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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำ
การริเริ่มโครงการโรงหนังโรงเรี ยนของหอภาพยนตร์ องค์การมหาชน เป็ นการเปิ ดโอกาสและสร้ าง
วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ ให้ กบั เยาวชน มุง่ ผลให้ เกิดการเรี ยนรู้ในการหาความรู้ที่สอดแทรกมากับความ
บันเทิงที่เพิ่มเติมและมีมิตนิ อกเหนือไปจากการเรี ยนรู้ในตาราเรี ยน ซึง่ สร้ างบรรยากาศเสมอเหมือนกับการ
เข้ าชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ พาณิชย์
การดาเนินกิจกรรมที่ผา่ นมาของโครงการโรงหนังโรงเรี ยน พบว่าได้ รับความสนใจจากนักเรี ยน ใน
โรงเรี ยนที่อยูใ่ นพื ้นที่โดยรอบของโรงภาพยนตร์ ศรี ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล ทังใกล้
้ และไกล อีกทังมี
้ การ
ส่งเสริมสนับสนุนจากโรงเรี ยนในการเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เครื อข่ายโรงเรี ยนจากกิจกรรมนี ้
ขยายตัวเพิ่มขึ ้น จึงนับเป็ นความสาเร็จของโครงการในระดับหนึง่ เพื่อสานต่อคุณค่าความสาคัญดังกล่าว
หอภาพยนตร์ จงึ มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการใช้ สื่อภาพยนตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ในเชิงสาระบันเทิงให้ ขยาย
ออกไปสูพ่ ื ้นที่หา่ งไกล โดยเริ่มต้ นจากโรงเรี ยนที่อยูใ่ นชุมชนท้ องถิ่นห่างไกล ภายในอาเภอภักดีชมุ พล
จังหวัดชัยภูมิ เป็ นเป้าหมายแรก เนื่องจากอาเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ ซึง่ เป็ นอาเภอขนาดเล็ก ตังอยู
้ ่
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 90 กิโลเมตร ในเขตอาเภอภักดีชมุ พลไม่มีโรงภาพยนตร์ เชิงธุรกิจหรื อเชิง
สาธารณะดาเนินการ โอกาสการชมภาพยนตร์ ของคนในพื ้นที่จงึ มีอยู่คอ่ นข้ างน้ อย เนื่องจากการเดิน
ทางเข้ าไปในตัวจังหวัดเพื่อชมภาพยนตร์ ตามห้ างสรรพสินค้ านัน้ มีคา่ ใช้ จา่ ยสูง ซึง่ ถือว่าเป็ นรายจ่ายที่ไม่
คุ้มค่ากับการหวังประโยชน์จากการเรี ยนรู้ผา่ นสื่อภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ เชิงธุรกิจที่อยูใ่ นตัวจังหวัด
ดังนันการใช้
้
สื่อภาพยนตร์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้สาหรับนักเรี ยนในพื ้นที่หา่ งไกลจึงเป็ นไปได้ ยาก
เนื่องจากสาเหตุหลักสองประการดังกล่าว ทางโครงการวิจยั ฯ จึงเลือกพื ้นที่วิจยั และโรงเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
จากตาบลวังทอง โดยเป็ นกลุม่ ตัวอย่างของนักเรี ยนช่วงอายุ 9 – 12 ปี ในช่วงชันวั
้ ยที่ 2 ของการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน หรื อระดับการศึกษาประถมศึกษาปลายปี ที่ 4 - 6 ของโรงเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ าน
เจาเหนือ บ้ านเจาเหนือ และโรงเรี ยนสหประชาสรร บ้ านหนองตะเคียนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตพื ้นที่อาเภอภักดีชมุ
1
พล จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ ห้องฉายภาพยนตร์ “โฮงหนังบ้ านต้ นตาล” ซึง่ อยูไ่ ม่หา่ งจากพื ้นที่ของโรงเรี ยน
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ รับการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน ได้ มีประสบการณ์ในวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์
1

พื ้นที่วิจยั ที่สร้ างขึ ้นจากเอกชนเพื่อเป็ นพื ้นที่สาธารณะสาหรับชุมชน ภายใต้ การดูแลของบ้ านต้ นตาลรีสอร์ ท อาเภอภักดีชมุ พล จังหวัด
ชัยภูมิ เลขที่ 178 หมู่ 7 ต.วังทอง อ.ภักดีชมุ พล จ.ชัยภูมิ 36260 (อาเภอภักดีชมุ พล ตังอยู
้ ่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ 90 กม. ระยะทาง
จาก กทม. ถึง อาเภอภักดีชมุ พล350 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)

2

และเรี ยนรู้วิธีการหาสาระความรู้ควบคูไ่ ปกับความบันเทิงจากสื่อภาพยนตร์ เช่นเดียวกันกับนักเรี ยนที่มี
โอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรี ยน ณ หอภาพยนตร์ เพื่อเป็ นแรงกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดทัศนคติและ
การตระหนักรู้ทางจริยธรรมดีด้วยตนเองที่แฝงอยูใ่ นสื่อภาพยนตร์ ให้ มากขึ ้น
นอกจากนี ้ยังเพิ่มกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนในพื ้นที่เดียวกันอีกหนึง่ โรง คือ โรงเรี ยนบ้ านห้ วยร่วม
เพื่อนามาเป็ นตัวตรวจสอบและชี ้วัดเครื่ องมือ ให้ แม่ยาและชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้โครงการวิจยั ฯ ได้ คดั สรร
ภาพยนตร์ จานวน 3 เรื่ อง อันได้ แก่ โทโทโร่ (ภาพยนตร์ ญี่ปน)
ุ่ ไอซ์ บาร์ ICE BAR ไอติมอิ่มอุน่ (ภาพยนตร์
เกาหลี) และ กะปิ ลิงจ๋อ ไม่หลอกจ้ าว (ภาพยนตร์ ไทย) ซึง่ มีเนื ้อหาสาระความรู้ในด้ านความเมตตากรุณา ที่
เหมาะสมกับเด็กตอนกลาง (9-12 ปี ) เพื่อนาไปสูก่ ารเพิ่มประสบการณ์ และเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมการชม
ภาพยนตร์
ซึง่ ถือว่าเป็ นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่จะทาให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้และปรับตัวในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ยังเป็ นการสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ กบั นักเรี ยนจากการ
ชมภาพยนตร์ อีกด้ วย เพื่อนาไปสูค่ าตอบที่ยืนยันผลที่ได้ จากการวิเคราะห์โดยใช้ หลักการจากแนวคิดทฤษฎี
ต้ นไม้ จริยธรรมอันเป็ นทฤษฎีที่เกิดขึ ้นโดยคนไทยเพื่อให้ เหมาะสมกับคนไทยของดวงเดือน พันธุมานาวิน ที่
กล่าวไว้ วา่ “จุดเริ่ มต้นของการพัฒนาคนให้เป็ นคนดี คื อ การเริ่ มทีร่ ากของต้นไม้จริ ยธรรมซึ่งเป็ นการสร้าง
พืน้ ฐานทางจิ ตใจเป็ นเบื ้องต้น” (2538:58)
แนวคิดทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรมนี ้จะแบ่ง 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นดอกและผลไม้ ของต้ นไม้ ส่วนลาต้ น
และส่วนที่เป็ นราก โดยในส่วนแรกคือดอกและผลไม้ บนต้ น จะแสดงถึงพฤติกรรมการทาดีละเว้ นชัว่ และ
พฤติกรรมการทางานเพื่อส่วนรวม ซึง่ เชื่อมโยงมาจากสาเหตุทางจิตใจที่เป็ นส่วนที่สอง คือ ลาต้ นของต้ นไม้
ประกอบด้ วยจิตลักษณะ 5 ด้ าน คือ (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม (2) มุง่ อนาคตและการควบคุมตนเอง
(3)ความเชื่ออานาจในตน (4) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และ (5) ทัศนคติ คุณธรรม และค่านิยม ส่วนสุดท้ าย คือ
รากของต้ นไม้ ซึง่ เป็ นจิตลักษณะพื ้นฐาน แบ่งออกเป็ นได้ 3 ประการ คือ สติปัญญา สุขภาพจิต และ
ประสบการณ์ทางสังคม ซึง่ จัดเป็ นปั จจัยภายในของการเกิดจริ ยธรรมของแต่ละบุคคล จึงควรปลูกฝั ง
จริยธรรมให้ แก่เด็กอันเป็ นวัยของการเริ่ มต้ นเรี ยนรู้และพัฒนาทางด้ านร่างกายและจิตใจ โดยจิตลักษณะทัง้
สามนี ้อาจใช้ เป็ นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่ลาต้ น โดยที่จิตลักษณะทัง้ 5 จะพัฒนาไป
เองโดยอัตโนมัติ ถ้ าบุคคลมีความพร้ อมทางจิตใจ 3 ด้ านและอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมทางบ้ าน ทางโรงเรี ยน
และทางสังคมที่เหมาะสม ทาให้ เด็กเกิดการพัฒนาจิตลักษณะพื ้นฐานทังสามประการ
้
(ดวงเดือน พันธุม
นาวิน 25238:2-3)
หากนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ วิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างควบคูไ่ ปกับหลักปรัชญา
การเรี ยนรู้แบบพุทธปั ญญานิยม (Constructivism) ที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการเรี ยนรู้สี่ประการ ได้ แก่ การ
กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความเข้ าใจในสิ่งที่เรี ยนรู้ด้วยตนเอง ประการที่สองคือ การเรี ยนรู้สิ่งใหม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั
ความรู้เดิมและความเข้ าใจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ประการที่สาม การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมีผลต่อการเรี ยนรู้
และสุดท้ ายคือ การจัดสิ่งแวดล้ อม หรื อกิจกรรมที่คล้ ายคลึงกับชีวิตจริง ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมี
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ความหมาย ทฤษฎีนี ้ได้ รับความนิยมในอเมริกา เนื่องจากสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (APA) ตัง้
โครงการเพื่อศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ในทางความเป็ นเลิศทางการศึกษา
จากผล
การศึกษาสรุปว่าผู้เรี ยนจะสัมฤทธิผลเมื่อครูใช้ การสอนแบบมีนกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learner-centered)
ซึง่ สามารถใช้ ควบคูก่ บั การบันทึกกระบวนการเรี ยนรู้โดยการค้ นพบ (Discovery Approach) ของบรูนเนอร์
เป็ นการเรี ยนรู้ที่ครูเป็ นผู้จดั สิ่งแวดล้ อมให้ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่จะให้ นกั เรี ยนรับรู้
และวัตถุประสงค์
พร้ อมด้ วยคาถามโดยตังความคาดหวั
้
งว่าเด็กหรื อนักเรี ยนจะเป็ นผู้ค้นพบคาตอบด้ วยตนเอง
การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมด้ วยตนเอง
ผู้เรี ยนแต่ละคนมี
ประสบการณ์และพื ้นฐานความรู้แตกต่างกันตลอดจนพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา จะเห็นได้ ชดั จากการที่
ผู้เรี ยนสามารถรับสิ่งเร้ าที่ให้ เลือกได้ หลายอย่างพร้ อมๆกัน

การเรี ยนรู้โดยการค้ นพบแบ่งออกเป็ นสอง

ประเภทคือ การค้ นพบแบบไม่กาหนดโครงสร้ าง และ การค้ นพบที่มีการแนะ (Guided Discovery) ซึง่
หมายถึงการสอนที่มีการจัดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ และจัดสรรหาข้ อมูลข่าวสารที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนค้ นพบ
พร้ อมกับการใช้ คาถามถามผู้เรี ยน
ผู้วิจยั สนใจที่จะนาทฤษฎีและแนวคิดข้ างต้ นมาเป็ นเครื่ องมือในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล และเป็ น
แนวทางในการวิจยั เชิงทดลองพัฒนาเพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีกบั นักเรี ยนช่วงวัย 9 – 12 ปี เพื่อให้ ได้ ผลการ
ทดลองที่แม่นยามากยิ่งขึ ้น เนื่องจากหลักแนวคิดดังกล่าวได้ ผา่ นการใช้ ทดลองในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนใน
ห้ องเรี ยนปกติมาแล้ ว และได้ ผลเป็ นที่ยอมรับ ผู้วิจยั จึงนามาใช้ กบั การศึกษานอกห้ องเรี ยนอีกครัง้ เพื่อ
วิเคราะห์พฒ
ั นาการของเด็กนักเรี ยนจานวน 90 คน ที่เข้ าร่วมโครงการโรงหนังโรงเรี ยน พื ้นที่อาเภอภักดีชมุ
พล จังหวัดชัยภูมิ โดยคาดหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า สื่อภาพยนตร์ จะเป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่สามารถกระตุ้นการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน ให้ สามารถคิดวิเคราะห์เรื่ องหรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่รับจากสื่อทุกประเภทอย่างมี เหตุมีผล
ตลอดจนสามารถส่งเสริมทัศนคติที่ดีงามให้ กบั นักเรี ยน โดยการซึมซับเข้ าไปอย่างไม่ร้ ูตวั แต่ก่อให้ เกิด
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมณี 2552: 210-219)
1.2 วัตถุประสงค์ ในกำรวิจัย
1.2.1เพื่อส่งเสริมการใช้ ภาพยนตร์ เป็ นสื่อในการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมด้ านความเมตตา กรุณา
และการคิดอย่างมีเหตุผล นอกเหนือจากในห้ องเรี ยน
1.2.2 เพื่อกระตุ้นในนักเรี ยนตระหนักถึงพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในพื ้นที่สาธารณะผ่านภาพยนตร์
และบรรยากาศในการชมภาพยนตร์
1.2.3 เพื่อส่งเสริม พัฒนา ขยายบทบาทสื่อภาพยนตร์ ในเชิงวิชาการสูช่ มุ ชนต่างจังหวัด
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1.3 ขอบเขตและระยะเวลำกำรศึกษำ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้กล่าวถึงการทดลองใช้ สื่อภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมด้ านความ
เมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น ของนักเรี ยนช่วงวัย 9-12 ปี (ตามการศึกษาขัน้
พื ้นฐานช่วงชันวั
้ ยที่ 2) ภายในอาเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ จากกลุม่ ประชากร 3 โรงเรี ยน ในเขตตาบล
วังทอง คือ โรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ โรงเรี ยนสหประชาสรร และโรงเรี ยนบ้ านห้ วยร่วมโดยมุง่ เน้ นการคิด
วิเคราะห์และพฤติกรรมของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อศึกษาการพัฒนาการที่เกิดจากการกระตุ้นผ่านสื่อ
ภาพยนตร์ ภายในระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2555)
1.4 คำถำมกำรวิจัย
1.4.1 นักเรี ยนมีทศั นคติด้านเมตตากรุณา และการคิดอย่างมีเหตุผล ก่อนและหลังเข้ าชม
ภาพยนตร์ แตกต่างกันหรื อไม่
1.4.2 หลังจากนักเรี ยนเข้ าชมภาพยนตร์ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมด้ านเมตตากรุณาและการคิดอย่าง
มีเหตุผลอย่างไร
1.4.3 หลังจากนักเรี ยนเข้ าชมภาพยนตร์ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมในการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในพื ้นที่
สาธารณะเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรื อไม่
1.5 กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
1. สื่อภำพยนตร์ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความ

ทัศนคติและพฤติกรรมเรื่ องความเมตตา

เมตตากรุณา และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น

กรุณา และการอยูร่ ่วมกัน ของนักเรี ยนชัน้

2. บริบททำงสังคมของกลุ่มตัวอย่ ำง

ประถมปลาย (เด็กช่วงวัยที่ 2)

1.6 กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้เข้ าร่วมโครงการทังหมด
้
เข้ าชมภาพยนตร์
ไม่เข้ าชมภาพยนตร์
2

ตัวแปรตำม

จานวน 98 คน2
จานวน 68 คน
จานวน 30 คน

ใช้ กลุม่ ตัวอย่างในการคานวณเพื่อหาค่าการวิจยั จริงจานวน 60 คน เนื่องจากนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าชมภาพยนตร์ มีจานวนไม่
เท่ากันในแต่ละรอบการฉายภาพยนตร์ ในโครงการวิจยั ฯ และใช้ วดั ความน่าเชื่ อถือของเครื่องมือจานวน 30 คน
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1.6.1 นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 - 6 โรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ บ้ านเจาเหนือ ต.วังทอง อ.ภักดีชมุ
พล จ.ชัยภูมิ จานวน 30 คน
1.6.2 นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 - 6 โรงเรี ยนสหประชาสรร บ้ านหนองตะเคียน ต.วังทอง อ.
ภักดีชมุ พล จ.ชัยภูมิ จานวน 38 คน
1.6.3 นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ยนบ้ านห้ วยร่วม บ้ านห้ วยร่วม ต.วังทอง อ.ภักดีชมุ
พล จ.ชัยภูมิ จานวน 30 คน
1.7 ประโยชน์ ท่ จี ะคำดว่ ำจะได้ รับ
1.7.1เกิดทัศนคติและพฤติกรรมด้ านความเมตตากรุณา และการคิดอย่างมีเหตุผลผ่านสื่อภาพยนตร์
1.7.2 เกิดทักษะการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในพื ้นที่สาธารณะผ่านภาพยนตร์ และบรรยากาศในการชม
ภาพยนตร์
1.7.3 เกิดการจัดการเรี ยนรู้ด้วยภาพยนตร์ ในเขตพื ้นที่ชมุ ชนต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ ้น
1.8 วิธีดำเนินกำร
1.8.1 ขันการเตรี
้
ยมการ
ศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ความเป็ นไปได้ ของพื ้นที่และกลุ่มประชากรตัวอย่างในการวิจยั
วางแผน ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ผู้ดแู ลพื ้นที่ โรงเรี ยน ครู นักเรี ยน
จัดทาหนังสือชี ้แจงวัตถุประสงค์โครงการ จัดทาหนังสือราชการ เพื่อขออนุญาต
ดาเนินการวิจยั ต่อหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
จัดเตรี ยมภาพยนตร์ และเอกสารประกอบ
จัดเตรี ยม ติดต่อประสานงานเรื่ อง สถานที่จดั กิจกรรม / ความพร้ อมของการดาเนิน
กิจกรรมฉายภาพยนตร์
1.8.2 ขันการด
้
าเนินการ
1) จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ ตามแผนที่กาหนดไว้
- กลุม่ เป้าหมายเป็ นนักเรี ยนระดับชันระดั
้ บประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จานวน 68 คน
- กิจกรรมฉายภาพยนตร์ จานวน 6 ครัง้
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ตำรำงที่ 1 ตารางรอบฉายภาพยนตร์
เดือน
กรกฎาคม

ภำพยนตร์
โทโทโร่
ไอซ์ บาร์ ICE BAR

สิงหาคม

กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้ าว

วันที่
8
15
22
29
6
13

ครัง้
1
2
3
4
5
6

โรงเรียน
โรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ
โรงเรี ยนสหประชาสรร
โรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ
โรงเรี ยนสหประชาสรร
โรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ
โรงเรี ยนสหประชาสรร

2) ทดสอบ ทากิจกรรม สัมภาษณ์ และสังเกตุการณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บข้ อมูลหลังการ
ชมภาพยนตร์ โดยใช้ เครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
แบบสอบถาม / แบบวัด เรื่ องความเมตตากรุณา การให้ อภัย และการคิดอย่างมีเหตุผล
(ก่อนและ หลังเข้ าชมภาพยนตร์ )
- แบบสัมภาษณ์เรื่ องพฤติกรรมด้ านเมตตากรุณา การให้ อภัย และการคิดอย่างมีเหตุผล
- แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง เรื่ องความรู้ความเข้ าใจในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในพื ้นที่สาธารณะ
3) ตรวจสอบความครบถ้ วนของข้ อมูล /เก็บข้ อมูลเพิ่มเติม
1.8.3 ขันการสรุ
้
ป วิเคราะห์ อภิปรายผล
เก็บรวบรวมข้ อมูล จัดระเบียบ หมวดหมูข่ องข้ อมูล
สรุป วิเคราะห์ ตีความ เบื ้องต้ น
รายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
- วิเคราะห์ สรุปผลการวิจยั
ส่งเล่มรายงาน
1.9 เนือ้ หำโดยสังเขป
งานวิจยั ฉบับนี ้เริ่มต้ นด้ วยบทนาที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการใช้ สื่อภาพยนตร์ มาเป็ นตัวกระตุ้นพัฒนาการของ
นักเรี ยนช่วงวัย 9 – 12 ปี ( การศึกษาขันพื
้ ้นฐานช่วงชันวั
้ ยที่ 2 ) ในเรื่ องทัศนคติและพฤติกรรมด้ านความ
เมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น เพื่อนามาวิเคราะห์ระดับพัฒนาการและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกินขึ ้นกับนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ตามหลักแนวคิดทางจิตวิทยา ในบทที่ 2, 3 และ 4
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ตามลาดับ จากการลงภาคสนามเพื่อสารวจและสังเกตการณ์ภายในพื ้นที่โรงเรี ยน และครอบครัวของ
นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง โดยการทาแบบทดสอบทัศนคติ เพื่อประมวลผลค่าทางสถิติ และการสัมภาษณ์
นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างจากการสุม่ ผู้ปกครอง และครูผ้ สู อน ตลอดจนการสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วมในการ
ชมภาพยนร์ ภายในโฮงหนังบ้ านต้ นตาล การร่วมกิจกรรมหลังจากการชมภาพยนตร์ ในแต่ละรอบจนเสร็จ
สิ ้น และพฤติกรรมของนักเรี ยนภายในโรงเรี ยน มาสู่บทสรุป (บทที่ 5) ผลสัมฤทธิ์ของการใช้ สื่อภาพยนตร์ ใน
การส่งเสริม และกระตุ้นการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ว่ามีพฒ
ั นาการไปในทิศทางใด นอกจากนี ้ยัง
ทาให้ ทราบถึงอุปสรรค และแนวทางการแก้ ไขให้ โครงการวิจยั ฯได้ พฒ
ั นาต่อยอดขยายโครงการโรงเรี ยนไป
ยังภูมิภาคต่างๆทัว่ ประเทศในอนาคต
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

2.1 สื่อภำพยนตร์
ควำมหมำย
ภาพยนตร์ ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ภาพฉายด้ วยเครื่ องทา
ให้ เห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหวได้ เรี ยกได้ อีกอย่างว่า หนังฉาย (2542:821) หรื อ การถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆ ใน
ลักษณะที่แสดงออกมาให้ เห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหว (Motion pictures) ผ่านกระบวนการบันทึกภาพด้ วย
ฟิ ล์ม ภาพที่ปรากฏบนแผ่นฟิ ล์มภาพยนตร์ หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายทาแล้ ว เป็ นเพียงภาพนิ่งจานวน
มากที่ มีอิริยาบท หรื อแสดงอาการเคลื่ อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละน้ อยต่อเนื่องกันเป็ นช่วงๆ และเรี ยง
ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ตามเรื่ องราวที่ได้ รับการถ่ายทาและตัดต่อ โดยใช้ หลักการที่ เรี ยกว่า การเห็นภาพ
ติดตา (Persistence of vision)3 ซึ่งอาจเป็ นเรื่ องราว หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง หรื อเป็ นการแสดงเสมือน
จริ ง หรื ออาจเป็ นการแสดงและสร้ างภาพจากจินตนาการของผู้สร้ างก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นชนิดฟิ ล์มเนกาทีฟ
(Negative) หรื อฟิ ล์มโพซิทีฟ (Positive) ผ่านกระบวนการแปลงให้ ปรากฏรู ป เสียง หรื อทังสองอย่
้
าง ด้ วย
เครื่ องฉายภาพยนตร์ หรื อเครื่ องที่สามารถฉายภาพออกมาได้ ภาพยนตร์ จึงถือเป็ นการสร้ างสรรค์ผลงาน
ทางศิ ล ปะสาขาหนึ่ ง ในรู ปของภาพเคลื่ อ นไหว และเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ อุ ต สาหกรรมบั น เทิ ง
(http://th.wikipedia.org, 7 สิงหาคม 2555)
ประเภทและควำมแตกต่ ำงของสื่อภำพยนตร์
ภาพยนตร์ ที่ฉายอยูท่ กุ วันนี ้มีหลากหลายประเภท ขึ ้นอยู่กบั ว่าจะจาแนกตามลักษณะใด

โดย

สมาน งามสนิท (2548:182-202) ได้ แบ่งสามารถแบ่งเป็ นหมวดหมูไ่ ด้ 2 ประเภท คือ การจาแนกประเภท
ตามลักษณะการนาเสนอและการจาแนกประเภทตามหน้ าที่หลักของการสื่อสาร
1) ประเภทของภำพยนตร์ จำแนกตำมลักษณะกำรนำเสนอ
3

การเห็นภาพติดตา (Persistence of vision) คือ การนาเอาภาพนิ่งหลายๆภาพ มาฉายดูทีละภาพด้ วยอัตราความเร็วในการฉายต่อ
ภาพเท่า ๆ กัน สายตามนุษย์จะยังคงรักษาภาพไว้ ที่เรติน่าเป็ นช่วงระยะเวลาสันๆ
้ ประมาณ 1 ส่วนต่อ 3 วินาที ถ้ าหากภายในระยะเวลา
ดังกล่าวมีอีกภาพแทรกเข้ ามาแทนที่ สมองของคนจะทาการเชื่อมโยงสองภาพเข้ าด้ วยกัน และจะทาหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไปเรื่อยๆ หากมี
ภาพต่อไปปรากฏในเวลาใกล้ เคียงกัน ในกรณีที่ภาพแต่ละภาพที่มองเห็น เป็ นภาพที่แสดงให้ เห็นถึงความสอดคล้ องในลักษณะของการ
เคลื่อนไหว เมื่อนามาเรียงต่อกันในระยะเวลากระชันชิ
้ ด ภาพนิ่งเหล่านันจะกลายเป็
้
นภาพเคลื่อนไหวที่ตอ่ เนื่องกันเป็ นธรรมชาติปัจจุบนั
ใช้ ความเร็วในการถ่ายทาที่ 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที
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1.1 ภำพยนตร์ ท่ มี ีเนือ้ หำเป็ นจริง
ภาพยนตร์ ทกุ เรื่ องจะมีภาษาและไวยากรณ์เป็ นของตัวเองเช่นเดียวกับภาษาหนังสือใน
การแต่งหนังสือ

หรื อการสื่อสารความหมายด้ วยภาษาหนังสือนัน้

ประโยคยาวบ้ าง

สันบ้
้ างตามความเหมาะสม

ผู้แต่งจะใช้ ถ้อยคามาเรี ยงเข้ าเป็ น

ส่วนภาพยนตร์ นนั ้

ผู้สร้ างหรื อผู้สื่อความหมายด้ วย

ภาพยนตร์ จะนาภาพแต่ละภาพที่เรี ยกว่า “เฟรม” (frame) มาเรี ยงเข้ าด้ วยกัน พร้ อมทังตบแต่
้
งด้ วยเสียง
ประกอบอื่นๆ ให้ สวยงาม เพื่อให้ ผ้ ชู มเกิดความประทับใจ ภาพยนตร์ ที่มีเนื ้อหาเป็ นจริงถูกผลิตขึ ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการสื่อสาร หากจะแบ่งประเภทย่อยๆออกไปอีก สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ภำพยนตร์ ข่ำว (newsreel) ภาพยนตร์ ขา่ วเป็ นภาพยนตร์ ที่บนั ทึกภาพเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่
เกิดขึ ้นจริงๆ เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว น ้าท่วม ไฟไหม้ ป่าหรื อไฟไหม้ บ้านเรื อน การประชุมทาง
การเมือง การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมหรื อประเพณีอนั ดีงาม
ของแต่ละท้ องถิ่น เช่น งานบุญบังไฟที
้ ่จงั หวัดยโสธร งานเทียนพรรษาที่จงั หวัดอุบลราชธานี งานชักพระที่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช งานบุปผชาติที่เชียงใหม่ เป็ นต้ น ภาพยนตร์ ประเภทข่าวนี ้จะเสนอเพียงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้นเท่านัน้ ว่าอะไร เกิดขึ ้นที่ไหน เมื่อใด เราในฐานะผู้รับสาร จะได้ รับข่าวคราวความเป็ นไปในทัว่ โลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการสื่อสารเจริญก้ าวหน้ าเช่นทุกวันนี ้

