การศึกษาความต้องการของผูป้ กครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและ
พฤติกรรมที่ปรากฏด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย.
โดย สุธาทิพย์ วิเชียรวัฒนชัย*

การวิจยั นี้มจี ุดมุง่ หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของผูป้ กครองเกีย่ วกับพฤติกรรมที่
ควรปลูกฝงั และพฤติกรรมทีป่ รากฏด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต
กรุงเทพมหานครชัน้ ใน จานวน 382 คน จาก เขตพระนคร เขตบางคอแหลม เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขต
ยานนาวา รวมทัง้ สิน้ 5 เขต
ปัญหาการวิ จยั จากปจั จุบนั เป็ นยุคแห่งโลกาภิวฒ
ั น์ทม่ี คี วามก้าวล้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลให้สภาพ บ้านเมืองของประเทศไทยมุง่ ทีจ่ ะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญทางด้านวัตถุอย่าง
เห็นได้ชดั ในขณะทีม่ คี วามเจริญทางด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วนัน้ จะมีความเสือ่ มทางศีลธรรมและ
จริยธรรม เพิม่ ขึน้ คนในสังคมทีด่ ารงชีวติ ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของกระแส สังคมโลก มีความเห็นแก่
ตัว ละเลยการมีน้าใจ เอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่ ไม่มคี วามละอายในการรูจ้ กั ผิดชอบชัวดี
่ ขาดความซื่อสัตย์สจุ ริต เกิด
การแข่งขันและเร่งพัฒนาแต่ทางด้านวัตถุนิยม โดยขาดความสมดุลกับการ พัฒนาทางด้านจิตใจ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม ซึง่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของคนในประเทศ ทาให้โอกาสทีเ่ ด็กจะได้รบั การ
อบรมบ่มเพาะให้มคี ุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างน้อย โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg ) กล่าวว่า
เด็กปฐมวัยเป็นวัยทีเ่ ริม่ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยเด็กปฐมวัยซึง่ มีอายุในช่วง 2-7 ปีจะอยูใ่ นขัน้ หลบ
หลีกการถูกลงโทษ ถ้าพ่อแม่และครูสงสอนว่
ั่
าสิง่ ใดถูกต้องควรทา สิง่ ใดไม่ถูกต้องไม่ควรทา เด็กจะ
เลียนแบบในสิง่ ทีด่ ที พ่ี อ่ แม่และครูปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม
รัฐบาลตระหนักถึงเรือ่ งการพัฒนาจริยธรรม และส่งเสริมจริยศึกษาให้เด็กระดับปฐมวัย โดยกาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาชีวติ ให้
เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์พร้อมทัง้ ร่ายกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรูแ้ ละ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข และ พัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมทีเ่ ข้มแข็ง และ
กระทรวงศึกษาธิการยังประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรปู การศึกษา โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ กาหนด
คุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการทีค่ วรเร่งปลูกฝงั สาหรับเด็ก ครู โรงเรียน และชุมชน ได้แก่ ความขยัน ความ
ประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวนิ ยั ความสุภาพ ความ สะอาด ความสามัคคี และความมีน้าใจ
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความต้องการของผูป้ กครองเกีย่ วกับ พฤติกรรมทีค่ วรปลูกฝงั และ
พฤติกรรมทีป่ รากฏด้านคุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ทัง้ นี้เพือ่ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็ นข้อมูล

ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
(2554).

พืน้ ฐานให้กบั ครูและหน่วยงานการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องใช้เป็ น แนวทางในการจัดกิจกรรม เพือ่ พัฒนาให้เด็ก
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี คี ุณธรรม มีคุณภาพและอยูร่ ว่ มในสังคมได้อย่างมีความสุข
ความมุง่ หมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายคือ
1. เพือ่ ศึกษาความต้องการของผูป้ กครองเกีย่ วกับพฤติกรรมทีค่ วรปลูกฝงั ด้านคุณธรรม พืน้ ฐาน 8
ประการของเด็กปฐมวัย
2. เพือ่ เปรียบเทียบความต้องการของผูป้ กครองเกีย่ วกับพฤติกรรมทีค่ วรปลูกฝงั ด้าน คุณธรรม
พืน้ ฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย จาแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพของผูป้ กครอง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามความต้องการของผูป้ กครอง เกีย่ วกับพฤติกรรมที่
ควรปลูกฝงั และพฤติกรรมทีป่ รากฏด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จานวน 50 ข้อ มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ 0.97 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตคิ า่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบน มาตรฐาน การแจกแจงแบบที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีทพ่ี บความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี LSD
ผลการวิ จยั สรุปได้ดงั นี้
1. ผูป้ กครองมีความต้องการเกีย่ วกับพฤติกรรมทีค่ วรปลูกฝงั ด้านคุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ
ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความ ซื่อสัตย์ ด้านความมีวนิ ยั ด้านความสุภาพ ด้านความ
สะอาด ด้านความสามัคคี และด้านความมีน้า ใจ อยูใ่ นระดับมาก
2. พฤติกรรมทีป่ รากฏด้านคุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยอยูใ่ นระดับมาก6 ด้าน ได้แก่
ด้านความขยัน ด้านความมีวนิ ยั ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี และด้านความมีน้าใจ
ส่วนด้านความประหยัด และด้านความซื่อสัตย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผูป้ กครองทีม่ อี าชีพต่างกัน มีความต้องการเกีย่ วกับพฤติกรรมทีค่ วรปลูกฝงั ด้านคุณธรรมพืน้ ฐาน
8 ประการ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่รายด้านพบว่าในด้านความขยันและด้านความมีน้าใจแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. เด็กปฐมวัยทีผ่ ปู้ กครองมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมทีป่ รากฏด้านคุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการไม่
แตกต่างกัน
5. ความต้องการของผูป้ กครองเกีย่ วกับพฤติกรรมทีค่ วรปลูกฝงั กับพฤติกรรมทีป่ รากฏด้านคุณธรรม

