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บทคัดย่อ
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ABSTRACT

Background: At present, lots of integrity-problems occur among adolescents. Many group  
interventions appeared to improve adolescent integrity. This study focus on the applications of 
psychological theories and Buddhist principles into group intervention to improve integrity among 
adolescence.
Objective: The objective is to study the efficacy of group intervention, which is based on  
psychological theories and Buddhism, to the cognition integrity improvement in adolescents.
Method: Experimental study on the efficacy of group intervention, based on psychological  
theories and Buddhism, to the cognition integrity improvement in participated adolescents. Study 
in the Mathayom 1 students of one school, academic year of 2005. Subjects who score under 
25th percentile were grouped into the study and control group, 22 each. Study group consisted 
of subjects who willing to participate in the group intervention. Control group consisted of those 
who did not participate in the group intervention. The instruments used for collecting data were 
the cognition integrity questionnaire and the group intervention program, based on psychological 
theories and Buddhism. SPSS version 12 was used to analyze the data.
Results: There was no significant difference in integrity cognition between 2 groups prior to the 
group intervention (p=0.08). After the group intervention, the cognition integrity of the study group 
was significantly higher than the control group (p=0.003).
Conclusion: Cognition integrity of the study group was significantly improved after the group  
intervention, and was also higher than the control group. The group intervention, based on  
psychological theories and Buddhism, improve the cognition integrity of the participated  
adolescents. This intervention may be apply to the other activities for promoting cognition integrity  
in adolescents.
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บทน�า
 กำรพฒันำจรยิธรรมในบคุคลเป็นพืน้ฐำนส�ำคญั

ในกำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย์ เพรำะถ้ำบคุคลในสงัคม

มีจริยธรรมดี ย่อมเป็นเครื่องชี้น�ำในกำรด�ำเนินชีวิตไป 

ในทำงที่ดี1 กำรพัฒนำบุคคลในด้ำนที่ส�ำคัญที่สุดคือ 

กำรปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรมอัน

ก่อให้เกดิควำมสงบสขุในสงัคม มจีรยิธรรมสงูคอืมคีวำม

ซือ่สตัย์สจุรติ มคีวำมรบัผดิชอบต่อหน้ำที ่มรีะเบยีบวนิยั2  

จริยธรรมที่ควรเร่งรัดพัฒนำในหลักสูตรประถมศึกษำ

และมัธยมศึกษำ คือควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเมตตำ

กรณุำ และควำมขยนัหมัน่เพยีร3 และจำกกำรให้บรกิำร 

ทำงจิตเวชเด็กและวัยรุ ่นพบว่ำ ปัจจุบันมีครู และ 

ผู้ปกครองได้น�ำวัยรุ ่นมำปรึกษำในปัญหำพฤติกรรม

เรื่องกำรลักขโมย ทุจริตในกำรสอบ ลอกกำรบ้ำนเพื่อน 

กำรพูดโกหก หนีเรียน ประพฤตผิดกฎระเบียบมำกขึ้น 

ซึ่งพฤติกรรมเหล่ำนี้หำกไม่ได้รับกำรแก้ไขจะส่งผลต่อ

สังคม 

 โคลเบอร ์กได ้อธิบำยระดับพัฒนำกำรทำง

จริยธรรมในเด็กอำยุ 11-13 ปีว่ำ วัยนี้ยอมกระท�ำ 

ตำมผู้อื่นเพื่อเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม กระท�ำตำมเพื่อน

หรือบุคคลที่ตนและกลุ่มยอมรับเป็นแบบอย่ำง ยอมรับ

ค่ำนิยมของกลุ ่มว่ำถูกต้อง4 ต้องกำรเป็นที่ยกย่อง  

กลัวกำรถูกต�ำหนิ ถูกชักจูงโดยกลุ่มเพื่อนที่มีอิทธิพล

เหนือกว่ำท�ำให้เกิดพฤติกรรมไม่ถูกต้องได้5 วัยนี้

ควำมคิดจะพัฒนำจำกรูปธรรมเป็นนำมธรรมสำมำรถ

ไตร่ตรองด้วยเหตุผลอย่ำงมีระบบ สำมำรถวิเครำะห์

เปรยีบเทยีบวพิำกษ์วจิำรณ์ให้เหตผุล คดิเชงิเหตผุลตำม

ทีต่วัเองชอบ หรอืตำมอย่ำงเพือ่นมำกกว่ำควำมเป็นจรงิ 

ที่ควรจะเป็น เริ่มสำมำรถเข้ำใจถึงทฤษฎีมโนทัศน์  

ควำมคิดรวบยอดที่กว้ำงและลึกซึ้งขึ้นได้6 

 ผลของกำรท�ำกิจกรรมกลุ ่มท�ำให ้ เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงควำมคิดของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไปในทำง

ที่ดีขึ้น มีจริยธรรมควำมซื่อสัตย์สูงขึ้น7-12 รูปแบบของ

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนจริยธรรมในเด็กควรเป็นกลุ่ม

ทีไ่ด้แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ ฝึกทกัษะแก้ปัญหำ จะได้

ผลดถ้ีำเป็นปัญหำทีพ่บตำมวยัหรอืเป็นประเดน็ทีส่�ำคญั

ในช่วงเวลำนั้นและน�ำไปประยุกต์ใช้ได้13-14 

 กระบวนกำรกลุ ่มช ่วยให ้สมำชิกในกลุ ่ม  

เกิดก�ำลังใจใหม่ให้กับกำรแก้ปัญหำตนเอง เข้ำใจ

ได้ว่ำเป็นเรื่องที่สำมำรถเกิดกับคนอื่นทั่วไปได้ มีกำร

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและกำรคิดแก้ไขปัญหำจำก

ประสบกำรณ์จริงของกันและกัน มองตัวเองเป็นคนที่

มีประโยชน์ต่อผู้อื่น สำมำรถแบ่งปันควำมรู้ของตัวเอง 

ช่วยเหลือคนอื่นได้ เกิดมุมมองใหม่คือ มองปัญหำ 

ตำมควำมเป็นจริงและพัฒนำทักษะสังคม เกิดกำร

เลียนแบบพฤติกรรมกันในกลุ่ม จำกเพื่อนหรือจำกผู้น�ำ

กลุ่ม และด้วยท่ำทีของกลุ่มที่แสดงออกถึงกำรยอมรับ

ซึ่งกันและกันท�ำให้เด็กรู้สึกวำงใจ มั่นใจกล้ำที่จะแสดง

ควำมคิดของตัวเอง ควำมผูกพันระหว่ำงวัยรุ่นในกลุ่ม 

พร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัอย่ำงจรงิใจ สมำชกิมี

โอกำสได้รบักำรชมเชยจำกผูน้�ำกลุม่หรอืเพือ่นร่วมกลุม่  

ช่วยเสริมแรงจูงใจในกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง15 

 ดังนั้นกำรเรียนรู ้ผ่ำนกระบวนกำรกลุ ่มในรูป

แบบกลุ่มกิจกรรมที่อิงหลักทำงจิตวิทยำและหลักทำง

พุทธศำสนำ ที่มีเนื้อหำด้ำนจริยธรรมควำมซื่อสัตย์ 

น่ำจะใช้ได้ผลในกำรพัฒนำควำมซื่อสัตย์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

จุดประสงค์

 เพื่อศึกษำผลของกำรท�ำกลุ่มกิจกรรมที่อิงหลัก

ทำงจิตวิทยำและหลักทำงพุทธศำสนำต่อกำรพัฒนำ

จริยธรรมด้ำนควำมซื่อสัตย์ในวัยรุ่น 

รูปแบบและขอบเขตการศึกษา

 เป็นกำรศึกษำเชิงทดลอง ไม่ได้สุ่มเลือก (non-

randomized control trial study) เปรียบเทียบคะแนน
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ก่อนและหลังท�ำกิจกรรม และเปรียบเทียบระหว่ำง

กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมโดยใช ้คะแนนจำก

แบบสอบถำมหลังกิจกรรมกลุ่ม 8 ครั้ง 

นิยามศัพท์

 ควำมซือ่สตัย์ หมำยถงึ พฤตกิรรมหรอืควำมรูส้กึ

ของบคุคลทีแ่สดงออกอย่ำงเหมำะสมและตรงต่อควำม

เป็นจรงิ จรงิใจไม่ทจุรติและไม่ประพฤตมิชิอบ ยอมรบัผดิ 

จำกกำรกระท�ำของตน ไม่คิดโลภของผู้อื่น ไม่ทุจริตใน

กำรสอบ ไม่ขโมยของผู้อื่นหรือหยิบของผู้อื่นก่อนได้รับ 

อนุญำต รักษำค�ำสัญญำ ไม่กล่ำวค�ำเท็จ รับผิดชอบ 

หน้ำที่ของตน ละอำยต่อบำปไม่แสวงหำประโยชน์ 

ในทำงมิชอบ7

 กจิกรรมกลุม่ หมำยถงึ กจิกรรมซึง่มวีตัถปุระสงค์

เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนควำมคิดให้ถูกต้องตำมหลัก

พทุธศำสนำ โดยใช้กระบวนกำรกลุม่ ให้เกดิปฏสิมัพนัธ์

ระหว่ำงสมำชิกในกลุ ่ม ให้กำรเรียนรู ้แบบใหม่โดย 

กำรเห็นแบบอย่ำงที่ดี ให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำง

วยัรุน่ทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรม และระหว่ำงผูน้�ำกลุม่กบัวยัรุน่ที่

เข้ำร่วมกจิกรรม โดยผูน้�ำกลุม่เป็นผูป้ระสำนควำมคดินัน้

ให้สมบูรณ์เป็นควำมคิดรวบยอด และให้วัยรุ่นสำมำรถ

น�ำควำมรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์เป็นแนวทำงปฏบิตัขิองตนเอง

ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตต่อไป

ประชากรเป้าหมาย

 นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่  1 โรงเรียนรัฐบำล 

แห่งหนึ่งในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2548 

 เกณฑ์คัดเลือกประชำกรกลุ่มศึกษำ

 1. ยินดีเข้ำร่วมกำรศึกษำ ได้รับกำรอนุญำต

และลงนำมอนุญำตจำกผู้ปกครองให้สำมำรถเข้ำร่วม

กิจกรรมได้ครบ 8 ครั้ง

 2. ไม่มีโรคทำงกำยรุนแรง

 3. นับถือศำสนำพุทธ

 เกณฑ์กำรคัดเลือกประชำกรกลุ่มควบคุม 

 1. ยนิดเีข้ำร่วมกำรศกึษำ ได้รบักำรอนญุำตและ

ลงนำมอนุญำตจำกผู้ปกครอง แต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม

กิจกรรมได้ครบ 8 ครั้ง

 2. ไม่มีโรคทำงกำยรุนแรง

 3. นับถือศำสนำพุทธ

 เกณฑ์ในกำรคัดออก คือเด็กที่มีปัญหำในกำร

สื่อสำร

การค�านวณหาขนาดประชากร

 ค�ำนวณค่ำ N ในแต่ละกลุ่ม 

จำกสูตร  N = (Z
α

 + Z
 β

)2 x SD2

ควำมแตกต่ำงของค่ำ mean ของทั้ง 2 กลุ่ม 2

 Z
α 

= 2.326 เมื่อ α = 0.01 (1-sided test)

 Z
β 

= 2.326 เมื่อ β = 0.1 

 Mean ของกลุ่มควมคุม = 66.57 

 Mean ของกลุ่มทดลองก่อนท�ำกิจกรรม = 66.5 

 Mean ของกลุ่มทดลองหลังท�ำกิจกรรม = 78.5 

(โดยคำดว่ำหลังท�ำกิจกรรม นักเรียนจะมีคะแนนที่ได้

จำกแบบสอบถำมเพิ่มขึ้นประมำณ 20 %)7 

SD = 10.5 อ้ำงอิงจำกข้อมูลของที่ได้จำกกำรท�ำกำร

ศึกษำน�ำร่อง

 ค�ำนวณได้ประชำกร 17 คน และมี 90% power 

to detect a difference และใช้ two group t-test with  

a 0.010 one-sided significance level, β=0.1, 

α=0.0122-23 ประมำณ missing data 30 % ดังนั้นต้อง

ใช้ขนำดตัวอย่ำง 22 คนต่อกลุ่ม 

วิธีการด�าเนินการศึกษา

 นักเรียนชั้น ม. 1 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งผ่ำนกำร

ชี้แจงข้อมูลโครงกำรส�ำรวจจริยธรรมด้ำนควำมซื่อสัตย์ 

ผู ้ที่สมัครใจเข้ำร่วมกำรศึกษำจึงตอบแบบสอบถำม 

เกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ 31 ข้อ โดยใช้รหัสแทนชื่อเพื่อ
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ป้องกนัอคตขิองผูว้จิยัในระหว่ำงกำรท�ำกจิกรรม เหตผุล

