างด้วยเช่นกัน
ทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรมของเพียเจท์(Piaget)
เพียเจท์ (Piaget) ได้ศึกษาจริ ยธรรมของเด็กโดยการสังเกตจากการที เด็กเล่ นเกม เขาอธิ บายว่า
จริ ยธรรมแฝงอยูใ่ นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทุกชนิ ด และการเล่นเกมต่าง ๆ ของเด็ก จะต้องมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเป็ น
ระบบซับ ซ้ อ นแอบแฝงอยู่ใ นการเล่ น เกมนัน เพี ย เจท์ไ ด้อ ธิ บ ายถึ ง พัฒ นาการทางจริ ย ธรรมที ได้จ าก
การศึกษา สรุ ปได้วา่ พัฒนาการทางจริ ยธรรมมี 2 ขันตอนทีเป็ นพืนฐาน คือ 1.การฝึ กหัดตามกฎเกณฑ์ เป็ น
ช่วงอายุก่อน 8 ปี ระยะนี เด็กจะยึดกฎเกณฑ์ภายนอกคือ พ่อแม่ ผูใ้ หญ่มีส่วนเกียวข้องกับเด็ก จะมีอิทธิ พล
ต่อการพัฒนาทางจริ ยธรรมของเด็ก กฎเกณฑ์จะมีลกั ษณะตายตัว เด็กจะไม่คาํ นึงถึงแรงจูงใจต่าง ๆ หรื อเหตุ
ของการกระทําโดยแบ่งได้เป็ น 4 ขันตอนคือ
ขันที 1 เด็กพยายามทําตาม เลียนแบบอย่างคนอืนเพราะเด็กยังไม่รู้กฎเกณฑ์
ขันที 2 เด็กจะยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง พฤติกรรมจะเกิดจากตนเองรวมกับการทําตามอย่างของคน
อืนทีเล่นเป็ นการเล่นจะมุ่งเอาชนะ
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ขันที 3 เด็กเกิดการร่ วมมือในระหว่างผูเ้ ล่น ความสนใจจะอยูท่ ีการเล่นตามกฎเกณฑ์ไม่มุ่งเอาชนะ
ขันที 4 เด็กนอกจากจะมีการร่ วมมือในการเล่นตามกฎเกณฑ์แล้ว ยังทําตามกฎเกณฑ์ดว้ ยความรู ้สึก
รับผิดชอบเฉพาะตนเอง
เพี ย เจท์ กล่ า วว่า การที เด็ ก พัฒ นาจากการรั บ กฎเกณฑ์ ที ตายตัว จากอิ ท ธิ พ ลภายนอกมาเป็ น
กฎเกณฑ์ของตนเองได้ เนืองจากพัฒนาการทางสติปัญญาความสัมพันธ์ของกลุ่มเพือนและอายุ
ความสํานึกในกฎเกณฑ์ เด็กเริ มมีกฎเกณฑ์ของตนเอง ระยะนีพัฒนาการทางจริ ยธรรมเริ มก้าวไปสู่
ระดับที มี ความคิ ดเป็ นของตนเอง ในลักษณะของการคิ ดถึ งความยุติธรรม คิ ดถึ งเหตุ ผลและผลของการ
กระทํา (วราภรณ์ รักวิจยั 2533 : 108 – 109)
ทฤษฎีพฒั นาการเหตุผลทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก (Kohlberg”s Moral Development Theory)
ลอว์เรนซ์ โคลเบอร์ ก (Lawrence Kohlberg) เป็ นนักจิตวิทยาทีกําหนดทฤษฎีพฒั นาการเหตุผลทาง
จริ ยธรรมทีมีชือ ระบุวา่ พัฒนาการทางจริ ยธรรมจะเป็ นลําดับเช่นเดียวกับพัฒนาการด้านอืน ๆ โคลเบอร์ กมี
ความเชื อว่าพัฒนาการทางจริ ยธรรมของบุ คคลจะต้องเกิ ดขึ นเป็ นลํา ดับขัน โดยเริ มจากขันแรกก่ อนแต่
ระยะเวลาในการอยูใ่ นขันใดขันหนึงนันจะแตกต่างกันแล้วแต่บุคคล หรื อบางคนอาจอยูใ่ นขันทีคาบเกียวกัน
ก็ได้พฒั นาการทางจริ ยธรรมจะเป็ นเช่นเดียวกับพัฒนาการทางด้านการคิดและเหตุผลกล่าวคือ จะค่อย ๆ มี
การเปลียนแปลงในการแยกแยะถึงผลดีผลเสี ย แล้วนําไปก่อนให้เกิดการจัดระบบใหม่ทีจะนําไปสู่ ขบวนการ
สมดุลของโครงสร้างในทีสุ ด โคลเบอร์ กได้แบ่งขันพัฒนาการทางจริ ยธรรมออกเป็ น 3 ระดับ ซึ งในแต่ละ
ระดับจะแบ่งออกเป็ น 2 ขันย่อยดังต่อไปนี
1. ระดับก่อนเกณฑ์ (Preconventional Level) ระดับนีมี 2 ขันคือ
1.1 หลัก การหลบหลักการลงโทษ ช่ วงอายุระหว่า ง 0-7 ปี ขันนี เด็ กจะมี พฒั นาการคิ ดเชิ ง
จริ ยธรรมในด้านของการประพฤติดีก็เพือหลีกเลียงการถูกลงโทษ
1.2 หลัก การแสวงหารางวัล ช่ วงอายุระหว่าง 7-10 ปี ในขันนี เด็ ก จะประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตาม
กฎเกณฑ์เพือให้ได้รับรางวัลและความพึงพอใจ
2. ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ระดับนีมี 2 ขันคือ
2.1 หลักการทําตามทีผูอ้ ืนเห็นชอบ ช่วงอายุระหว่าง 10-13 ปี วัยนี จะปฏิบตั ิตามสิ งทีสังคมเห็น
ดีงามหรื อทีเรี ยกว่า “Good Boy/Good Girt Stage”
2.2 หลักการทําหน้าทีทางสังคม ช่วงอายุระหว่าง 13-16 ปี วัยนี จะรู ้ถึงบทบาทหน้าทีของตนใน
สังคมและรู ้วา่ ตนมีหน้าทีต้องทําตามกฎเกณฑ์ทีสังคมกําหนดหรื อคาดหมาย
3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post Conventional Level)
3.1 หลักการทําตามคํามันสัญญา ช่วงอายุ 16 ปี ขึนไปหรื อวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น วัยนี จะสามารถ
เห็นความสําคัญของคนหมู่มาก ไม่ทาํ ตนให้ขดั กับสิ ทธิ ของผูอ้ ืนสามารถบังคับควบคุมใจตนเองได้
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3.2 หลักการยึดอุดมคติสากล ช่วงวัยผูใ้ หญ่การคิดเชิ งจริ ยธรรมในขันนี ถือเป็ นขันสู งสุ ดเพราะ
นอกจากจะมีความรู ้ สากลนอกเหนื อจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตนแล้วยังมีความยืดหยุ่นทางจริ ยธรรมเพือ
จุดมุ่งหมายบันปลายอันเป็ นอุดมคติ
จากทฤษฎี ทีกล่ าวมาสรุ ปได้ว่า การพัฒนาจริ ยธรรมของเด็กจะพัฒนาเป็ น 2 ลักษณะคื อ เริ มแรก
จริ ยธรรมของเด็กจะขึนอยู่กบั บทบาทของพ่อ แม่และบุคคลใกล้ชิดต่อมาจริ ยธรรมของเด็กจะเกิ ดจากตัว
ของเด็กเองเมือเด็กมีพฒั นาการทางความคิดได้แก่ การเข้าใจ การรับรู ้และการตัดสิ นใจเลือกมาด้วยตนเองใช้
งานวิจัยทีเK กียK วข้ อง
งานวิจยั ในประเทศ
ลักษณ์ ชัววัลลี (2542) ได้ทาํ การวิจยั เรื องผลของรางวัลภายนอกและการรับรู ้ความสามารถของตน
ทีมีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรี ยนซึ งมีวตั ถุประสงค์คือ
1. เพือเปรี ยบเทียบแรงจูงใจภายในในการเล่นเกมของกลุ่มทีได้รับรางวัลจากภายนอกเป็ นเงิน กลุ่ม
ทีได้รับข้อมูลย้อนกลับทางบวก และกลุ่มควบคุม แต่ละกลุ่มก่อนและหลังการทดลอง
2. เพือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการให้รางวัลภายนอกกับระดับการรับรู ้ความสามารถของตน ใน
เรื องแรงจูงใจภายในในการเล่นเกม
3. เพือเปรี ยบเทียบแรงจูงใจภายในหลังการทดลอง ของกลุ่มตัวอย่างทีได้รับรางวัลภายนอกเป็ นเงิน
กลุ่มทีได้รับข้อมูลป้ อนกลับทางบวก และกลุ่มควบคุม
4. เพือเปรี ยบเทียบแรงจูงใจภายในหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างทีมีระดับการรับรู ้ความสามารถ
ของตนแตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีกําลังศึกษาในภาคต้นปี การศึกษา 2541 โรงเรี ยน
วัดศรี บุญเรื อง ซึ งเป็ นโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 154 คน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. เกมวิศวกรน้อย
2. แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนในการเล่นเกมวิศวกรน้อย
3. แบบสอบถามแรงจูงใจภายในในการเล่นเกมวิศวกรน้อย
4. แบบสอบถามจํานวนเกมทีเล่นเสร็ จ
5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกม
ผลการวิจยั พบว่า รางวัล ภายนอกที ให้ไ ม่ ได้ทาํ ลายแรงจูง ใจที ได้รับ ข้อมู ลป้ อนกลับ และกลุ่ ม
ควบคุ มหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่พบว่านักเรี ยนทีรับรู ้ ความสามารถของตนในการเล่นเกมสู ง มี
ความสนุ กในการเล่นเกมมากกว่านักเรี ยนทีรับรู ้ ความสามารถของตนตํา และพบว่านักเรี ยนทีได้รับข้อมูล