พืน้ ฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยแตกต่าง กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6. ผูป้ กครองทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการเกีย่ วกับพฤติกรรมทีค่ วรปลูกฝงั ด้าน
คุณธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่รายด้านพบว่าในด้านความขยันและด้าน ความมีน้าใจแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7. เด็กปฐมวัยทีผ่ ปู้ กครองมีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมทีป่ รากฏด้านคุณธรรมไม่แตกต่าง
กัน

แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาความต้องการของผูป้ กครองเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่ควรปลูกฝัง และ
พฤติ กรรมที่ปรากฏด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
ค้าชีแ้ จง โปรดลงเครือ่ งหมาย / หน้าข้อความทีต่ รงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ
1. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน
............... ตากว่าปริญญาตรี หรือ อนุปริญญา
............... ปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรีขน้ึ ไป
2. อาชีพปจั จุบนั ของท่าน
............... รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
............... ค้าขาย
............... รับจ้างและอื่นๆ
ตอนที่ 2 ความต้องการของผูป้ กครองเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติ กรรมที่ ปรากฏ
ด้านคุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย
คาชีแ้ จง โปรดท้าเครือ่ งหมาย / ลงในช่องว่างให้ตรงกับความต้องการของท่านมากทีส่ ดุ ตามระดับ
คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ถ้าท่านมีความต้องการมากทีส่ ดุ ให้ทา้ เครือ่ งหมายในระดับ 5
ถ้าท่านมีความต้องการมาก ให้ทา้ เครือ่ งหมายในระดับ 4
ถ้าท่านมีความต้องการปานกลาง ให้ทา้ เครือ่ งหมายในระดับ 3
ถ้าท่านมีความต้องการน้อย ให้ทา้ เครือ่ งหมายในระดับ 2
ถ้าท่านมีความต้องการน้อยทีส่ ดุ ให้ทา้ เครือ่ งหมายในระดับ 1
และ โปรดท้าเครือ่ งหมาย / ลงในช่องว่างให้ตรงกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม ของลูกของท่าน
ตามระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ถ้าท่านพบเห็นพฤติกรรมนี้ทุกครัง้ เป็ นประจ้าสม่าเสมอ ให้ทา้ เครือ่ งหมายในระดับ 5
ถ้าท่านพบเห็นพฤติกรรมนี้เกือบทุกครัง้ ให้ทา้ เครือ่ งหมายในระดับ 4
ถ้าท่านพบเห็นพฤติกรรมนี้คอ่ นข้างบ่อย ให้ทา้ เครือ่ งหมายในระดับ 3
ถ้าท่านพบเห็นพฤติกรรมนานๆครัง้ ให้ทา้ เครือ่ งหมายในระดับ 2
ถ้าท่านไม่เคยพบเห็นพฤติกรรมนี้เลย ให้ทา้ เครือ่ งหมายในระดับ 1

พฤติ กรรมคุณธรรม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ด้านความขยัน
ทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจนเสร็จ
ช่วยงานบ้านตามวัย
กระตือรือร้นทีจ่ ะไปโรงเรียน
อ่านหนังสือทุกวัน
ด้านความประหยัด
ทุกครัง้ ทีร่ บั ประทานอาหาร ทานจนหมด
ปิดน้าเมือ่ เลิกใช้ทุกครัง้
………
………
ด้านความซื่อสัตย์
………
………
ด้านความมีวินัย
………
………
ด้านความสุภาพ
………
………
ด้านความสะอาด
………
………
ด้านความสามัคคี
………
ด้านความมีน้าใจ
………

ความต้องการปลูกฝัง
5 4 3 2 1

พฤติ กรรมที่ปรากฏ
5 4 3 2 1
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