ชีวิตประจาวันของเราจะขาดเสียจาก

ข่าวสารเสียมิได้
2. ภำพยนตร์ สำรคดี (documentary film) ภาพยนตร์ ชนิดนี ้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องราวที่
นาเสนอมากขึ ้นกว่าภาพยนตร์ ขา่ ว โดยมีรายละเอียดมากขึ ้น เช่น สารคดีภเู ขาไฟระเบิด จะมีรายละเอียด
ไปถึงโครงสร้ างของโลกเป็ นอย่างไร มีความร้ อนอยูอ่ ย่างไร มีการระเบิดอย่างไร ภาพยนตร์ ประเภทนี ้
จะต้ องแสดงรายละเอียดที่เรามองไม่เห็นให้ เราเห็นได้ ด้วยการวาดภาพ ทังแนวตั
้
ง้ แนวนอน แนวขวาง เมื่อ
เราดูภาพยนตร์ ชนิดนี ้แล้ ว

จะเข้ าใจทันทีวา่ ภูเขาไฟระเบิดได้ อย่างไร

ซึง่ แตกต่างจากภาพยนตร์ ขา่ วที่

รายงานเฉพาะตอนที่ภเู ขาไฟระเบิดเท่านัน้ ในทานองเดียวกัน ภาพยนตร์ สารคดีเกี่ยวกับงานบุญบังไฟ
้
ต้ องมีรายละเอียดตังแต่
้ ความเชื่อของชาวเมืองยโสธร การเตรี ยมการ การเสียสละกาลังกายกาลังใจ และ
กาลังทรัพย์ เพื่อร่วมกันสร้ างบังไฟชนิ
้
ดต่างๆ นาเสนอทังเบื
้ ้องหน้ าและเบื ้องหลัง ตลอดจนอารมณ์ของ
ผู้เกี่ยวข้ องกับประเพณีนนๆ
ั ้ เมื่อได้ ชมภาพยนตร์ เรื่ องนี ้แล้ ว จะเข้ าใจได้ วา่ งานบุญบังไฟมี
้ ความหมายต่อ
ชาวยโสธรอย่างไร เป็ นต้ น
3. ภำพยนตร์ กำรศึกษำ (education film) ภาพยนตร์ การศึกษา มีลกั ษณะคล้ ายกับภาพยนตร์
สารคดีทวั่ ๆไป แต่ออกแบบเฉพาะขึ ้น เพื่อให้ เหมาะกับกลุม่ ที่ต้องใช้ ภาพยนตร์ นนๆ
ั ้ ภาพยนตร์ ประเภทนี ้มี
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บทบาทมาตังแต่
้ สมัยนายโธมัส เอดิสนั ได้ ผลิตภาพยนตร์ 2 เรื่ องชื่อว่า “แมลงหวี่” (The Hauseflies) และ
เรื่ อง “กบ” (The fog) แม้ วา่ ภาพยนตร์ เรื่ องแรกๆ จะเป็ นภาพยนตร์ เงียบ แต่ให้ ผลดีตอ่ การศึกษาเพราะทา
ให้ ผ้ เู รี ยนสนใจการเรี ยนมากขึ ้น เนื่องจากในกระบวนการเรี ยนรู้นนั ้ คนเราจะเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ ถ้ าการเรี ยน
นันเกิ
้ ดจากประสบการณ์ตรง เช่นด้ วยกับในวิชาภูมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ภาพยนตร์ จงึ เป็ น
สื่อที่สามารถจาลองประสบการณ์ตรงมาไว้ ในห้ องเรี ยนได้ อย่างน่าสนใจ ย่อมหมายความว่า ภาพยนตร์
การศึกษาจึงสามารถย่อโลกมาไว้ ในห้ องเรี ยนได้ ตามเวลาที่ต้องการ อีกทังภาพยนตร์
้
ยงั เป็ น “ภาษาสากล”
ทุกคนดูแล้ วจะเข้ าใจได้ จากภาพที่เห็นตรงกัน
เนื ้อหาสาระของภาพยนตร์ การศึกษาเป็ นเนื ้อหาสาระที่เป็ นจริง อาจมาจากภาพยนตร์ ประเภทข่าว
ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ สงครามโลกครัง้ ที่1 และครัง้ 2 ซึง่ ระยะแรกที่มีการเสนอนันเป็
้ นการกระจาย
ข่าวสาร (ภาพยนตร์ ข่าว) ที่เกิดขึ ้นแต่ละวัน แต่เมื่อเหตุการณ์ผา่ นไปนานแล้ ว และมีการนามาฉายซ ้าอีก
ครัง้ ก็จะกลายเป็ นภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ อาจจะถ่ายเพิ่มเติมถึงสาเหตุของสงคราม ความเสียหายจาก
สงคราม

ผลกระทบจากสงคราม ตลอดจนความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไปที่มีตอ่ สงคราม เพื่อให้

ภาพยนตร์ นนมี
ั ้ เนื ้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ผู้ฉายไม่จาเป็ นต้ องให้ คาบรรยายใดๆ ประกอบ ผู้ชมสามารถจะชม
สามารถเข้ าใจในเนื ้อเรื่ องนันได้
้ ภาพยนตร์ การศึกษานี ้มีคณ
ุ ค่าทางการศึกษาดังนี ้
1) อธิบายวิชาที่เข้ าใจยากให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาทางกลศาสตร์
ตัวอย่างการหมุนของเครื่ องยนต์ไอพ่น ซึง่ ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะหมุนเร็วเกินไป ภาพยนตร์
การศึกษาสามารถใช้ เทคนิคการถ่ายทาช่วยให้ การหมุนช้ าลง ซึง่ เรี ยกว่าภาพช้ าหรื อสโลว์โมชัน่ (slow
motion)

ทาให้ เรามองเห็นทิศทางการหมุนของเครื่ องยนต์ได้ อย่างชัดเจนหรื อการอธิบายวงจรของชีวิตที่

ต้ องใช้ เวลานานเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี ให้ เห็นครบวงจรในเวลาอันสันโดยใช้
้
เทคนิคการถ่ายทาที่เรี ยกว่า ไทม์
แลปส์ (time lapse) เช่น การย่นเวลาของดอกไม้ บานที่ต้องใช้ เวลาหลายวันกว่าจะบานเต็มที่ให้ เหลือเพียง
1-2 นาที
2) เพื่ออธิบายเนื ้อหาวิชาการที่นามธรรมให้ เห็นเป็ นรูปธรรม เช่น เนื ้อหาเรื่ องศีลธรรม เช่น
ความโลภ ความโกรธ ความหลง นามาทาให้ เป็ นรูปธรรมในภาพยนตร์ โดยใช้ คนแสดง จะทาให้ เรามองเห็น
ภาพที่เป็ นนามธรรมนันได้
้ อย่างชัดเจน ตลอดจนเนื ้อหาทางด้ านสังคมในการอธิบายเรื่ องกติกาของสังคม
ให้ กบั นักเรี ยนในระดับประถมศึกษาฟั งย่อมเข้ าใจได้ ยาก เช่น เรื่ องการเคารพสิทธิของผู้อื่น และส่วนแบ่งที่
เป็ นนามธรรมในสังคม หรื อเนื ้อหาด้ านเศรษฐศาสตร์ ที่พดู ถึงเรื่ องเงินเฟ้อ ถ้ านามาสร้ างเป็ นภาพยนตร์ โดย
เน้ นเรื่ องการซื ้อสิ่งของบริโภคอุปโภคในราคาที่แพงกว่าปกติ เช่น แม่บ้านขอเงินไปตลาดจานวนมากแต่ซื ้อ
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ของได้ จานวนน้ อย เมื่อผู้ชมเห็นภาพประกอบเช่นนัน้ จะทาให้ เข้ าใจได้ ง่ายว่าอาการเงินเฟ้อนันคื
้ อการใช้
เงินจานวนมากๆ แต่ซื ้อของได้ เพียงเล็กน้ อย
3) เพื่อจาลองประสบการณ์ตรงมาไว้ ในห้ องเรี ยน หมายความว่า บางวิชาเป็ นการยากที่
นักเรี ยนจะมีประสบการณ์ตรงได้ เช่น เรื่ องน ้าขึ ้น-น ้าลง ข้ างขึ ้น-ข้ างแรม หรื อภูมิศาสตร์ ของประเทศต่างๆ
ตลอดจนห้ วงอวกาศ

ภาพยนตร์ การศึกษาจะจาลองสถานการณ์เหล่านันมาไว้
้
ในห้ องเรี ยนได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับเนื ้อหาทางด้ านวิทยาศาสตร์ การทดลองต่างๆ การขยายสิ่งของที่เล็กที่สดุ ที่ ไม่
สามารถมองเห็นด้ วยตาเปล่าให้ มีขนาดใหญ่พอที่จะมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า แต่อย่างไรก็ตามภาพยนตร์
ทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ ล้ วนแต่มีเนื ้อหาสาระที่เป็ นจริงทังสิ
้ ้น
4) ภาพยนตร์ เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เพราะภาพยนตร์ ที่มีเนื ้อหาเป็ นจริงอีก
ประเภทหนึง่

สิ่งที่พดู ถึงในภาพยนตร์ โฆษณานันเป็
้ นความจริงทังหมด
้

แต่ความจริงทังหมดของสิ
้
่งที่

โฆษณานันอาจจะไม่
้
พดู ถึงทังหมดก็
้
เป็ นได้ แล้ วแต่วา่ ต้ องการจะให้ ประชาชนรู้จกั สินค้ าหรื อองค์กรนันๆใน
้
แง่มมุ ไหนเท่านัน้ (2548:183-202)
1.2 ภำพยนตร์ ท่ มี ีเนือ้ หำมำจำกกำรประพันธ์
ภาพยนตร์ ที่สร้ างขึ ้นตามความคิด จินตนาการ และความคาดหวัง ซึง่ เป็ นสิ่งที่อาจเป็ นไปได้ หรื อ
เป็ นไปไม่ได้ แล้ วแต่ผ้ สู ร้ างจะมีจินตนาการอย่างไร ภาพยนตร์ ประเภทนี ้เรี ยกว่า ภาพยนตร์ แบบประพันธ์
(fiction) สามารถจัดเข้ าไว้ ในกลุม่ ของศิลปะ ซึง่ เรี ยกเป็ นภาษาฝรั่งเศสว่า GENRE ซึง่ มักจะหมายถึงงาน
ศิลปะด้ านหนังสือหรื อภาพวาด แต่วงการภาพยนตร์ ได้ นาคานี ้มาใช้ จดั ประเภทภาพยนตร์ ซึง่ ในปั จจุบนั เรา
สามารถแบ่งได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ภาพยนตร์ แบบบู๊ แอ็กชัน่ ( Action) หมายถึง ภาพยนตร์ แนวต่อสู้ ระทึกใจ เหมาะสาหรับคน
ชอบความแข็งแรงและศิลปะการต่อสู้ ในภาพยนตร์ แนวนี ้จะมีฉากยิง ระเบิด เผาสิ่งต่างๆ ที่เราอาจจะหาดู
ได้ ยาก ฉะนันคนที
้
่ชอบภาพยนตร์ ประเภทนี ้ มิใช่เพราะชอบความรุนแรง แต่หมายถึงคนที่ชอบที่จะสัมผัส
กับสิ่งที่หาดูไม่ได้ ในชีวิตประจาวันและชอบความตื่นเต้ นอยูด่ ้ วย ปั จจุบนั ภาพยนตร์ ประเภทนี ้ มีออกมาฉาย
กันมากไม่เคยขาดและได้ รับการตอบกลับอย่างดี แต่ก็ต้องมีเนื ้อหาสาระและมุมมองของการออกแบบฉาก
ได้ อย่างลงตัวและสมจริงด้ วย อย่างองค์บากที่มีเรื่ องการต่อสูเป็ นจุดสาคัญ
2. ภาพยนตร์ แนวผจญภัย (Adventure) หมายถึง ภาพยนตร์ ผจญภัย เข้ าป่ าฝ่ าดง เจอปั ญหา
อุปสรรคมากมาย และต้ องมีการแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ ภาพยนตร์ ประเภทนี ้เหมาะสมหรับผู้ชมที่ชื่นชอบ
การผจญภัย