ทีค่รรููร้หสัประจ�ำชือ่นกัเรยีน หลงัตอบแบบสอบถำมเพือ่

ช่วยจัดนักเรียนมำเข้ำกิจกรรมกลุ่ม (แต่ครูไม่ทรำบว่ำ 

เกณฑ์ในกำรคัดนักเรียนเข้ำมำศึกษำ คือนักเรียนที่ได้ 

คะแนนน้อยกว่ำ percentile ที ่25 และไม่ทรำบผลคะแนน 

จำกแบบทดสอบ) หลังจำกนักเรียนตอบแบบสอบถำม

แล้ว ผูท้ีไ่ด้คะแนนน้อยกว่ำ percentile ที ่25 ถกูคดัเลอืก 

เป็นกลุ่มทดลองเข้ำร่วมท�ำกิจกรรมกลุ่มที่อิงหลักกำร

ทำงจิตวิทยำและหลักทำงพุทธศำสนำสัปดำห์ละ  

1 ครั้งรวม 8 ครั้ง ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่ำ  

percentile ที่ 25 และไม่สมัครใจเข้ำร่วมกิจกรรม 

ดังกล่ำว แต่ยินยอมที่จะตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับ

ควำมซื่อสัตย์ซ�้ำอีกครั้งจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มควบคุม 

โดยจับคู่เปรียบเทียบ (match pair) ประชำกรทั้ง 2 กลุ่ม

จำกค่ำเฉลี่ยมำตรำฐำน (mean) ของคะแนนที่ได้จำก

แบบสอบถำมเพศ อำยุ และระดับผลกำรเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 แบบสอบถำมควำมซือ่สตัย์ทีน่�ำมำใช้เป็นเครือ่งมอื 

วัดเป ็นแบบสอบถำมสถำนกำรณ์ มี  3 ตัวเลือก  

ม ีface validity โดยผ่ำนกำรตรวจสอบจำก ผูท้รงคณุวฒุิ  

3 ท่ำน ได้แก่ ศ.ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ รศ.กมลรัตน์ 

กรีทอง และ ผศ.วันเพ็ญ พงศ์ประยูร ตรวจสอบควำม

เหมำะสมของเนือ้หำค�ำถำม ภำษำทีใ่ช้ให้สอดคล้องกบั

นิยำมศัพท์ มีค่ำ Item discrimination-t โดยใช้เทคนิค 

ร้อยละ 25 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด หำค่ำคะแนน

รำยข้อของกลุ่มสูง-กลุ่มต�่ำ ใช้ t-test เลือกเฉพำะข้อ

ที่มีอ�ำนำจจ�ำแนกตั้งแต่ 1.8- 7.75 ได้จ�ำนวน 31 ข้อ 

ค่ำควำมน่ำเชื่อถือของแบบสอบถำมโดยกำรคัดเลือก

เฉพำะข้อทีม่อี�ำนำจจ�ำแนกตำมเกณฑ์ หำค่ำ Cronbach  

α coefficient = 0.7834 เป็นกำรวดัควำมเข้ำใจจรยิธรรม 

ด้ำนควำมซื่อสัตย์ของวัยรุ่นเท่ำนั้น ทั้ง 2 กลุ่มจะตอบ

แบบสอบถำมก่อนเข้ำกลุม่ ณ สปัดำห์ที ่1 และหลงัจำก

เสร็จกลุ่ม ณ สัปดำห์ที่ 97 

แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มที่อิงทฤษฎีทางจิตเวช

และหลกัทางพทุธศาสนา ซึง่ก�ำหนดวตัถปุระสงค์ของ

แต่ละกิจกรรมเรียงล�ำดับดังนี้16-21 

 กจิกรรมที ่1 สร้ำงควำมสำมคัค ีให้มทีศันะทีด่ต่ีอ

ควำมแตกต่ำงของแต่ละคนว่ำเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ร่วมกัน 