477

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ป้ อนกลับมีพฤติ กรรมเอาใจใส่ ในเกมที ตนเล่นมากกว่านักเรี ยนที รับรู ้ ความสามารถของตนตําและพบว่า
นักเรี ยนทีได้รับข้อมูลป้ อนกลับมีพฤติกรรมเอาใจใส่ ในเกมทีตนเล่นมากกว่ากลุ่มอืน ๆ
สารภี โชติรัตน์ (2542) ได้ศึกษาผลการใช้เกมตัวแบบและสถานการณ์ จาํ ลองต่อพฤติกรรมของ
นักเรี ยนอนุบาล มีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเทียบพฤติกรรมจริ ยธรรมด้านความซื อสัตย์ ความมีระเบียบวินยั
และความเอื อเฟื อเผือแผ่ก่อนกับหลังการสอนโดยใช้เกม ใช้ตวั แบบและใช้สถานการณ์ จาํ ลอง กลุ่ ม
ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาเป็ นนักเรี ยนชันอนุบาล 2 โรงเรี ยนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อําเภอห้วยยอด จังหวัด
ตรัง ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2551 จํานวน 60 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้
เกม ใช้ตวั แบบและใช้สถานการณ์ จาํ ลอง มีจริ ยธรรมด้านความซื อสัตย์ ความมีระเบียบวินยั และความ
เอือเฟื อเผือแผ่หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
สุ ภคั ไหวหากิ จ (2543) ได้ศึกษาเปรี ยบเที ยบการรั บรู ้ วินยั ในตนเองของเด็กปฐมวัยที ได้รับ
กิจกรรมการเล่านิทาน คติสอนธรรม และการเล่นเกมแบบร่ วมมือ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กปฐมวัยชันอนุ บาล
ปี ที 2 อายุระหว่าง 5 – 6 ปี จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยทีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่า
นิ ทานคติ ส อนธรรมมี การรั บ รู ้ วินัยในตนเองสู งกว่า เด็ก ปฐมวัยที ได้รับการจัดกิ จกรรมการเล่ นเกมแบบ
ร่ วมมือแต่ไม่แตกต่างกัน
สัณหพัฒน์ อรุ ณธารี (2543) ได้ทาํ การวิจยั การพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมและสื อในกิจกรรม
เสรี สําหรับเด็กปฐมวัย เพือสร้ างระเบียบวินยั กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู อนุ บาล 40 คน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดภูเก็ต เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามเรื องระเบียบวินยั ทีควรสร้ างในขณะทีเด็กทํากิจกรรม
เสรี เป็ นนักเรี ยนชันอนุ บาล 1 จํานวน 2 ห้องเรี ยน จากโรงเรี ยนบ้านตลาดเหนื อ จังหวัดภูเก็ต ซึ งเป็ น
ประชากรกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในการให้ผวู ้ ิจยั ทดลองจัดกิจกรรมและสื อในกิจกรรมเสรี เพือสร้าง
ระเบียบวินยั สําหรับเด็กปฐมวัย พบว่า การสอบถามความคิดเห็น การทําแบบทดสอบและการเสริ มแบบ
รู ปแบบมีความเหมาะสมอย่างยิงและเหมาะสมทีจะนําไปใช้กบั เด็กปฐมวัย เมือนําไปใช้กบั เด็กปฐมวัยทําให้
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีระเบียบวินยั เพิมขึน
นิรัชรา จันทิหล้า (2541) ได้ทาํ การวิจยั การเปรี ยบเทียบผลการใช้เทคนิ คเบียอรรถกรกับเทคนิ คตัว
แบบ ต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของชันเรี ยน และความเป็ นระเบียบของอุปกรณ์เครื องใช้ส่วนตัว
ของนักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่าง คื อ นัก เรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 1 โรงเรี ยน เจี ยรวนนท์อุทิศ 3 จํา นวน 8 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มเทคนิคเบียอรรถกร 4 คน และกลุ่มตัวแบบวีดีทศั น์ 4 คน ผลการวิจยั พบว่า 1. เทคนิ คเบียอรรถ
กรสามารถเพิมพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของชันเรี ยนและพฤติกรรมการรักษาความเป็ นระเบียบของ
อุปกรณ์เครื องใช้ส่วนตัวของนักเรี ยนได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .01 2. ตัวแบบวีดีทศั น์ สามารถเพิม
พฤติ ก รรมการรั ก ษาความสะอาดของชันเรี ย นและพฤติ ก รรมการรั ก ษาความเป็ นระเบี ย บของอุ ป กรณ์
เครื องใช้ส่วนตัวของนักเรี ยนได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .01 3. การปรับพฤติกรรมการรักษาความ
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สะอาดของชันเรี ยนและพฤติกรรมการรักษาความเป็ นระเบียบของอุปกรณ์เครื องใช้ส่วนตัวของนักเรี ยนโดย
ใช้ เทคนิคเบียอรรถกรกับเทคนิคตัวแบบวีดีทศั น์ไม่แตกต่างกัน
จากเอกสารงานวิจยั ที เกี ยวข้อง สรุ ป ได้ว่า วินัย ในตนเองเป็ นสิ งที มี ค วามสําคัญต่ อเด็ก ปฐมวัย
สามารถทีจะสอนและปลูกฝังให้เกิ ดขึนในตัวเด็กได้ ดังนันผูเ้ กี ยวข้องกับเด็กจึงควรได้ตระหนักถึ งการคิด
หาวิธีโดยเฉพาะการให้แรงเสริ ม เพือพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองซึ งเป็ นการวางรากฐานทีดีต่อไปในอนาคต
งานวิจัยในประเทศ
ฮอฟแมน (Hoffman.1970 :286) ได้ศึกษาการฝึ กวินยั 3 วิธี ได้แก่ การให้เหตุผลการปล่อยปละ
ละเลย และการรวมอํานาจ ผลการศึกษาพบว่า บิดามาดารทีฝึ กวินยั โดยวิธีการให้เหตุผลลทําให้เด็กมีวินยั ใน
ตนเองสู งกว่าเด็กทีได้รับการฝึ กวินยั โดยบิดามารดาทีปล่อยปละละเลยหรื อรวบอํานาจ
วิกกินส์ (Wiggins. 197 : 2899) ได้อา้ งถึงการศึกษาของ โกซ์ (Gough) ทีได้ศึกษาเกียวกับ ความมี
วินยั ในตนเอง พบว่า ผูท้ ีมีวนิ ยั ในตนเองสู ง จะมีความรับผิดขอบมาก มีความวิตกกังวลน้อย มีความอดทน มี
เหตุผลของตนเอง มีความยืดหยุ่นในความคิด และมีพฤติกรรมทีสังคมยอมรับ และยังพบว่าโดยทัวไปจะมี
สุ ขภาพสมบูรณ์ดีกว่าผูท้ ีขาดวินยั ในตนเอง
ไบรอัน (Bryant.1971 :4854-B) ได้ศึกษาเกี ยวกับความสัมพันธ์ ของครู กบั นักเรี ยนที มีความเชื อ
ต่างกัน โดยให้ครู บรรยายลักษณะของนักเรี ยนทีมีความเชืออํานาจในตนกับนักเรี ยนทีมีความเชื ออํานาจนอก
ตน กลุ่ มละ 20 คน พบว่า เด็กมี ความเชื ออํานาจภายในตนจะมี วินัยในตนเองมากกว่า ปรับตัวได้ดีกว่า มี
ผลสัมฤทธิ‚ ทางการเรี ยนและความอดทนมากกว่าเด็กทีมีความเชืออํานาจนอกตน
จากเอกสารและงานวิจยั ทีกล่าวมาข้างต้นนัน ผูว้ ิจยั เห็นได้วา่ การพัฒนาส่ งเสริ มและปลูกฝังการฝึ ก
วินยั ในตนเองให้แก่ เด็กนันถื อว่าเป็ นสิ งสําคัญมาก และควรเป็ นวินยั ทีเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ มิใช่ เกิ ดจากการ
บังคับ ดังนันจึงควรส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เป็ นสิ งสําคัญทีควรฝึ กให้เกิดขึนโดยให้เด็กเกิดความเชื อมันในตนเอง
รู ้จกั การปรับตัว ฝึ กความอดทน ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน เป็ นสิ งสําคัญและเกิดผลดีต่อตัวเด็ก อัน
เป็ นการปลูกฝังการส่ งเสริ มเรื องวินยั ในตนเอง สามารถอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสู ขต่อไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากร ได้แก่ เด็กเตรี ยมอนุ บาล ทังหมด 3 ห้องเรี ยน จํานวน 101 คน ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2558 โรงเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางม่วง