เช่น

เข้ าไปในป่ าที่ยงั ไม่ร้ ูจกั ว่ามีอะไรบ้ างที่รอการเข้ าไปค้ นหาจากนักเดินทาง

12

3. ภาพยนตร์ ภาพการ์ ตนู เคลื่อนไหว (Animation) หมายถึง ภาพยนตร์ การ์ ตนู โดยใช้ ภาพวาดที่
เคลื่อนที่ได้ ด้วยเทคนิคของแอนนิเมชัน่ (animation) ซึง่ ปั จจุบนั กาลังเป็ นที่นิยม เช่น finding nemo ก้ าน
กล้ วย ยักษ์ ฯลฯ
4. ภาพยนตร์ ตลกขบขัน (Comedy) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ 1) ตลกแบบเยาะเย้ ย ถากถาง ที่
เรี ยกว่า แซ็ทไทริก โคมิดี (satiric comedy) เป็ นการล้ อเลียนเยาะเย้ ย หรื อถากถางเหตุการณ์ หรื อบุคคลใน
สังคม ที่มีเรื่ องเดิมอยูแ่ ล้ ว เช่น ล้ อเลียนผู้นา หรื อนักการเมือง หรื อ ดารา เป็ นต้ น และ 2) ตลกแบบไม่ต้อง
อาศัยเค้ าเรื่ องเดิมที่เป็ นจริงในสังคมเป็ นกรอบ แต่เป็ นการตลกขบขันที่ผ้ สู ร้ างภาพยนตร์ คิดขึ ้นมาเอง
ทังหมด
้
ภาพยนตร์ ตลกแบบนี ้เรี ยกว่า ไซต์-แก๊ ก โคมิดี (sight-gag comedy)
5. ภาพยนตร์ ประเภทลี ้ลับ สืบสวนสอบสวน (Crime / Mystery / Thriller) เป็ นภาพยนตร์ ที่ผ้ สู ร้ าง
พยายามสร้ างเงื่อนงาหรื อปมต่างๆไว้ ผู้ชมจะต้ องคิดติดตามชมอย่างใกล้ ชิดว่าเรื่ องจะออกมาในรูปใด เช่น
ภาพยนตร์ จากเรื่ องเชอร์ ลอก โฮม ตลอดจนภาพยนตร์ อาฆกรรมต่อเนื่องต่างๆ ภาพยนตร์ อาชญากรรม
ฆาตกรรม หรื แนวการแก้ ไขต่อสู้กบั คดีตา่ งๆ ของตารวจ หรื อเรื่ องที่ไม่สามารถหาข้ อสรุปได้ เป็ นต้ น
6. ภาพยนตร์ ชีวิต (Drama) ภาพยนตร์ ที่ทาให้ ร้ ูสกึ ซึ ้งเศร้ าเคล้ าน ้าตา ทาให้ นกึ ถึงชีวิตของคนจริงๆ
ซึง่ บางเรื่ องอาจทาให้ ผ้ ชู มเกิดภาวะกดดันและเครี ยดไปกับเนื ้อเรื่ อง บ้ างทาให้ ร้ ูสกึ เศร้ ามาก แต่เมื่อผู้ชมชม
ภาพยนตร์ เสร็จจะทาให้ ภาวะตึงเครี ยดนันหายไป
้
7. ภาพยนตร์ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเพศ (Erotic) อาจไม่เหมาะกับผู้ที่ยงั ไม่สามารถควบคุมภาวะ
อารมณ์ของตนเองได้ อาทิ เด็กและวันรุ่น บางเรื่ องอามีเนื ้อหาค่อนไปทางภาพยนตร์ ชีวิต
8. ภาพยนตร์ ครอบครัว (Family) เป็ นภาพยนตร์ ที่ทกุ คนในครอบครัวสามารถชมได้ ทุกเพศทุกวัย
ส่วนใหญ่เป็ นภาพยนตร์ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความผูกพันของคนในครอบครัว ส่วนใหญ่จะแฝงแง่คดิ เอาใน
เนื ้อเรื่ อง และเดินเรื่ องแบบเรี ยบง่าย เน้ นความรักของคนในครอบครัว
9. ภาพยนตร์ จินตนาการ (Fantasy) ไม่วา่ จะเป็ นจินตนาการด้ านเทพนิยาย ด้ านวิทยาศาสตร์ หรื อ
ด้ านอวกาศต่างดาว (Sci-Fi) ซึง่ เป็ นเรื่ องราวที่ผ้ สู ร้ างจิตนาการไปในอนาคตหรื อในอดีตว่า โลกนี ้จะเป็ น
อย่างไรก็ได้ เช่น โลกเมื่อล้ านปี ที่แล้ ว เรื่ องในตานาน ฯลฯ ผู้สร้ างภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ อาจจินตนาการไป
โดยอาศัยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึง่ เป็ นแนวคิด แล้ วสร้ างภาพยนตร์ ขึ ้นมาตามแนวคิด
นัน้ อาทิเช่น ภาพยนตร์ เรื่ องสตาร์ วอร์ อีทีเพื่อนรัก นาเนีย ภาพยนตร์ จินตนาการนี ้เราจะเห็นว่า ผู้สร้ าง
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จินตนาการจะสร้ างสิ่งแปลกใหม่ๆมาให้ เราเห็น เช่น ยานพาหนะอาวุธ บ้ านเรื อน เสือ้ ผ้ า หรื ออาหารหน้ าตา
แปลกๆ ตลอดจนการดารงชีวิตในสิ่งแวดล้ อมที่ตา่ งออกไปจากชีวิตจริ งเข้ ามาใส่ไว้ ในภาพยนตร์
10. ภาพยนตร์ ที่มีเนื ้อหาเป็ นเรื่ องของความรัก (Romance) ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องรักๆใคร่ๆที่
เกิดขึ ้นในสิ่งแวดล้ อม และยุคสมัยต่างๆ ที่ผ้ สู ร้ างจินตนาการขึ ้นมา เช่น ความรักในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่
1 เช่น เรื่ อง A Farewell to Arms และ Waterloo Bridge หรื อลัทธิทหารเป็ นใหญ่ในเยอรมัน (militarism)
เช่นเรื่ อง Three Comrads เรื่ องของความรักในลักษณะนี ้จะอิงเรื่ องจริงทังหมด
้
เพียงแต่นาเอาเรื่ องความ
รักประเด็นเดียวเท่านันมาเป็
้
นแกนนา โดยสร้ างความรักให้ ยิ่งใหญ่กว่าความเป็ นจริง เพื่อให้ ผ้ ชู มภาพยนตร์
ได้ ปล่อยให้ อารมณ์ ประสบการณ์ และความปรารถนาของตนล่องลอยไปตามกระแสแห่งเรื่ องราวนันๆ
้
11. ภาพยนตร์ ที่มีเนื ้อหาสาระเป็ นมหากาพย์ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอภินิหารที่ทาให้ ผ้ ชู มภาพยนตร์ เกิด
ความประทับใจและมหัศจรรย์ใจ เช่น ทรอย (Troy) ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันหรื อฉากที่
แสดงถึงความยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์ เรื่ องพระนเรศวร ภาพยนตร์ ประเภทนี ้ต้ องใช้ เทคนิคการถ่ายทาพิเศษ
อย่างมาก เพื่อให้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนันยิ
้ ่งใหญ่จนเกินความจริง แต่ให้ อารมณ์สงู สุดแก่ผ้ ชู ม
12. ภาพยนตร์ ประเภทน่ากลัว ทาให้ ผ้ ชู มเกิดอาการขนพองสยองเกล้ า เช่น ภาพยนตร์ ผี ไม่วา่ จะ
เป็ นผีดิบ ผีดดู เลือด ผีปอบ ผีกระสือ ฯลฯ ซึง่ เป็ นภาพยนตร์ ที่ตวั ละครหลักจะน่ากลัวน่าเกลียด ทาให้ ผ้ ชู ม
กลัวกันตลอดเรื่ อง อาทิ บุพผาราตรี , ปอบ, 5 แพร่ง, แก้ บนผี, แม่นาคพระขโนง, ผีชอ่ งแอร์ เป็ นต้ น
( http://sanookdee.th.gs/ , 7 สิงหาคม 2555; สมาน งามสนิท, 2548:190-202)
2) ประเภทของภำพยนตร์ ท่ จี ำแนกตำมหน้ ำที่หลักของกำรสื่อสำร
2.1 ภำพยนตร์ ข่ำว
เหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นทัว่ ทุกมุมโลกนันเป็
้ นที่สนใจของผู้รับสารจากสื่อทุกประเภท ไม่
ว่าจะมีผลกระทบต่อผู้รับสารโดยตรงหรื อไม่ก็ตาม ภาพยนตร์ ที่บนั ทึกเหตุการณ์ตา่ งๆ ดังกล่าวนี ้ เมื่อเสนอ
ต่อมวลชนโดยช่องทางที่เหมาะสมในโลกของการสื่อสาร

จึงเกิดคนกลุม่ หนึง่ ตามภาษาของการสื่อสาร

เรี ยกว่า “ผู้สง่ สาร” คอยดูเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้น ซึง่ เรี ยกว่า “สาร” แล้ วบันทึกเหตุการณ์นนด้
ั ้ วย
ภาพยนตร์ ที่เรี ยกว่า “สื่อ” แล้ วรายงานเหตุการณ์นนๆ
ั ้ ผ่าน “ช่องทาง” ทางวิทยุโทรทัศน์มายัง “ผู้รับสาร”
ให้ รับทราบข้ อมูลสถานการณ์ตา่ งๆอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง

ผู้สง่ สารจึงจัดเป็ นสื่อมวลชนประเภทหนึง่ ที่มี

หน้ าที่ ปฏิบตั ติ ามหลักการที่นกั สื่อสารมวลชนกาหนดไว้ อนั ได้ แก่ 1) ให้ ขา่ วสารแก่มวลชน (to inform) 2)
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ให้ ความคิดและนามวลชน (to influence) 3) ให้ ความบันเทิงสนุกสนานแก่มวลชน (to amuse people)
และ 4) ให้ บริการแก่ผ้ รู ับสารและชุมชน (to serve)
เนื่องจากการรายงานข่าวสารของสื่อมวลชน ยังมีความสาคัญต่อสังคมทางรัฐศาสตร์ อีกด้ วย นัก
รัฐศาสตร์ อย่าง ฮาโรลด์ ดี ลาสส์เวลล์ (Horold D. Lasswell) จึงได้ เสนอไว้ วา่ หน้ าที่ของสื่อมวลชนควรมี 3
ประการ คือ ประการแรก เฝ้าดูสภาพสิ่งแวดล้ อมของสังคม (surveillance of the environment) คือ เสนอ
ข่าวสาร ประการที่สอง ต้ องประสานงานส่วนต่างๆ ของสังคม (correlation of the parts of society) ได้ แก่
การเสนอความคิดเห็นต่างๆ

ในสังคมให้ เป็ นที่เข้ าใจกันดีและประการสุดท้ ายเป็ นที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม

(transmission of culture) คือ การให้ การศึกษา จึงจะถือว่ามีหน้ าที่ตามหลักการสื่อสารและหลักรัฐศาสตร์
อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์
ซึง่ โดยธรรมชาติของมนุษย์นนั ้ จะเสาะแสวงหาข่าวสารด้ วยตัวเองในลักษณะที่ต้องไม่ร้ ูสกึ ว่าตน
ถูกยัดเยียดให้ อา่ น ให้ ฟัง หรื อให้ ดู มนุษย์มีทางเลือกที่จะหลบข่าวสาร หากเขาไม่ต้องการที่จะรับรู้ มนุษย์
เป็ นผู้กาหนดความสนใจของตนเองจากแรงจูงใจที่เกิดขึ ้นในกรณีตา่ งๆกัน จะเห็นได้ วา่ ในชีวิตประจาวัน
เราจะปะทะกับข่าวสารตลอดเวลาไม่วา่ จะเป็ น การดูขา่ ว การฟั งข่าว และการอ่านข่าวสาร เป็ นกิจกรรม
หลักทางสังคม ประโยชน์ของภาพยนตร์ ข่าวจึงช่วยให้ ผ้ ดู ขู า่ วจากภาพยนตร์ ขา่ วได้ เห็นเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่
เกิดขึ ้นจากทัว่ โลก ได้ เห็นทังภาพที
้
่มีสีตามธรรมชาติและได้ ยินเสียง สร้ างความเชื่อถือได้ มากกว่าสื่อชนิด
อื่น ตลอดจนทาให้ ผ้ ชู มรู้เท่าทันโลกทันเหตุการณ์ มีข้อมูลสนับสนุนในวงสนทนาหรื อในการประชุมสัมมนา
การปะทะสังคมภายนอก และการตัดสินใจทางธุรกิจ (สมาน งามสนิท, 2548:205)
นอกจากนี ้ภาพยนตร์ ขา่ วยังให้ ความเพลิดเพลิน

ช่วงเวลาของการเสนอข่าวทางวิทยุโทรทัศน์จะ

เป็ นช่วงเวลาที่ผ้ ชู มข่าวกาลังว่าง ปล่อยตัวปล่อยใจให้ สบายเพลิดเพลินไปกับข่าวสารที่ได้ รับ นักจิตวิทยา
เรี ยกว่า “การลดภาวะความตึงเครี ยด” (reduction of tension) ในสภาพสังคมที่นบั วันจะสลับซับซ้ อนขึ ้น
เช่นนี ้ ภาพยนตร์ ขา่ วจะมีสว่ นผูกพันกับปั จเจกบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลรวมทังสั
้ งคมมากยิ่งขึ ้น การที่คนเราจะ
อยูใ่ นสังคมที่สลับซับซ้ อนเช่นนี ้ได้ อย่างมีความสุข จะต้ องเป็ นคนทันโลกทันเหตุการณ์ เพื่อนามาปรับใช้
และเตรี ยมพร้ อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละวัน
2.2 ภำพยนตร์ เพื่อกำรศึกษำ
ภาพยนตร์ เสียงในฟิ ล์มเข้ ามามีบทบาทในวงการศึกษา