 กจิกรรมที ่2 มคีวำมตระหนกัรูต้วั สงัเกตอำรมณ์

ตัวเอง 

 กิจกรรมที่ 3 ควำมอยำก เป็นปัจจัยควำมไม่

ซือ่สตัย์ ให้รูจ้กัพอในสิง่ทีต่วัเองม ีเพือ่ป้องกนัควำมโลภ 

และขโมยของคนอื่น

 กิจกรรมที่ 4 ควำมเสียสละและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น  

จงึจะท�ำให้สงัคมอยูร่่วมกนัได้อย่ำงผำสกุ ควำมไม่ซือ่สตัย์ 

ต่อกำรกระท�ำและสัญญำของตน สร้ำงควำมทุกข์กับ

ตัวเองและผู้อื่น โดยให้เข้ำใจเรื่องกัลยำณมิตรและ 

น�ำมำประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง

 กิจกรรมที่ 5 ไม่กล่ำวค�ำเท็จ ละอำยต่อบำป  

ไม่ทุจริตในกำรสอบ และรับผิดชอบหนำ้ที่ของตน โดย

น�ำหลกัเรือ่งกลัยำณมติรและพรหมวหิำร 4 มำประยกุต์

ใช้ให้ถูกต้อง

 กิจกรรมที่ 6  ฝึกสมำธิ สติให้เท่ำทันควำมคิด 

ควำมรู้สึกก่อนประพฤติไม่ซื่อสัตย์

 กิจกรรมที่ 7  สร ้ำงทัศนคติเรื่อง หิริโอตัปปะ  

ก่อนมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ 

 กจิกรรมที ่8 มทีศันคตทิีด่ต่ีอควำมซือ่สตัย์ น�ำสิง่

ที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้

 กิจกรรมจัดที่ห้องแนะแนวของโรงเรียนทุกบ่ำย

วันเสำร์ต่อเนื่องกันทุกสัปดำห์ บำงกิจกรรมจะแบ่ง 

กลุ ่มย่อย 2 กลุ ่ม และมีวิทยำกรประจ�ำกลุ ่มเป็น 

แพทย์ประจ�ำบ้ำนจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 



การศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มต่อการพัฒนาความคิดเห็นทางจริยธรรม
ด้านความซื่อสัตย์ของวัยรุ่น

สิรินัดดา ปัญญาภาส และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 56 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554358

การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลพื้นฐำนประชำกรได้แก่ อำยุ เพศ ศำสนำ 

ระดับกำรศึกษำ ผลกำรเรียน ครอบครัว อำชีพของบิดำ

มำรดำ รำยได้ครอบครัว จ�ำนวนพี่น้อง และพฤติกรรม

เกี่ยวกับกิจกรรมทำงศำสนำ แสดงในรูปของควำมถี่  

ร้อยละ  

 เปรียบเทียบคะแนนจำกกำรทดสอบ pre-test & 

post-test โดยใช้ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ

หำค่ำควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลีย่ด้วย conditioned 

pair t-test ค่ำควำมแตกต่ำงอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิี่  

p<0.05 โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS version 12

ผลการศึกษา

นักเรียนที่ตอบแบบสอบถำม

418 รำย

คะแนนแบบสอบถำม 

< เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25

 112 รำย

สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 

8 ครั้ง 22 รำย

(กลุ่มทดลอง)

ไม่สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม

แต่ยินยอมตอบ post-test

22 รำย (กลุ่มควบคุม)

 นักเรียนที่มีคะแนนแบบสอบถำมต�่ ำกว ่ำ  

percentile ที ่25 และสมคัรใจตอบแบบสอบถำมอกีครัง้

แต่ไม่สมคัรใจเข้ำร่วมกจิกรรมมจี�ำนวน 25 รำย ซึง่ได้สุม่

เลอืกมำ 22 รำยเพือ่เป็นกลุม่ควบคมุ และนบัถอืศำสนำ

พุทธ กลุ่มตัวอย่ำงเป็นหญิงอำยุเฉลี่ย 12.05 ปีทั้งหมด 

ส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ย 3-4 (ร้อยละ 88.6) จ�ำนวนพี่น้อง 2 