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นเด็กเตรี ยมอนุ บาล ทังหมด 3 ห้องเรี ยน การคํานวณขนาดตัวอย่าง ผูว้ ิจยั กําหนด
โดยใช้ต ารางสํ า เร็ จ รู ป การคํา นวณหาขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งตามวิ ธี ก ารของ เครสซี และมอร์ แ กน (ยุ ท ธ์
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ไกยวรรณ์, 2548, 91) จากการเปิ ดตารางทําให้ได้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 81 คน และใช้เทคนิ คการสุ่ มตัวอย่าง
อย่างง่าย (simple random sampling) โดยการนํารายชือของบุคลกรทังหมดมาจับฉลาก
ขัNนตอนการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การเล่านิ ทาน ซึ งหมายถึงเรื องราวทีเล่าต่อ ๆ กันมาตามช่วงรายะเวลา โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพือความสนุ ก สนาน เพลิ ดเพลิ น ให้ความรู ้ เป็ นคนดี ใ นสังคมได้อย่างมี ค วามสุ ข สอดแทรกคติ หรื อ
คุณธรรมเพือสอนใจไปด้วย ในระหว่างการเล่าให้เด็กฟัง ให้เด็กมีการโต้ตอบ ซักถาม แสดงข้อคิดเห็นและ
แสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื อง โดยวิธีการเล่านิทานมีขนตอนการเตรี
ั
ยมตัวดังต่อไปนี
1. ผูว้ ิจยั เตรี ยมการก่อนเล่านิ ทาน คือจะต้องรู ้จกั และเข้าใจเรื องทีเล่าอย่างแจ่มแจ้ง เพือให้การเล่า
นิทานดําเนินไปตามลําดับของเรื อง
2. อ่า นเรื องเล่ าโดยตลอดอย่างช้า ๆ แล้วลองคิ ดสร้ า งภาพในจิ นตนาการเกี ยวกับ ตัวละครและ
เหตุการณ์ในเรื องเป็ นลําดับ ให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติจากการเล่านิทาน โดยการเล่นของเล่น
3. อ่ านเรื องเล่ า โดยตลอดอย่างช้า ๆ แล้วลองคิ ดสร้ า งภาพในจิ นตนาการเกี ยวกับตัวละครและ
เหตุการณ์ในเรื องเป็ นลําดับ ให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติจากการเล่านิ ทาน การแสดงบทบาทสมมุติจากเรื อง
เล่า โดยวิธีการเก็บของเล่น
4. อ่ านเรื องเล่ า โดยตลอดอย่างช้า ๆ แล้วลองคิ ดสร้ า งภาพในจิ นตนาการเกี ยวกับตัวละครและ
เหตุการณ์ในเรื องเป็ นลําดับ ให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติจากการเล่านิ ทาน การแสดงบทบาทสมมุติจากเรื อง
เล่า เมือเก็บของเล่นถูกวิธี แสดงการให้รางวัล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั งนี เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ลด้วยแบบสัง เกตพฤติ ก รรมความมี วินัยในตนเองขณะ
จัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยมอนุบาล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กเตรี ยมอนุ บาล ทังหมด 3
ห้องเรี ยน จํานวน 81 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. สังเกตพฤติกรรมตามรายการเครื องมือวิจยั ด้วยการประเมินให้คะแนนพฤติกรรม ตังแต่ระดับ ไม่แสดง
พฤติกรรม แสดงพฤติกรรมโดยมีผแู ้ นะนํา และแสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง ทังนีมีการให้ค่าคะแนน
พฤติกรรมตังแต่ 1 2 3 ตามลําดับ
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เกณฑ์ สังเกตการประเมิน
แสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง
แสดงพฤติกรรมเมือมีผแู ้ นะนํา
ไม่แสดงพฤติกรรม

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. ผูว้ ิจยั ได้รวมคะแนนผลการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กเป็ นรายบุคคล ทีแสดง