เพื่อให้ ความรู้และสร้ างความสนใจแก่

ผู้เรี ยนมากขึ ้น ภาพยนตร์ การศึกษาครอบคลุมถึงภาพยนตร์ ทกุ ชนิด ไม่วา่ จะเป็ นภาพยนตร์ ชนิดใดล้ วนมี
ประโยชน์ตอ่ การศึกษาทังสิ
้ ้น หากผู้ใช้ ร้ ูจกั เลือกมาใช้ ให้ เหมาะกับชันเรี
้ ยน และใช้ อย่างถูกวิธี โดยอาจแบ่ง
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ภาพยนตร์ การศึกษาได้ ดงั นี ้ 1) ภาพยนตร์ แสดงพื ้นฐานของเรื่ องที่เรี ยน (back ground film)เป็ นภาพยนตร์
ที่ใช้ สาหรับประกอบการเรี ยนทัว่ ไป อาจใช้ เพื่อนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน หรื อฉายซ ้าตอนเรี ยนจบวิชานันๆ
้ เพื่ อสรุป
บทเรี ยน เช่น ภาพยนตร์ สารคดี ภาพยนตร์ บนั เทิงแนวประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ ขา่ ว ภาพยนตร์ โฆษณา
ฯลฯ 2) ภาพยนตร์ ประกอบการสอนขนาดสัน้ (short teaching film) เป็ นภาพยนตร์ ที่แสดงเฉพาะกิริยา
อาการอันใดอันหนึง่ ซึง่ การเรี ยนการสอนยังไม่ชดั เจนพอ เช่น การสอนเรื่ องการทางานของหัวใจ แสดง
เฉพาะการทางานของหัวใจเท่านัน้ ส่วนที่เหลือครูผ้ สู อนจะเป็ นผู้อธิบายเอง
เจมส์ บราวน์ (Jame Brown) ได้ กาหนดหน้ าที่ของภาพยนตร์ การศึกษาไว้ 7 ประการ คือ 1) การ
แสดงข้ อเท็จจริง (factual films) โดยมีการเสนอแนวคิดอย่างละเอียดเพื่อให้ เข้ าใจความหมายของเรื่ องที่
ศึกษาอย่างละเอียด 2) รายงานข่าวด้ วยภาพ (pictorial report film) เป็ นภาพยนตร์ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
เรื่ องเวลาและการแข่งขัน เช่น การบันทึกการแข่งขันกีฬา ฯลฯ 3) แสดงเรื่ องราวที่แต่งขึ ้น (fictional drama
film) แสดงความเชื่อในเรื่ องวรรณคดี มีประโยชน์ในการพัฒนาทัศนคติ และความรู้สกึ ในคุณค่าของสิ่ง
ต่างๆได้ เป็ นอย่างดี 4) เสนอละครชีวิตจริง (true drama film) เสนอเหตุการณ์จริงในชีวิตคนทัว่ ไป 5) นา
เที่ยว (travelogues) ให้ ข้อคิดเกี่ยวกับสังคมภูมิศาสตร์ เป็ นเรื่ องธรรมชาติ สังคมของแต่ละท้ องที่ 6)
ฝึ กอบรม (training film) ทาหน้ าที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการต่างๆ เกี่ ยวกับทักษะการฝึ กอบรม
และ 7) สารคดี (documentary film) ทาหน้ าที่เป็ นแหล่งข้ อมูลที่มีความสาคัญทางการศึกษาที่มีเนื ้อหา
สาระถูกต้ องกับสภาพที่เป็ นจริง
2.3 ภำพยนตร์ เพื่อกำรแสดงควำมคิดเห็นและชักจูงใจ
มนุษย์เป็ นผู้กาหนดความต้ องการของตัวเองจากความสนใจตามแรงจูงใจที่เกิดขึ ้นในกรณีตา่ งๆ
ทาให้ การใช้ สื่อสารมวลชนจึงมีจดุ มุง่ หมาย เพื่อหวังผล (effect) จากสิ่งที่ผลิตขึ ้นมาแสดงความคิดเห็น ใน
การชักจูงใจ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ (purpose) และมีเป้าหมายที่แน่นอน (goal-oriented) เพราะ
ภาพยนตร์ ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม โดยสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) ภาพยนตร์
โฆษณา เป็ นภาพยนตร์ สนๆยาวไม่
ั้
เกิน 1 นาที เรี ยกว่า “สปอต” มีลกั ษณะเป็ นภาพยนตร์ ที่โน้ มน้ าวใจ
ชักชวนให้ ผ้ บู ริโภคยอมรับสินค้ าและบริการแล้ วซื ้อสินค้ าและบริการนันโดยตรง
้

2)

ภาพยนตร์

ประชาสัมพันธ์ สร้ างขึ ้นในรูปแบบของภาพยนตร์ สารคดี ที่มีเนื ้อหาสาระเป็ นจริงที่ต้องการให้ สาธารณชน
ทราบ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ สาธารณชนรู้จกั และเข้ าใจตน ตลอดจนรักษาความเข้ าใจอันดีของประชาชน
ให้ มีตอ่ องค์การตลอดไป และ 3) ภาพยนตร์ โฆษณาชวนเชื่อ (propaganda film) มักมีเนื ้อหาสาระในการ
ประกาศชักชวนให้ ผ้ ชู ม สนับสนุนแนวคิดการกระทา ลัทธิศาสนาและอุดมการณ์ทางการเมือง เพื่อการ
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กระจาย (dissemination) และอธิบายชี ้แจง (elucidation) ความคิด ลัทธิ และทฤษฏีการเมือง โดยทา
หน้ าที่กระจายแนวคิดและอธิบายให้ เข้ าใจเรื่ องของลัทธิและความเชื่อ นอกจากนี ้ยังเป็ นการเผยแพร่ลทั ธิ
ทางการเมืองให้ คนกลุม่ น้ อยระดับหัวหน้ าชนชัน้ หรื อระดับพรรคเข้ าใจในลัทธิ แนวคิดทางการเมืองนัน้
อย่างถ่องแท้ แจ่มใส จนสามารถนาไปเผยแพร่ตอ่ ไปได้ อีกด้ วย อาทิ การเสนอสุนทรพจน์การปราศัย เป็ น
ต้ น
2.4 ภำพยนตร์ บันเทิง
ภาพยนตร์ บนั เทิง หมายถึง ภาพยนตร์ ที่สร้ างเพื่อความบันเทิง คาว่า บันเทิง ตามความหมายของ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542:617) หมายถึง “เบิกบานใน รื่ นเริงใจ ทาให้ ร้ ูสกึ สนุก”
ภาพยนตร์ บนั เทิงจึงมุง่ ให้ ความเบิกบานใจ รื่ นเริงใจ และให้ ความรู้สึกสนุก ภาพยนตร์ ชนิดนี ้อาจสร้ างขึ ้น
จากเรื่ องจริง แต่มีการ เพิ่มเติมเรื่ องให้ สนุกสนานมากขึ ้น เพื่อมิให้ ภาพยนตร์ เรื่ องนันกลายเป็
้
นภาพยนตร์
สารคดี บางครัง้ ภาพยนตร์ บนั เทิงอาจสร้ างขึ ้นจากสัจธรรมบางประการในสังคม โดยใส่ตวั ละครเข้ าไป เช่น
ภาพยนตร์ เรื่ อง “ทองพูน โคกโพธิ์ ราษฎรเต็มขัน้ ” ซึง่ สะท้ อนและล้ อเลียนสังคมที่มีคนรวยและคนจน คน
รวยมีอานาจทางเศรษฐกิจย่อมมีอานาจทุกอย่าง ส่วนคนจนไม่มีอานาจทางเศรษฐกิจย่อมหมดทุกสิ่งทุก
อย่างแม้ แต่สิทธิและความเป็ นธรรม เป็ นต้ น ภาพยนตร์ บนั เทิงมักเป็ นภาพยนตร์ ที่สร้ างขึ ้นจากจินตนาการ
ของผู้สร้ าง ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบ เยาะเย้ ย ถากถางสังคม ล้ อเลียนสังคม เรื่ องรักๆใคร่ๆ การ์ ตนู เรื่ องลึกลับ
มหัศจรรย์ประเภทคาวบอย บู๊ หรื อจินตนาการด้ านวิทยาศาสตร์
ภาพยนตร์ บนั เทิงมักจะมีความยาวไม่เกิน 2 ชัว่ โมง สร้ างด้ วยระบบเสียง แสง สี ที่ตระการตา เพื่อ
มุง่ เน้ นให้ ความบันเทิง สนุกสนาน และผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ดู บางเรื่ องก็ต้องการสร้ างความเครี ยด และ
ความกลัวให้ แก่ผ้ ชู ม เช่น เรื่ องผี หรื อให้ เกิดอัศจรรย์ใจ เช่น เรื่ อง อภินิหารต่างๆ อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์
บันเทิงต้ องการให้ ผ้ ชู มเกิดอารมณ์ร่วม เพราะการเกิดอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เราได้ เห็นนัน้ เป็ นการพักผ่อนและ
ผ่อนคลายหรื อเกิดความสนุกในอีกรูปแบบหนึง่ แม้ วา่ ปั จจุบนั นี ้ภาพยนตร์ จะแตกรูปแบบออกไปเป็ นภาพ
ทัศน์ และวิทยุโทรทัศน์ก็ตาม แต่รูปแบบแม่บท เทคนิคการถ่ายทา และภาษาที่ประกอบเข้ ากันเป็ นเรื่ องราว
ยังคงรักษาแม่บทของภาพยนตร์ เฉกเช่นเดิม (สมาน งามสนิท, 2548: 207-226)
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2.2 แนวคิดทฤษฎีทำงด้ ำนจิตวิทยำแนวคิดทฤษฎี
2.2.1 ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม
ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม ถูกคิดค้ นขึ ้นโดยดวงเดือน พันธุมนาวิน ซึง่ เกิดขึ ้นจากการประมวลและการ
สรุปผลการวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมประเภทต่างๆ จานวนหลายสิบเรื่ องของ
คนไทยทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ อายุตงแต่
ั ้ 6 ถึง 60 ปี ที่ถกู ศึกษารวมหลายพันคนในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
การประมวลผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ถกู นาเสนอเป็ นครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ.2523 และต่อมาได้ มีการประมวล
ผลการวิจยั เพิ่มเติม โดยเฉพาะทางด้ านจริ ยธรรม โดยเน้ นเรื่ องสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งที่
แสดงออกมาให้ เห็นในสังคม ว่ามีสาเหตุมาจากทางด้ านจิตใจอย่างไรและอะไรบ้ าง ซึง่ เป็ นการประมวลผล
ของการวิจยั ในประเทศไทยในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา จากผลการวิจยั หลากหลายสาขาเข้ าด้ วยกัน โดยเฉพาะ
งานวิจยั ของนักจิตวิทยาไทย นักสังคมศาสตร์ ไทย และนักวิจยั การศึกษาไทย ทังที
้ ่เป็ นอาจารย์และนิสิต
นักศึกษา และมีการขยายผลต่อยอดในเวลาต่อมา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538:4-5)
ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรมแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็ นดอกและผลไม้ ของต้ นไม้ ส่วนลาต้ น
ของต้ นไม้ และสุดท้ ายส่วนที่เป็ นรากต้ นไม้ ซึง่ ส่วนแรก คือ ดอกและผลไม้ บนต้ น แสดงถึงพฤติกรรมของแต่
ละบุคคลที่แสดงออกมาในการกระทาดี

ได้ แก่

พฤติกรรมการทางานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวม

พฤติกรรมประเภทต่างๆ ที่แสดงถึงการเป็ นพลเมืองดี และพฤติกรรมที่เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
พฤติกรรมการประกอบอาชีพอย่างขยันสุจริ ต ส่งผลออกมาเป็ นพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนา โดยมีสาเหตุมา
จาก 2 กลุม่ หลัก กลุม่ แรก คือ สาเหตุทางจิตใจ อันเป็ นส่วนที่สอง หรื อส่วนลาต้ นของต้ นไม้ ประกอบด้ วย
จิตลักษณะ 5 ด้ าน อันได้ แก่ (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม (2) มุง่ อนาคตและการควบคุมตนเอง (3)ความเชื่อ
อานาจในตน (4) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และ (5) ทัศนคติ คุณธรรม และค่านิยม ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์หรื อ
เหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมนันขึ
้ ้น หากเราต้ องการเข้ าใจ อธิบาย และทานาย หรื อต้ องการพัฒนา
พฤติกรรมชนิดใดของบุคคล จะต้ องอาศัยจิตลักษณะบางด้ านหรื อทัง้ 5 ด้ านประกอบกัน จึงจะได้ ผลดีที่สดุ
ส่วนที่สาม คือ รากของต้ นไม้ ซึง่ เป็ นจิตลักษณะกลุม่ ที่สองต่อจากส่วนลาต้ นมีด้วยกัน 3 ด้ าน
ได้ แก่ (1)สติปัญญา (2) ประสบการณ์ทางสังคม และ (3) สุขภาพจิต จิตลักษณะทังสามประการ
้
อาจใช้
เป็ นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่ส่วนลาต้ น โดยที่จิตลักษณะทัง้ 5 จะพัฒนาไปเองโดย
อัตโนมัติ ถ้ าบุคคลมีความพร้ อมทางจิตใจครบทัง้ 3 ด้ าน และอยู่ในสภาพแวดล้ อมทางบ้ าน ทางโรงเรี ยน
และทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนี ้จิตลักษณะพื ้นฐาน 3 ประการที่รากต้ นไม้ นี ้ อาจเป็ นสาเหตุร่วมกับจิต
ลักษณะ 5 ประการที่ลาต้ น เพื่อใช้ ในการอธิบาย ทานาย และพัฒนาพฤติกรรมทางด้ านดีอีกด้ วย จิต
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ลักษณะพื ้นฐานทัง้ 8 ประการ จึงเป็ นสาเหตุมลู ฐานของสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งนัน่ เอง
ดังนันทฤษฎี
้
ต้นไม้ จริยธรรมจึงมีลกั ษณะแสดงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล ระหว่างจิตลักษณะ 8 ด้ าน
กับพฤติกรรมประเภทต่างๆที่บคุ คลกระทา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538:2-4)
ในช่วงแรกทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม จะแสดงถึงสาเหตุทางจิตใจที่ลาต้ นเพียง 4 ประการ เท่านันโดย
้
กล่าวถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการที่บคุ คล ทาดีละเว้ นชัว่ หรื อที่เรี ยกว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ต่อมา
จึงได้ นาผลวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้ านการงาน อาชีพ และพฤติกรรมการรักษาสุขภาพ
อนามัยมาประกอบด้ วย จึงได้ เพิ่มพฤติกรรมของคนเก่งเข้ าไปในส่วนดอกผล และเพิ่มแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ซึง่ เป็ นจิตลักษณะที่สาคัญของคนที่มีพฤติกรรมดีเข้ าที่ลาต้ นของต้ นไม้ จริยธรรม รวมเป็ น 5 ด้ าน ซึง่ ทาให้
ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรมของคนไทยนี ้มีการพัฒนา