คน (ร้อยละ 61.4) บดิำมำรดำอยูด้่วยกนั (ร้อยละ 79.5) 

อำยเุฉลีย่บดิำ 43.5+6.6 ในกลุม่ทดลองและ 42.4+4.9 

ในกลุม่ทดลอง อำยเุฉลีย่ญำต ิ41.4+7.0 ในกลุม่ทดลอง

และ 40.5+6.1 ในกลุ่มทดลอง (ตำรำงที่ 1)

 เปรียบเทียบคะแนนควำมคิดเห็นทำงจริยธรรม

ด้ำนควำมซื่อสัตย์ pre-test และ post-test จำก

แบบสอบถำมหลงัท�ำกจิกรรมกลุม่ ระหว่ำงกลุม่ควบคมุ 

และกลุ่มทดลอง (ตำรำงที่ 2) พบว่ำควำมคิดเห็นทำง

จริยธรรมด้ำนควำมซื่อสัตย์ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมก่อนเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม วิเครำะห์สถิติด้วย 

Wilcoxon’s rank test พบว่ำไม่แตกต่ำงกัน (p=0.80) 

ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้ำกลุ่มกิจกรรม คะแนน 

สูงขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) หลังใช้

กิจกรรมกลุ่ม ควำมคิดเห็นทำงจริยธรรมด้ำนควำม

ซื่อสัตย์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่ำงกัน 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (p=0.003) ขณะที่ควำม 

คิดเห็นทำงจริยธรรมด้ำนควำมซื่อสัตย์ของกลุ่มควบคุม

ก่อนและหลังไม่แตกต่ำงกัน p=0.73
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 22 คน

ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มควบคุม
จ�านวน (ร้อยละ) 

กลุ่มทดลอง
จ�านวน (ร้อยละ)

รวม 
(ร้อยละ)

เพศ หญิง 22 (100) 22 (100) 44 (100)
อำยุ (ปี) 11 

12 
13 

1 (4.5)
19 (86.4)

2 (9.1)

2 (9.1)
17 (77.3)
3 (13.6)

36 (81.8)

เกรดเฉลี่ย 2.1-2.9
3.0-4.0

3 (13.6)
19 (86.4)

2 (9.1)
20 (90.9) 39 (88.6)

ศำสนำ พุทธ 22 (100) 22 (100) 44 (100)
จ�ำนวนพี่น้อง (รำย) 1

2
3
4

5 (23.8)
13 (61.9)

2 (9.5)
1 (4.8)

2 (9.1)
14 (63.6)
4 (18.2)
2 (9.1)

27 (61.4)

สถำนภำพสมรส ของบิดำ
มำรดำ

คู่
หย่ำ/หม้ำย

17 (85)
3 (15)

18 (90)
2 (10)

35 (79.5)

อำชีพของบิดำ รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/ธนำคำร
รับจ้ำง/พนักงำนบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย
งำนบ้ำน

5 (27.8)
7 (38.9)
5 (27.8)
1 (5.6)

11 (50)
6 (27.3)
5 (22.7)

0 (0)
อำชีพของมำรดำ รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/ธนำคำร

รับจ้ำง/พนักงำนบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย
งำนบ้ำน

4 (20)
4 (20)
4 (20)
8 (40)

6 (27.3)
7 (31.8)
5 (22.7)
4 (18.1)

กำรศึกษำสูงสุดของบิดำ ประถมศึกษำ
มัธยมต้น/ปวช.
มัธยมปลำย/ปวส.
อนุปริญญำ
ปริญญำตรี
ปริญญำโท

6(37.5)
3(18.8)
2 (12.5)

0 (0)
5 (31.3)

0 (0)

1 (5.9)
6 (35.3)
3 (17.6)
1 (5.9)
4 (23.5)
2(11.8)

กำรศึกษำสูงสุด ของมำรดำ ประถมศึกษำ
มัธยมต้น/ปวช.
มัธยมปลำย/ปวส.
อนุปริญญำ
ปริญญำตรี
ปริญญำโท

6 (40)
3 (20)
3 (20)
1 (6.7)
2 (13.3)
0 (0%)