พฤติกรรมและวัดได้
2. รวมคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน
3. หาค่ า คะแนนรวมจากแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมของเด็ก แต่ล ะคนในแต่ ล ะสั ป ดาห์ จนครบ 2
สัปดาห์
4. เปรี ยบเทียบความแตกต่าง การวิเคราะห์โดยใช้ t – Test จากการปฏิบตั ิกิจกรรมการจัดเก็บของ
เล่นใน 2 สัปดาห์
5. แสดงค่าคะแนนจากการปฏิ บตั ิกิจกรรมการจัดเก็บของเล่ นใน 2 สัปดาห์ ไว้ในตารางเดี ยวกัน
เพือให้เห็ นความก้าวหน้าของคะแนนพฤติกรรมทีเป็ นผลมาจากการทําให้เด็กมีวินยั ในตนเองด้วยกิ จกรรม
การจัดเก็บของเล่น หาค่าเฉลีย (Mean) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าเฉลียนําหนัก ( X ) และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์และนําเสนอเป็ นตารางประกอบคําบรรยาย
ผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจยั การพัฒนาวินัยในตนเองด้วยกิ จกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยมอนุ บาล
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 81 คน พบว่า การพัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิ จกรรมการ
จัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยมอนุ บาล ทีแสดงค่าคะแนนจากการปฏิ บตั ิกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นใน 2
สัปดาห์ พบว่า สัปดาห์ที 1 มีค่าเฉลีย ( X = 59.46, S.D. = 9.07) และสัปดาห์ที 2 มีค่าเฉลีย ( X = 72.86, S.D. =
10.10) ความแตกต่างกัน มีค่าเฉลีย ( X = 13.40, S.D. = 13.00) คะแนนการเปรี ยบเทียบการพัฒนาวินยั ใน
ตนเองด้วยกิ จกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยมอนุ บาล ทีแสดงค่าคะแนนจากการปฏิบตั ิกิจกรรม
การจัดเก็บของเล่นใน 2 สัปดาห์ จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 81 คน ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย
การทดสอบ พบว่า การทดลองการพัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยม
อนุบาลของการทดสองสัปดาห์ที 2 มีคะแนนสู งขึนกว่าสัปดาห์ที 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .05
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2. ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นการพัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิ จกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็ก
เตรี ยมอนุ บาล เรื องความมีวินยั ในตนเองขณะจัดเก็บของเล่น จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 81 คน โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับการประเมิน คือแสดงพฤติกรรมเมือผูแ้ นะนํา ( X = 2.70, S.D.=.36 ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า มีค่าคะแนนเฉลียอยูใ่ นระดับประเมิน แสดงพฤติกรรมเมือผูแ้ นะนํา ทัง 10 ข้อ เรี ยงตามลําดับค่าระดับ
ประเมิน ดังนี 1) จัดวางเรี ยงของเล่นใส่ ตูไ้ ด้ถูกทีอย่างเรี ยบร้ อย มีค่าเฉลี ย ( X = 2.85, S.D.= .36) 2)
ช่วยเหลือเพือนจัดเก็บของเล่น มีค่าเฉลีย ( X = 2.85, S.D.= .36) 3) เก็บของเล่นทุกครังโดยไม่ตอ้ งเตือน มี
ค่าเฉลีย ( X = 2.80, S.D.= .40) 4) เก็บรวบรวมของเล่นได้อย่างครบถ้วน มีค่าเฉลีย ( X = 2.78, S.D.= .45)