และครอบคลุมพฤติกรรมที่น่าปรารถนาของคนไทย

ทางด้ านที่สาคัญได้ อย่างครบถ้ วน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2538:4)
รู ปแบบกำรวิจัยเพื่อวิเครำะห์ สำเหตุของพฤติกรรม
การแสดงถึงความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุและผลของจิตลักษณะพื ้นฐาน 3 ประการที่ราก กับจิต
ลักษณะ 5 ประการที่ลาต้ น โดยเฉพาะเหตุผลเชิงจริยธรรม งานวิจยั ที่แสดงถึงความเป็ นสาเหตุและผลของ
จิตลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ เป็ นพื ้นฐานในการตังทฤษฎี
้
นนั ้ เป็ นการวิจยั 3 ประเภท ได้ แก่
1. งานวิจยั ที่เริ่มจากพฤติกรรมบางชนิด และสืบสาวไปยังสาเหตุทางจิตใจของบุคคล ซึง่ บุคคล
ต้ องอยูใ่ นสถานการณ์เดียวกัน หรื อมีพื ้นเพที่คล้ ายคลึงกัน อาทิ งานวิจยั พฤติกรรมการอาสาพัฒนาชนบท
ของนิสิตโดยวิเชียร รักการ (2522) งานวิจยั พฤติกรรมการทาผิดกฎกระทรวงของนักเรี ยนชายอาชีวศึกษา
ของสุพจน์ จักขุทิพย์ (2521) และการวิจยั พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์สปุนต้ าของ
เกษตรกรภาคเหนือของนาถ พันธุมนาวิน (2518) แม้ วา่ การวิจยั เหล่านี ้จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมบางประการ กับจิตลักษณะที่อาจจะเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ แต่ไม่สามารถ
จะยืนยันได้ ว่าเป็ นสาเหตุและผลต่อกันอย่างน่าเชื่อถือได้

จึงต้ องมีการนางานวิจยั อีกสองประเภทมา

ประกอบการวิเคราะห์ด้วย
2. การวิจยั เชิงทดลอง เป็ นการสร้ างสาเหตุที่เกี่ยวกับผลบางประการ แล้ วศึกษาผลที่ได้ รับจากการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่อยูใ่ นสถานการณ์เดียวกัน โดยมีการวัดจิตลักษณะบางประการของผู้
ถูกศึกษาประกอบด้ วย ดังนันผลวิ
้ จยั ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะกับพฤติกรรมในส่วนนี ้ จึง
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เป็ นเพียงข้ อมูลที่ไม่อาจจะแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลได้

แต่มีประโยชน์ในการร่วมตังทฤษฎี
้

ต่างๆ ของนักเรี ยนชายมัธยมต้ น
3. การวิจยั เชิงทดลองพัฒนา หรื อเสริมสร้ างจิตลักษณะบางประการ แล้ ววัดผลที่พฤติกรรม อาทิ
การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ด้วยการเล่านิทานที่มีคณ
ุ ค่าให้ เด็กฟั ง แล้ วดูผลที่พฤติกรรมสัมฤทธิ์ผลในการ
เล่นเกมของสุขสมร ประพัฒน์ทอง (2521) และการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในทานองเดียวกันในเด็กที่
เรี ยนวิชาการแปรงฟั นอย่างถูกวิธี แล้ วดูผลที่ความสะอาดของฟั นของเด็กเหล่านี ้เปรี ยบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้
รับการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของสุขสมร ประพัฒน์ทอง และคณะ (2526) นอกจากนี ้ รัตนา ประเสริฐ
สม (2526) ยังศึกษาเรื่ องการพัฒนาความสามารถควบคุมตนกับพฤติกรรมการรักษาสุขภาพอนามัยของ
เด็กประถม การวิจยั เชิงทดลองประเภทนี ้ สามารถบ่งชี ้ถึงสาเหตุทางจิตลักษณะของพฤติกรรมที่ศกึ ษาได้
ชัดเจนที่สดุ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538:12; สุเชษฐ์ ม่าเหร็ม 2519:5)
พืน้ ฐำนทำงวิชำกำรของทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม
ต้ นไม้ จริยธรรมสาหรับคนไทย ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานทางวิชาการที่ทนั สมัยและเข้ ามาตรฐานใน 2 ด้ าน
คือ การวิจยั ที่เป็ นแบบการวิเคราะห์สาเหตุทางจิตใจของพฤติกรรมต่างๆ ของคนไทย เนื่องจากการวิจยั ที่
นามาใช้ สว่ นใหญ่จะยึดรูปแบบปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism Model) ซึง่ เป็ นรูปแบบที่ก้าวหน้ าที่สดุ ใน
ปั จจุบนั ของวิชาการทางจิตวิทยา ในรูปแบบการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมแบบปฏิสมั พันธ์นิยมนี ้ ได้ มี
การนาเอาสาเหตุภายนอกหรื อสาเหตุทางด้ านสถานการณ์เข้ ามาประกอบกับสาเหตุภายในด้ วย

โดยได้

วิจยั เปรี ยบเทียบจิตลักษณะบางประการของผู้ที่อยูใ่ นสถานการณ์เดียวกัน หรื อสถานการณ์ที่คล้ ายกัน แต่
ยังมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ว่าย่อมมีสาเหตุที่สาคัญจากจิตใจเช่นจิตลักษณะเชิงจริยธรรม บุคลิกภาพ
แรงจูงใจ คุณธรรมค่านิยมต่างๆ ตลอดจนสติปัญญา และสุขภาพจิตที่แตกต่างกัน
การวิจยั ที่เข้ ามาตรฐานเหล่านี ้จึงต้ องมีการเลือกผู้ถูกศึกษาในกลุม่ เปรี ยบเทียบต่างๆ

ซึง่ มี

พฤติกรรมหนึง่ ในปริมาณที่ตา่ งกัน ให้ กลุม่ เหล่านี ้มีความเท่าเทียมกันทางด้ านสถานการณ์ และบริ บท
เดียวกัน ทังนี
้ ้เพื่อขจัดอิทธิพลของสถานการณ์ออกจากปรากฏการณ์ที่ศกึ ษาอยูเ่ สียก่อน ดังตัวอย่างในการ
วิจยั พฤติกรรมการอาสาพัฒนาชนบทของนิสิต ต้ องศึกษาเปรี ยบเทียบจิตลักษณะของนิสิตที่เรี ยนวิชาเอก
เดียวกัน ระดับชันเรี
้ ยนเดียวกัน และเพศเดียวกัน ที่มีพฤติกรรมนี ้แตกต่างกัน หรื อในการวิจยั พฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์สปุนต้ าของเกษตรกรภาคเหนือ ต้ องศึกษาเปรี ยบเทียบจิตลักษณะ
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ของเกษตรกรที่มีที่ดนิ ที่ปลูกพืชพันธุ์นี ้ได้ และอาศัยอยูใ่ นหมูบ่ ้ านเดียวกันมาเป็ นเวลานานเท่าเทียมกัน แต่
มีการปลูกมันฝรั่งพันธุ์ใหม่ในความถี่ที่ตา่ งกัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538:2-7)
ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรมสาหรับคนไทย และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง มีประโยชน์ตอ่ สังคมไทยอย่างยิ่ง
ทังในด้
้ านการเรี ยน การสอน และการวิจยั ภายในประเทศ เนื่องจากเกิดขึ ้นจากการประมวลผลจากการวิจยั
ที่อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมหรื อบริบทที่อยูใ่ นสังคมไทย ตลอดจนการนามาประยุกต์ใช้ ในการวิจยั ในสังคมไทย
ให้ เข้ าใจและถูกต้ องแม่นย ้ายิ่งขึ ้น ในปั จจุบนั ทฤษฎีนี ้ได้ เป็ นกรอบในการกาหนดตัวแปรในการวิจยั ต่างๆ ใน
ประเทศไทย และมีการตรวจสอบสมมติฐานจากทฤษฎีนี ้ในคนประเภทต่างๆ (ศิริพร แย้ มนิล, 2530:9) หรื อ
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ยงั ไม่เคยวิจยั ไว้ หรื อในสถานการณ์ใหม่ๆ เช่น การวิจยั เพื่อพัฒนาทัศนคติโดยใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมในชันที
้ ่เหมาะสมเป็ นสื่อชักจูงโดยทวีวฒ
ั น์ บุญชิต (2530) ตลอดจนถูกใช้ เป็ นกรอบใน
การวิจยั เชิงทดลองประเมินผล

การพัฒนาจิตลักษณะที่ควรเปรี ยบเทียบในผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ประสบ

ความสาเร็จในงานพัฒนาชุมชนในปริมาณต่างกันด้ วยของค้ วน ขาวหนู และคณะ (2532) นอกจากนี ้
ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรมสาหรับคนไทยยังเปรี ยบเสมือนแผนที่

ที่สามารถจะเอาไปใช้ กาหนดนโยบายหลัก

และนโยบายย่อยในการพัฒนาเยาวชน และประชาชนไทย ให้ เป็ นคนดีในสังคม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน,
2538:12-13)
2.2.2 หลักปรำชญำกำรเรี ยนรู้ แบบพุทธปั ญญำนิยม (Construtirism)
คาว่า “พุทธปั ญญา หรื อ พุทธิปัญญา” ทางจิตวิทยาเป็ นคาที่ใช้ แทน การรู้คิดทุกชนิด หรื อ
กระบวนการคิด (Cognitive Process) อันได้ แก่ ความใส่ใจ(Attending) การรับรู้ (Perception) การระลึก
ได้ หรื อจาได้ (Remembering) การคิดอย่างมีเหตุผล (Reasoning) การจินตนาการ (Imaging) การคาด
การล่วงหน้ า (Anticipating) การตัดสินใจ (Deciding) และการแก้ ปัญหา (Problem solving) ตลอดจน
กระบวนการการคิดรวบยอดสิ่งต่างๆรอบตัว อาทิ การจัดกลุม่ สิ่งต่างๆ (Classifying) และการตีความหมาย
(Interpreting) ซึง่ เป็ นการให้ ความสาคัญในการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิ่งเร้ าภายนอกกับสิ่ง
เร้ าภายในผ่านสื่อต่างๆ ซึง่ หลักการสาคัญของทฤษฏีนี ้ คือ ในการเรี ยนรู้ทกุ อย่าง ผู้ที่เรี ยนจะต้ องเป็ น
ผู้กระทา (Action) และสร้ างความรู้ (Knowledge) ขึ ้นในใจตนเอง (สุรางค์ โค้ วตระกูล, 2537:121-125)
ทังนี
้ ้นักจิตวิทยายังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่ องการเรี ยนรู้หรื อการสร้ างความรู้วา่ เกิดขึ ้นได้
อย่างไร ความเชื่อพื ้นฐานของทฤษฎีพทุ ธปั ญญานิยม จึงแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ คือ
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1) Cognitive Constructivism หมายถึง ทฤษฎีพทุ ธปั ญญานิยมที่มีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีพฒ
ั นาการของพีอาเจต์ ซึง่ ถือว่า ผู้เรี ยนเป็ นผู้กระทา และเป็ นผู้สร้ างความรู้ขึ ้นในใจเอง ปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมมีบทบาทก่อให้ เกิดความไม่สมดุลทางพุทธปั ญญาขึ ้น เป็ นเหตุให้ ผ้ เู รี ยนปรับความเข้ าใขเดิมที่มี
อยูใ่ ห้ เข้ ากับข้ อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทัง่ เกิดความสมดุลทางพุทธปั ญญา หรื อเกิดความรู้ใหม่ขึ ้น (Fowler,
1994; Greens et al., 1996)
2) Social Constructivism เป็ นทฤษฎีที่มีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีวพัฒนาการของวิก็อทสกี ้
โดยมีหลักการว่า ผู้เรี ยนสร้ างความรู้ด้วยการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ในขณะที่ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมหรื องานในสภาวะสังคม (Social Context) ซึง่ เป็ นตัวแปรสาคัญในการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ทาให้
ผู้เรี ยนสร้ างความรู้ด้วยการเปลี่ยนความเข้ าใจเดิมให้ ถกู ต้ อง หรื อซับซ้ อนกว้ างขวางขึ ้น (Bruning et al.,
1999)
โดยหลักการทัง้ 2 ทฤษฎีพื ้นฐานนี ้มีคณ
ุ ลักษณะร่วมกัน ดังต่อไปนี ้
1) ผู้เรี ยนสร้ างความเข้ าใจในสิ่งที่เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
2) การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้
3) การเรี ยนรู้สิ่งใหม่ขึ ้นกับความรู้เดิม และควงามเข้ าใจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
4) การจัดสิ่งแวดล้ อมและกิจกรรมที่คล้ ายคลึงกับชีวิตจริง

ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมี

ความหมาย
ปั จจุบนั แนวคิดทฤษฎีพทุ ธปั ญญานิยม

ได้ รับความสนใจและมีการนาไปใช้ อย่างแพร่หลายใน

หน่วยงานทางการศึกษา ซึง่ ในสหรัฐอเมริกามีการจัดตังคณะกรรมการจากสมาคมจิ
้
ตวิทยาสหรัฐอเมริ กา
(APA) ขึ ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยาที่มีตอ่ การเรี ยนรู้ในความเป็ นเลิศทางการศึกษา
เพื่อนามาพัฒนาการศึกษาในประเทศ โดยสนับสนุนหลักการของทฤษฎีพทุ ธปั ญญานิยมซึง่ ได้ ข้อสรุปว่า
ผู้เรี ยนจะสัมฤทธิ์ผลในการเรี ยนรู้ ก็ตอ่ เมื่อครูผ้ สู อนใช้ การสอนแบบมีนกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง พร้ อมกับเสนอ
หลักการทางจิตวิทยา (Leaner - centered psychological principles) ที่มีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
4
หลักการ โดบแบ่งเป็ น 4 กลุม่ ต่อไปนี ้ (APA, 1995 ; Lambert and McCombs, 1998 อ้ างใน สุรางค์
โค้ วตระกลู, 2548)
กลุ่มที่ 1 กำรรู้คิดและกำรตระหนักในกำรรู้คิดของตนเอง (Congnitive metacognitive)
(1) ธรรมชาติของการเรี ยนรู้จะต้ องมีผ้ เู รี ยนเป็ นผู้กระทา
(2) ผู้เรี ยนจะต้ องมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้
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(3) ผู้เรี ยนสร้ างความรู้โดยการเชื่อมโยงข้ อมูลข่าวสารใหม่กบั ความรู้เดิม
(4) ยุทธศาสตร์ ในการคิดของผู้เรี ยนมีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้
(5) การตรวจสอบปรับปรุงการคิดให้ เหมาะสมกับการแก้ ปัญหา
(6) สภาพแวดล้ อมของการเรี ยนรู้ที่มีความหมายคล้ ายคลึงกับชีวิตจริง
กลุ่มที่ 2 แรงจูงใจและเจตคติ (Motivational and Affective)
(7) แรงจูงใจ ความมุง่ หวัง ความเชื่อ ความรู้สกึ ของผู้เรี ยนมีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้
(8) แรงจูงใจภายในของผู้เรี ยน
(9) ความพยายามของผู้เรี ยน
กลุ่มที่ 3 พัฒนำกำรและสังคม (Developmental and Social)
(10) พัฒนาการทังทางร่
้
างกาย เชาว์ปัญญา อารมณ์ และสังคม อาจเอื ้อหรื อเป็ นอุปสรรคใน
การเรี ยนรู้
(11)

ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้

กลุ่มที่ 4 ควำมแตกต่ ำงของบุคคล (Individual Difference)
(12)

ความแตกต่างระหว่างบุคคล และภายในตัวบุคคลที่เนื่องมาจากสิ่งแวดล้ อมของ

พันธุกรรม
(13)

ความแตกต่างทางภูมิหลังและวัฒนธรรมของผู้เรี ยน

(14)

การใช้ มาตรฐานในการจัดและประเมินผล รวมทังการวิ
้
เคราะห์ของการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
หลักการเหล่านี ้สอดคล้ องกับแนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู้โดยการค้ นพบของบรูน

เนอร์ เช่นเดียวกัน คือ การเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อผู้เรี ยนได้ ประมวลข้ อมูลข่าวสารจากการที่มีปฏิสมั พันธ์
กับสิ่งแวดล้ อม และสารวจสิ่งแวดล้ อมรอบตัว โดยการเรี ยนรู้นนจะเป็
ั้
นกระบวนการที่ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์
กับสิ่งแวดล้ อมด้ วยตนเอง แม้ วา่ ผู้เรี ยนแต่ละคนจะมีข้อจากัดในมีประสบการณ์และพื ้นฐานชีวิต และ
ความรู้แตกต่างกันออกไป

แต่จะสามารถเห็นพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น

เมื่อผู้เรี ยน

สามารถรับสิ่งเร้ าที่ให้ เลือกได้ อย่างพร้ อมๆกัน ซึง่ จะมีพฒ
ั นาการสามขันเริ
้ ่ มจาก เอนแอคทีป (Enactive
Mode) เป็ นการมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้ อมด้ วยการสัมผัสจับต้ องด้ วยมือ และ ไอคอนนิค (Iconic
Mode) คือการสร้ างจิตนาการหรื อมโนภาพขึ ้นในใจ สุดท้ ายคือการใช้ สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Mode) เมื่อ
ผู้เรี ยนมีความสามารถที่จะเข้ าใจสิ่งที่เป็ นนามธรรม และแทนที่สิ่งเหล่านันด้
้ วยสัญลักษณ์ที่ตนหรื อสังคม
สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ร่วมกัน
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แนวคิดของการเรี ยนรู้พทุ ธปั ญญา จึงเป็ นหลักการที่ใช้ ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้
เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจด้ วยตนเอง ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อม คือ สิ่งเร้ ารอบตัว ไม่วา่ จะเป็ น
บุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่ องราว หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ โดยนามาประมวลด้ วยกระบวนการคิดของตนเอง และ
ข้ อมูลความรู้หรื อประสบการณ์พื ้นฐานเดิมของตนออกมาเป็ นความรู้ใหม่ ที่สามารถทาความเข้ าใจได้ ด้วย
ตนเอง ตลอดจนการนาความรู้นนมาใช้
ั้
ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมต่อไป
2.3 ลักษณะของเด็กช่ วงวัย 9 – 12 ปี (กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนช่ วงชัน้ วัยที่ 2)
วัยเด็กตอนกลาง (middle childhood) อยูช่ ว่ งอายุประมาณ 6-12 หรื อ 13 ปี ช่วงวัยเด็กตอนกลาง
เป็ นช่วงที่เด็กเริ่มเข้ าโรงเรี ยน แต่ในสังคมปั จจุบนั ช่วงวัยเด็กตอนกลาง มักเป็ นช่วงที่เด็กได้ ผ่านการเรี ยน
นอกบ้ านจากสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึง่ มาบ้ างแล้ ว นักจิตวิทยาพัฒนาการยุคปั จจุบนั มักเรี ยกเด็ก
ในวัยนี ้ว่าเป็ นเด็กวัยเด็กตอนกลาง

พัฒนาการทางกายของเด็กวัยนี ้จะมีประสิทธิภาพมาก

และจะมี

พัฒนาการทางสติปัญญาเจริญเติบโตไปอีกลาดับหนึง่ นอกจากนัน้ พัฒนาการทางสังคมของเด็กยังขยาย
ขอบข่ายกว้ างขวางขึ ้นอีก

โดยเด็กมักใช้ เวลากับผู้ใหญ่

หรื อบุคคลอื่นที่มิใช่พอ่ แม่หรื อบุคคลภายใน

ครอบครัวยาวนานขึ ้น รู้จกั คบหากับเพื่อนร่วมรุ่นได้ ดีกว่าในวัยเด็กตอนต้ น แม้ วา่ พ่อแม่ยงั คงมีบทบาท
สาคัญในการปรับปรุง และดูแลบุตรของตน แต่บคุ คลที่เป็ นผู้ใหญ่อื่นๆ นอกบ้ านก็เริ่มมีบทบาทสาคัญใน
การอบรบดูแลเด็กมากพอกับพ่อแม่ผ้ ปู กครองที่บ้าน

หรื อมากกว่าสาหรับเด็กบางคน 4

โดยลักษณะ

พัฒนาการที่สาคัญสาหรับเด็กช่วยวัยนี ้ คือ การเตรี ยมตัวเพื่ อเป็ นเด็กวัยรุ่น และเป็ นผู้ใหญ่ที่สามารถ
รับผิดชอบตนเองในด้ านต่างๆได้ อาทิเช่น หัดทาอะไรด้ วยตนเอง ได้ เรี ยนรู้ที่จะเล่น เรี ยน และทางาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมวัย และเรี ยนรู้ที่จะให้ ความเป็ นเพื่อนกับผู้อื่น สร้ างมิตรภาพระหว่างกัน (ศรี เรื อน แก้ ว
กังวาล, 2545:261)
พัฒนาการทางสังคมของเด็กจะเริ่มต้ นจากการพัฒนาทางอารมณ์ภายในตัวเด็กก่อน

โดยจิตใจ

ความรู้สกึ อารมณ์ หรื อจิตพิสยั จัดอยู่ในสมอง Amygdala คือ ส่วนที่จิตใจเป็ นมิตทิ ี่กว้ างขวางครอบคลุม
4

ศรี เรื อน แก้ วกังวาล (2545) สังเกตเห็นว่าในปั จจุบนั นี ้เด็กตังแต่
้ วยั นี ้มักใช้ เวลานอกบ้ านกับผู้ใหญ่อนื่ นอกบ้ านเกือบทัง้ 7

วัน โดย 5 วัน เรี ยนในโรงเรียน อีก 2 วัน เรี ยนวิชาอื่นๆเป็ นพิเศษ เช่น กีฬา วิชาการซ่อมเสริ ม ฯลฯ ดังนัน้ เด็กๆทุกวันนี ้จึง
แทบจะไม่มีเวลาอยูร่ ่วม หรื อมีกิจกรรมร่วมกับบิดามารดาผู้ปกครองที่บ้าน ทาให้ เกิดคาถามว่า หากหน้ าที่ของพ่อแม่คือ
การหาเงิน การอบรมเลี ้ยงดูลกู และให้ วิชาเป็ นหน้ าที่ของผู้ใหญ่อนื่ นอกบ้ าน การขาดความสัมพันธ์ใกล้ ชิดระหว่างพ่อแม่ลูก ตังแต่
้ อยูใ่ นวัยเล็กขนาดนี ้ จะมีผลดี-ร้ าย ต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลกู ในอนาคตหรื อไม่
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ลักษณะของจิตใจหลายด้ าน ซึง่ แต่ละด้ านสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สกึ ได้ อย่างมาก ซึง่ อารมณ์และ
ความรู้สกึ เป็ นส่วนสาคัญของบุคลิกภาพ โดยเริ่มก่อรูปในช่วงปฐมวัย เมื่อได้ รูปแบบที่ดีและมัน่ คง จะ
กลายเป็ นบุคลิกภาพได้ ในระยะยาว

แม้ จะเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ทางสังคมและค่านิยมตามสมัยก็

ตาม แต่ความคิด ค่านิยม หรื ออุปนิสยั ที่ได้ รับจากการปลูกฝั งในช่วงปฐมวัยจะก่อรูปติดแน่น มัน่ คง และ
ยัง่ ยืน จึงมีการสังเคราะห์จากนักวิชาการหลากหลายท่านที่มงุ่ เน้ นศึกษาวิจยั เรื่ องจิตใจอารมณ์เฉพาะด้ าน
โดยแบ่งเป็ น 5 กลุม่ ดันนี ้
1. อำรมณ์ ท่ วั ไป (Emotion) เป็ นความรู้สึกทัว่ ไปตามธรรมชาติของมนุษย์ทงเด็
ั ้ ก และผู้ใหญ่
ได้ แก่ อารมณ์ ดีใจ รัก เสียใจ โกรธ เกลียด อิจฉา ชอบข่มขู่ ชอบมีอานาจเหนือ ทาตาม และกลัว โดย
สาหรับเด็กจะมีอารมณ์ตรง เพราะควบคุมตัวเองได้ น้อย โดยจะแสดงออกทันที เมื่อไม่ได้ รับการตอบสนอง
ความต้ องการ ควรมีการเสริ มสร้ างให้ เด็กเจริญเติบโตสมวัย แต่หากเด็กมิได้ รับการพัฒนา จะทาให้ เด็กยึ ด
ตนเองเป็ นศูนย์กลาง พัฒนาการเกิดการชะงัก เด็กจะกลายเป็ นคนเอาแต่ใจตนเอง ไม่เข้ าใจความรู้สกึ ของ
ผู้อื่น เมื่อเติบโตจะกลายเป็ นคนเห็นแก่ตวั ซึง่ จะเป็ นอันตรายต่อตนเอง การดาเนินชีวิต การงาน และสังคม
2. กลุ่มควำมกดดัน (Stress) เหตุการณ์ใดๆ ที่คกุ คามชีวิตและสุขภาพ ซึง่ อาจจะเป็ นการสูญเสีย
บางสิ่งบางอย่างที่ทรงคุณค่า เช่น การเสียคนใกล้ ชิด ความมัน่ คง การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สงคราม
อันตรายอย่างฉับพลัน หรื อการพลัดพราก เมื่อสิ่งที่คกุ คามมีพลังสูงและเกิดขึ ้นซ ้าๆ จะทาลายความมัน่ ใจ
ในตน การนับถือตนเอง และระบบค่านิยมของเด็ก บางรายอาจถึงขันสู
้ ญเสียบุคลิกภาพบางส่วนหรื อ
ทังหมดไป
้
นอกจากนี ้ ลักษณะการดาเนินชีวิต การทางาน หรื อสภาพเศรษฐกิจในสังคม ล้ วนทาให้ เกิด
ความเครี ยดได้ ทงสิ
ั ้ ้น