2 (11.8)
5 (29.4)
3 (17.6)
1 (5.9)
4 (23.5)
2 (11.8)

อำศัยอยู่กับ บิดำ/มำรดำ
ญำติ

16 (72.7)
6 (27.3)

19 (86.4)
3 (13.6)

รำยได้ครอบครัว (บำท) 3,001-8,000
8,001-10,000
10,001-50,000
50,000-100,000

5 (26.3)
3(15.8)

11 (57.9)
0 (0%)

2 (11.8)
2 (11.8)

12 (70.6)
1 (5.9%)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนจำกแบบสอบถำม pre-test และ post-test  

  ระหว่ำงกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

ก่อนเข้ากลุ่ม หลังเข้ากลุ่ม p-valure
กลุ่มทดลอง 72.2 (6.0) 79.7 (5.0) <0.001
กลุ่มควบคุม 72.7 (6.0) 72.8 (8.0) 0.73

 

วิจารณ์
 หลงัท�ำกจิกรรมกลุม่ คะแนนเฉลีย่จำกแบบสอบถำม

ควำมคิดเห็นทำงจริยธรรมด้ำนควำมซื่อสัตย์ของกลุ่ม

ทดลองสูงขึ้น อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) 

แสดงให้เหน็ว่ำกำรใช้กระบวนกำรกลุม่ในรปูแบบกจิกรรม 

กลุ่มที่อิงหลักกำรทำงจิตวิทยำและหลักทำงพุทธศำสนำ 

อำจเป็นวิธีหนึ่งที่สำมำรถท�ำให้นักเรียนมีควำมคิดเห็น

ทำงจรยิธรรมด้ำนควำมซือ่สตัย์สงูขึน้ สอดคล้องกบัวจิยั

ผลของกำรใช้กิจกรรมกลุ่มในกำรพัฒนำควำมซื่อสัตย์

ของนกัเรยีนชัน้ ป.6 โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตร ีกทม. ซึง่พบว่ำ  

นักเรียนกลุ่มทดลองมีกำรพัฒนำควำมซื่อสัตย์สูงขึ้น

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.019 และวิจัยที่

ศึกษำผลของกิจกรรมกลุ่มแบบใช้บทบำทสมมติเพื่อ

พัฒนำควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่กำรงำนของนักเรียน

มัธยมศึกษำปีที่ 1 จ�ำนวน 30 รำย พบว่ำกำรสอนโดย

ใช้บทบำทสมมติท�ำให้นักเรียนพัฒนำควำมรับผิดชอบ

ต่อหน้ำทีก่ำรงำนมำกกว่ำกำรสอนปกตอิย่ำงมนียัส�ำคญั

ทำงสถิติที่ระดับ 0.018

 กำรใช้กิจกรรมกลุ่มที่อิงหลักกำรทำงจิตวิทยำ

และหลกัทำงพทุธศำสนำอำจเป็นวธิหีนึง่ทีท่�ำให้นกัเรยีน

มีควำมคิดเห็นทำงจริยธรรมด้ำนควำมซื่อสัตย์สูงขึ้น

กว่ำเดิมได้ เพรำะในกระบวนกำรกลุ่มและเนื้อหำของ

กจิกรรมนัน้ ช่วยให้นกัเรยีนได้เข้ำใจหลกัทำงพทุธศำสนำ

ได้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ซึ่งเป็นแนวทำงหรือทำง

เลอืกใหม่ให้นกัเรยีนไปประยกุต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