5) จัดเก็บของเล่นเข้าชุดลงกล่อง / ตะกร้าได้อย่างเรี ยบร้อย มีค่าเฉลีย ( X = 2.78, S.D.= .45) 6) ยิมแย้ม
แจ่มใสขณะเก็บของเล่น มีค่าเฉลีย ( X = 2.78, S.D.= .42) 7) ไม่แย่งกันเก็บเล่น มีค่าเฉลีย ( X = 2.73,
S.D.= .45) 8) จัดเก็บของเล่นเสร็ จเรี ยบร้อยตามเวลาทีกําหนด มีค่าเฉลีย ( X = 2.68, S.D.= .47) 9) ไม่ส่ง
เสี ยงดังขณะเก็บของเล่น มีค่าเฉลีย ( X = 2.55, S.D.= .50) 10) เก็บของเล่นอย่างทะนุ ถนอม มีค่าเฉลีย ( X
= 2.26, S.D.= .44)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั ครังนี การพัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยมอนุ บาล
ทีผูว้ จิ ยั นํามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี
ผลจากการใช้กิจกรรมการจัดเก็บของเล่นเพือพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง ปรากฏว่า เด็กปฐมวัย มี
วินยั ในตนเองสู งขึนอย่างต่อเนื อง ทังนี เป็ นผลมาจากมีกระบวนการพัฒนาและ การดําเนิ นงานอย่างเป็ น
ระบบ กล่าวคือ เริ มตังแต่การวิเคราะห์พฒั นาการและคุ ณลักษณะตามวัย การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
การศึ ก ษาเอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้อง กํา หนดแนวทางในการวิจยั กํา หนดขอบเขตการดํา เนิ นงาน
การเตรี ยมงานโดยการพัฒนาเครื องมื ออย่า งเป็ นระบบ นําไปทดลองใช้เพื อหาประสิ ทธิ ภาพและมี การ
วางแผนและเตรี ยมงาน เพือการนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในด้านการจัดกิจกรรมผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรม
การเล่านิ ทาน แสดงบทบาทสมมติ เพือปลุกจิตสํานึ กและสร้างแรงจูงใจ โดยได้นาํ เนือหาจากนิ ทานมาเป็ น
แนวทางในการสร้างข้อตกลงร่ วมกัน ซึ งทําให้เด็กแสดงพฤติกรรมทีมีพฒั นาการดีขึนเป็ นลําดับแรก เมือเด็ก
ได้แสดงพฤติกรรมทีดี แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ใช้เทคนิ คการให้แรงเสริ มแลกเปลี ยนเพือเป็ นกําลังใจให้เด็กได้แสดง
พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เพิมมากยิงขึน มีผลทําให้คะแนนแสดงพฤติกรรมของเด็กพัฒนาเพิมมากขึน
กิ จ กรรมการจัด เก็ บ ของเล่ น ที ใช้ใ นการพัฒ นาเด็ ก ให้ มี วิ นัย ในตนเอง ประกอบด้ว ยกิ จ กรรม
ดังต่อไปนี
1. กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ นิทานเรื องของขวัญจากนางฟ้ าและการแสดงบทบาทสมมติ
2. กิจกรรมการให้แรงเสริ มแลกเปลียน ได้แก่
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2.1 การให้เด็กจัดทําสมุดเด็กดีเป็ นรายบุคคล
2.2 การให้รางวัลด้วยการติ ดสติ„กเกอร์ ในสมุดเด็กดี แสดงการยอมรับความประพฤติ เมื อผ่าน
เกณฑ์รายวัน
2.3 ให้เด็กสามารถเลือกรางวัลได้ดว้ ยตนเองเมือปฏิบตั ิกิจกรรมผ่านเกณฑ์ครบ 1 สัปดาห์ ซึ ง
เป็ นสติ„กเกอร์ รูปภาพทีเด็กชอบ นําไปติดในสมุดเด็กดี การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ
สํานักงานพัฒนาสุ ขภาพ (2549 : 25 ) กล่าวว่าเมือต้องการให้เด็กทําอะไรก็ตาม ต้องจูงใจด้วยแรงเสริ ม
ทางบวก วิธีการให้รางวัลเป็ นกลยุทธ์ทีดี ในการเสริ มแรงให้เด็กปฏิบตั ิในทางทีชอบ นอกจากนีสุ ภคั ไหว
หากิจ (2543) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบการรับรู ้วินยั ในตนเองของเด็กปฐมวัยทีได้รับกิจกรรมการเล่านิ ทาน คติ
สอนธรรม และการเล่นเกมแบบร่ วมมือ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กปฐมวัยชันอนุ บาลปี ที 2 อายุระหว่าง 5 – 6 ปี
จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยทีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิ ทานคติสอนธรรมมีการ
รับรู ้วินยั ในตนเองสู งกว่าเด็กปฐมวัยทีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมแบบร่ วมมือแต่ไม่แตกต่างกัน และ
วิลาศลักษณ์ ชัววัลลี (2542) ได้ทาํ การวิจยั เรื องผลของรางวัลภายนอกและการรับรู ้ความสามารถของตนทีมี
ต่อแรงจูงใจภายในของนักเรี ยนซึ งมีวตั ถุประสงค์คือ เปรี ยบเทียบแรงจูงใจภายในในการเล่นเกมของกลุ่มที
ได้รับรางวัลจากภายนอกเป็ นเงิ น กลุ่มทีได้รับข้อมูลย้อนกลับทางบวก และกลุ่มควบคุ ม แต่ละกลุ่มก่อน
และหลังการทดลอง ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการให้รางวัลภายนอกกับระดับการรับรู ้ความสามารถของ
ตน ในเรื องแรงจูงใจภายในในการเล่นเกม เปรี ยบเทียบแรงจูงใจภายในหลังการทดลอง ของกลุ่มตัวอย่างที
ได้รับรางวัลภายนอกเป็ นเงิน กลุ่มทีได้รับข้อมูลป้ อนกลับทางบวก และกลุ่มควบคุม เปรี ยบเทียบแรงจูงใจ
ภายในหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างทีมีระดับการรับรู ้ความสามารถของตนแตกต่างกัน
ดัง นันจึ งสรุ ป ได้ว่า วินัย ในตนเองเป็ นสิ งที มี ค วามสํา คัญต่ อเด็ ก ปฐมวัย สามารถที จะสอนและ
ปลูกฝั งให้เกิ ดขึนในตัวเด็กได้ ผูเ้ กียวข้องกับเด็กจึงควรได้ตระหนักถึ งการคิดหาวิธีโดยเฉพาะการให้แรง
เสริ ม เพือพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองซึ งเป็ นการวางรากฐานทีดีต่อไปในอนาคต
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือK การนําผลการวิจัยไปใช้ งาน
การพัฒนาวินยั ในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสําหรับเด็กเตรี ยมอนุบาล ดังต่อไปนี
1. ก่อนนําไปใช้ครู ผูส้ อนต้องศึ กษาหลักสู ตร แนวคิ ดเกี ยวกับการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ตลอดจนเอกสารทีเกียวข้องกับการพัฒนาวินยั ในตนเอง ให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพือประยุกต์แนวคิด หลักการ
และและทฤษฏี มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. การดําเนิ นการพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง สามารถส่ งเสริ มให้เกิดขึนได้ในเด็กทุกวัยเพียงแต่
ต้องมีวธิ ี การและกระบวนการทีเหมาะสมและต่อเนือง ทีสําคัญคือต้องค่อยเป็ นค่อยไป
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3. ก่ อนดําเนิ นการต้องเตรี ยมสื อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้ อม เพราะเด็กมี ช่วงความสนใจสัน ต้องจัด
กิจกรรม โดยเฉพาะการเล่านิทานให้เด็กมีความประทับใจ จะเป็ นการสร้างแรงจูงใจได้เป็ นอย่างดี
4. เลือกวิธีการหรื อสื อทีจะนํามาจัดทําหรื อพัฒนาโดยคํานึ งถึ งความสอดคล้องกับความพร้อม วุฒิ
ภาวะ ความต้องการ ความถนัด และความสนใจของเด็กในแต่ละช่วงอายุ
ข้ อเสนอแนะเพือK การวิจัยต่ อไป
ผูว้ ิจยั เสนอว่าควรทําการจัดกิ จกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านอืน ๆ ในเรื องการพัฒนาความมีวินยั
ในตนเอง นอกจากนี การวิ จยั ที เกี ยวข้องกับ การจัด กิ จ กรรมพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ควรดํา เนิ นการกับ กลุ่ ม
ประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่างอืนทีมีลกั ษณะเฉพาะต่อไป
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