อย่ำงมคีวำมสขุขึน้ เช่น เรือ่งกลัยำณมติร พรหมวหิำร 4 

สติ เป็นต้น กิจกรรมยังช่วยฝึกทักษะกำรสังเกตอำรมณ์ 

ทักษะกำรเชื่อมโยงควำมคิดอำรมณ์และพฤติกรรม  

มีสติคอยระแวดระวังปัจจัยที่ท�ำให้เกิดควำมไม่ซื่อสัตย์ 

และยังเกิดกำรเลียนแบบพฤติกรรมสร้ำงสรรค์ในกลุ่ม 

จำกนักเรียนด้วยกันเอง และจำกผู้น�ำกลุ่ม เนื้อหำของ

กจิกรรมยงัเป็นเรือ่งปัญหำพฤตกิรรมของวยัรุน่หรอืเป็น

ประเดน็ทีส่�ำคญัในช่วงเวลำนัน้ ซึง่ใกล้เคยีงสถำนกำรณ์

ในชวีติจรงิ สอดคล้องกบัแนวคดิในเรือ่งของกำรเรยีนรูท้ี่

มปีระสทิธภิำพ ควรเกดิขึน้จำกกำรกระท�ำของผูเ้รยีนเอง  

มิใช่เป็นผลจำกกำรถ่ำยทอดของครูโดยตรง และ 

กำรเรียนรู้โดยกำรกระท�ำจะส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของ

เด็กมำกกว่ำกำรถ่ำยทอดโดยตรงจำกครู24 นอกจำกนี้

นกัเรยีนยงัมโีอกำสได้รบัข้อมลูชมเชยจำกผูน้�ำกลุม่หรอื

เพื่อนร่วมกลุ่ม มีผลให้เข้ำใจว่ำกำรกระท�ำของตัวเอง 

มผีลต่อผูอ้ืน่ เกดิกำรยอมรบัควำมคดิเหน็ของผูอ้ืน่ และ

ช่วยเสรมิให้เกดิแรงจงูใจในกำรเปลีย่นแปลงตนเองด้วย 

จำกกิจกรรมกลุ่มที่อิงหลักกำรทำงจิตวิทยำและหลัก

ทำงพุทธศำสนำท�ำให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ต่ำงๆ 

ท�ำให้เกดิกำรเรยีนรูห้ลำยด้ำน มกีระบวนกำรให้เกดิกำร

เรยีนรูโ้ดยใช้สถำนกำรณ์ใกล้ตวั และทีเ่ป็นปัญหำจรงิๆ 

ตำมวัย ท�ำให้นักเรียนที่เข้ำกิจกรรมได้พัฒนำควำม

คิดเห็นทำงจริยธรรมด้ำนควำมซื่อสัตย์ได้ชัดเจนกว่ำ

นักเรียนที่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม และจำกประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้นี้จะส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมคิดเห็นทำง

จริยธรรมด้ำนควำมซื่อสัตย์ที่ถูกต้องขึ้น 
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ข้อจ�ากัดในการศึกษา

 งำนวิจัยนี้ เป็นกำรวัดผ่ำนควำมคิดเห็นทำง

จรยิธรรมด้ำนควำมซือ่สตัย์เท่ำนัน้ ซึง่อำจไม่ได้หมำยถงึ

ควำมซื่อสัตย์ที่แท้จริงที่ประชำกรที่ศึกษำจะแสดงออก

ได้ทั้งหมด คือไม่สำมำรถวัดทัศนคติ หรือพฤติกรรม

ซื่อสัตย์ที่แท้จริงได้

 กำรศึกษำนี้ เป ็นกำรศึกษำเฉพำะในกลุ ่ม 

วัยรุ่นหนึ่ง จ�ำกัดกลุ่มตัวอย่ำงจำกโรงเรียนเดียว ซึ่งเป็น

โรงเรียนหญิงล้วน จึงไม่เป็นตัวแทนของวัยรุ่นทั้งหมด 

หำกมีกำรศึกษำต่อไปควรเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่ม

ตัวอย่ำงที่หลำกหลำย 

ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
 กำรศึกษำนี้เป็นแนวทำงส�ำหรับครู ผู้ปกครอง 
โรงเรียน หน่วยงำนที่ใกล้ชิด บุคลำกรทำงสำธำรณสุข
ที่เกี่ยวข้องให้ส่งเสริมให้มีกำรใช้กิจกรรมกลุ่มที่อิงหลัก
กำรทำงจิตวิทยำและหลักทำงพุทธศำสนำ เพื่อพัฒนำ
ควำมคิดเห็นทำงจริยธรรมด้ำนจริยธรรมควำมซื่อสัตย์
อำจน�ำรูปแบบของกิจกรรมนี้สำมำรถประยุกต์เป็น 
รูปแบบที่ครูในโรงเรียนน�ำไปใช้ได้จริง เช่น กำรจัดท�ำ
เป็นคู่มือใช้ภำษำที่เข้ำใจได้ง่ำย
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