แต่สาหรับเด็กเหตุการณ์ในบ้ านและโรงเรี ยนเพียงสองแห่งก็สามารถสร้ างความ

กดดันและความเครี ยดให้ กบั เด็กได้ เช่นกัน อาทิ การถูกทาร้ ายทางกายและจิตใจ เนื่องจากพ่อแม่หรื อ
ครูผ้ สู อนลงโทษอย่างรุนแรง พ่อแม่ทอดทิ ้งไม่ให้ ความรักความอบอุน่ และการเอาใจใส่แก่เด็ก ตลอดจนการ
ได้ รับอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค ไม่มีของเล่น หรื อถูกทาร้ ายทางเพศ หรื อการที่ เด็กไม่ประสบ
ความสาเร็จด้ านการเรี ยน ก็เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่สามารถสร้ างความกดดันให้ แก่เด็กได้ ความเครี ยดที่เกิดขึ ้น
จะทาให้ สมองผลิตสารเคมีมาปิ ดกันการเรี
้
ยน ทังวิ
้ ชาการและจริยธรรม รวมทังสร้
้ างบุคลิกภาพที่ไม่พงึ
ประสงค์ให้ แสดงออกมาอีกด้ วย
3. กลุ่มจิตลักษณะครองคุณธรรม มีวินัย (Characters) จิตลักษณะ หมายถึง คุณลักษณะ
ภายในจิตใจที่แสดงออกเป็ นบุคลิกภาพที่พงึ ประสงค์ กล่าวคือ การคิดเป็ น มีจริยธรรม มีมโนธรรม รู้จกั ผิด
รู้จกั ถูก เข้ มแข็งเชื่อมัน่ ในตน มุง่ อนาคต มีความเพียร แก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเอง มีวินยั มีศกั ดิ์ศรี มีความ
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รับผิดชอบ และมีความซื่อตรง ซึง่ จะทาให้ พฤติกรรมการประพฤติดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น จิตลักษณะที่
เข้ มแข็งจะต้ องเสริมสร้ างให้ เป็ นบุคลิกภาพทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ เพราะเป็ นคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ที่
ประสบความสาเร็จ ในการดาเนินชีวิตและอยูร่ วมในสังคมอย่างมีประสิทธิผล
4. กลุ่มสุนทรียภำพ (Alsthetic) เป็ นความรู้สกึ ที่มองเห็นคุณค่าของความงาม ความเป็ นระเบียบ
ที่ประสานกลมกลืนกันของสรรพสิ่งในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้นทุกประเภท อย่างไรก็ตาม การ
มองเห็นความงามขึ ้นอยูก่ บั ความคิดของบุคคลและวัฒนธรรม ดังนัน้ ความงามและสุนทรี ยภาพ จึงมิใช่สิ่ง
ที่มีอยูจ่ ริง เป็ นเรื่ องของรสนิยมที่มนุษย์แต่ละคน แต่ละกลุม่ ตลอดจนแต่ละสังคมวัฒนธรรมกาหนดขึ ้นใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เฮเกล (Georg Willhelm Fridrich-gel) นักปราชญ์ชาวเยอรมันเคยกล่าวไว้ วา่ ความ
งามเป็ นลักษณะสมบูรณ์ทางจิตสมบูรณ์ (Absolute-mind) ผู้ใดสามารถฝึ กจิตให้ สขุ มุ ก็จะสามารถ เข้ าถึง
ความงามของสรรพสิ่ง อารมณ์สนุ ทรี เป็ นกระบวนของความคิดจิตใจที่สงั เกตเห็น เรี ยนรู้ ซึมซับคุณค่าของ
ความเป็ นระเบียบ ความสวยงาม และความคิดสร้ างสรรค์เชิงศิลปะได้ ซึง่ เราไม่สามารถนาค่านิยมแต่ละ
ยุคสมัยมาเปรี ยบเทียบกัน เนื่องจากแต่ละช่วงเวลาจะมีองค์ประกอบแวดล้ อมหรื อบริบทที่แตกต่างกัน การ
สร้ างเสริมจิตใจด้ านศิลปะทุกสาขา จึงช่วยพัฒนาจิตใจและบุคลิกภาพที่เต็มเปี่ ยมด้ วยความสงบ สุขมุ
ละเอียดอ่อน เมตตาจิต และมีศกั ดิศ์ รี
5. กลุ่มควำมรัก ควำมศรัทธำ ควำมภักดี (Love and Faith)

ความรัก ความศรัทธา ความ

ภักดี ความภูมิใจ และความปลอดภัย ต่างเป็ นความรู้สึกที่อยูใ่ นส่วนลึกของบุคลิกลักษณะของบุคคล เป็ น
ความรู้สกึ ที่อยูใ่ นส่วนลึกของจิตใจ ความรักนาความสุขมาให้ ซึง่ มีความเข้ มข้ นลึกซึ ้งอยูใ่ นส่วนลึกของ
จิตใจมากกว่าอารมณ์ทวั่ ไป อาจกล่าวได้ วา่ ความรัก เป็ นความต้ องการขันมู
้ ลฐานที่จาเป็ นในการดารงชีวิต
ของมนุษย์ โดยมีด้วยกันหลายระดับ อาทิ ความรักระหว่างเพศ ความรักระหว่างญาติพี่น้อง พ่อแม่ เพื่อน
พวกพ้ อง สัตว์เลี ้ยง ต้ นไม้ และธรรมชาติ ฯลฯ ซึง่ จะสร้ างความอบอุน่ มัน่ คง ความรู้สกึ ปลอดภัย เกิด
กาลังใจ ห่วงใย และความหวังดีในระยะยาว และมีอนุภาพมาก สามารถทาให้ คนๆ นันมี
้ กาลังใจเข้ มแข็ง
กล้ าต่อสู้อปุ สรรคความยากลาบากได้ อย่างอัศจรรย์ มนุษย์ทกุ คนต้ องการความรัก แต่เมื่อได้ รับความรัก
แล้ ว การทารักษาให้ คงอยูน่ นเป็
ั ้ นเรื่ องยาก ความมรักจึงอาจนาความสุขหรื อความทุกข์มาให้ ดังนันความ
้
รักทุกลักษณะจึงต้ องมีปัจจัยแห่งความรักที่จะทาให้ จีรังยัง่ ยืน อบอุน่ และมัน่ คงทังสองฝ่
้
าย (นงเยาว์ แข่ง
เพ็ญแข, 2545:30-33)
กลุม่ ความรู้สึกอารมณ์ทงหมดนี
ั้
้สอดคล้ องและเชื่อมโยงกันจากจิตใจมาสู่การกระทา มีอิทธิพลต่อ
การประพฤติปฏิบตั กิ ารแสดงออกมาของเด็ก หากมีการปลูกฝั งความคิด อารมณ์ความรู้สกึ ที่ดี ให้ กบั เด็ก
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เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง

เขาเหล่านันก็
้ จะสามารถสามารถบุคลิกภาพที่พงึ ประสงค์ออกมาได้ อย่าง

อัตโนมัติ สามารถอยูร่ ่วมในสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ การฝึ กให้ เด็กคิดอย่างมีเหตุมีผล เพื่อ
แก้ ปัญหาต่างๆ ที่เข้ ามากระทบ หรื อที่ได้ ประสบพบเจอ จะทาให้ เด็กเหล่านัน้ สามารถควบคุมความรู้สกึ
อารมณ์ของตนเมื่อต้ องอยูใ่ นสถานการณ์กดดันได้ ดียิ่งขึ ้น อีกทังการปลู
้
กฝั งจิตสานึกที่ดีมีเมตตายังคงเป็ น
รากฐานทางความคิด ที่จะทาให้ เด็กมีกระบวนการคิดสร้ างสรรค์
เด็กวัยตอนกลางจึงเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่จะสอนให้ เด็กเรี ยนรู้ว่าพฤติกรรมใด ถูกผิด-ดีชวั่
ซึง่ มาตรฐานในกาหนดว่าอะไรดี-ชัว่ ถูก-ผิด มีความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม แต่ก็มีกฎเกณฑ์แนวคิด
ร่วม เช่น การลักขโมย การด่าว่าผู้อื่นที่ไม่มีความผิดเป็ นสิ่งไม่ดี เป็ นต้ น การสอนเด็กในวัยนี ้ ให้ เข้ าใจและ
ซึมซับในเรื่ องดังกล่าว สามารถสอนโดยให้ เหตุผล เพราะเด็กมีการพัฒนาความคิดเข้ าใจเหตุผล ดังที่
Gormly และ Brodzinsky (1989) ได้ อ้างการศึกษาเรื่ องพัฒนาการทางศีลธรรมจรรยาของ Piaget (1965)
ไว้ ด้วยการแบ่งระยะพัฒนาการทางศีลธรรมจรรยาเป็ น 3 ขันตอน
้
โดยมีแนวคิดว่า การมีศีลธรรมจรรยา คือ
การเคารพกฎเกณฑ์ ซึง่ จะพัฒนาไปตามลาดับ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ก่ อนที่จะรู้จักคิดตัดสินใจเรื่ องศีลธรรมจรรยำ (premoral judgment) ช่วงอายุ 2-5 ปี
เด็กในระยะนี ้ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ ถกู ต้ องว่าอะไรถูกอะไรผิด

ไม่สานึกว่าการร่วมอยูใ่ นสังคมต้ องมี

กฎระเบียบ หรื อสานึกรู้วา่ มีกติกาสังคม ตัวอย่างเช่น เพียเจท์ทดลองให้ เด็กเล่นดีดลูกหิน เด็กๆ จะเอาแต่
สนุกอย่างเดียว ไม่คอ่ ยคานึง หรื อทาตามกฎเกณฑ์การเล่น
ขัน้ ที่ 2 เห็นข้ อเท็จจริงเรื่ องศีลธรรมจรรยำ (moral realism) ช่วงอายุ 5-9 ปี ระยะนี ้เด็กจะ
รู้จกั เคารพกฎเกณฑ์ ข้ อตกลง และรู้จกั การนากฎและกติกามาใช้ เป็ นแนวทางในการตัดสินการกระทา ถูก ผิด, ชัว่ -ดีเด็กจะเคารพกฎต่างๆ อย่างไม่ตงค
ั ้ าถาม และไม่สงสัยดังนันในระยะนี
้
้ เด็กๆ มักจะติดพูดว่า “ทา
อย่างนันไม่
้ ดี” “เขาเป็ นเด็กไม่ดี” “เขาเป็ นคนไม่ดี นะพ่อนะ” ซึง่ หากเป็ นเด็กชาวอเมริกนั มักจะพูดว่าไม่
ยุตธิ รรมที่จะทาอย่างนัน้ หรื ออย่างนี ้ “It’s not fair” เพราะเมื่อเด็กไม่ทาตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ เด็กๆ จะเข้ าใจ
ว่าจะถูกทาโทษ เพราะกระทาผิดกฎระเบียบ และมักจะยอมรับการทาโทษ ถ้ าเขารู้วา่ เขาทาผิดกฎเกณฑ์
ระเบียบ หรื อกติกาส่วนรวม เด็กถือว่ากฎเกณฑ์ตา่ งๆเป็ นมาตรฐานทางศีลธรรมที่ต้องเคารพ และทาตาม
เขาจะรู้สกึ พอใจที่เด็กผู้ทาผิดกฎระเบียบได้ รับการลงโทษ
ขัน้ ที่ 3 เข้ ำใจเรื่องศีลธรรมจรรยำอย่ ำงมีเหตุผล (autonomous morality) โดยมีอายุ 10 ปี ขึ ้น
ไป ระยะนี ้เป็ นระยะที่เด็กสามารถใช้ เหตุผลเข้ าใจว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ มีไว้ เพื่อควบคุมการกระทาของคนที่อยู่
ร่วมกันในสังคม ให้ สามารถอยูร่ ่วมกันได้ อย่างปกติสขุ ถ้ ากฎเกณฑ์ใดที่ไม่สามารถทาได้ เด็กก็จะไม่ยอมรับ
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ไม่ยอมเชื่อถือกฎเกณฑ์นนั ้ ตัวอย่างเช่น ถ้ าเด็กเล่นกัน เด็กก็จะสร้ างกฎเกณฑ์ขึ ้นเองสาหรับการเล่น และ
จะยอมรับการลงโทษ หรื อกาหนดบทลงโทษขึ ้นเองเมื่อเล่นกันในกลุม่ เด็กจะเข้ าใจได้ วา่ การลงโทษเป็ นวิธี
ที่จะควบคุมคนที่ทาอะไรไม่ถกู ต้ องตามที่ตกลงกันไว้ การมีกฎเกณฑ์และการลงโทษ ทาให้ การเล่นหรื อการ
ทางานเป็ นหมู่คณะดารงอยูไ่ ด้
ตามแนวคิดและทฤษฎีของ Piaget สามารถสรุปได้ วา่ เด็กวัยตอนกลางจะเป็ นระยะที่เหมาะสม
สาหรับสอนให้ เข้ าใจเรื่ องผลร้ ายของการทาลายธรรมชาติ

สอนให้ ร้ ูเรื่ องกฎเกณฑ์การจราจร

สอนการ

เคารพกฎระเบียบวินยั และสอนเรื่ องจริ ยธรรม หากพ่อแม่ผ้ ปู กครอง และครูผ้ สู อน สามารถสอนให้ เด็ก
เข้ าใจดีแล้ วเด็กก็จะฝั งใจ ติดเป็ นนิสยั ตังแต่
้ เด็กไปจนเป็ นผู้ใหญ่ และอาจแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม การมี
จิตสานึก และความไร้ ระเบียบในสังคมไทยได้ เป็ นอย่างดี (ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, 2545:267-268)
2.4 หลักจิตวิทยำ จริยธรรม และกำรพัฒนำกำรทำงสังคม
“ความคิ ดที ่ถูกต้องจะอยู่บนรากฐานของความดี ความเมตตา เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่
เบี ยดเบี ยน ทาร้าย เป็ นโทษแก่ผอู้ ื น่ และสังคม” (นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข, 2545:23)
เหล่านักปราชญ์ทงในอดี
ั้
ตและในปั จจุบนั ต่างนิยมเชื่อมโยงจิตใจ ความคิด และการปฏิบตั เิ ข้ าไว้
ด้ วยกัน โดยเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กนั ในการทางาน มองว่าการกระทาดีที่เกิดขึ ้นจะต้ องอยู่บนรากฐานการ
ปลูกฝั งที่ดีทางด้ านจิตใจ เนื่องจากกลไกการทางานของจิตใจ จิตใต้ สานึก และจิตวิญญาณ เป็ นตัวควบคุม
ความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของมนุษย์ จึงมีการคิดค้ นหลักธรรมคาสอน ตลอดจนแนวคิดทฤษฎี
ต่างๆออกมา เพื่อใช้ ยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้ สงู ขึ ้น ซึ่งการทางานของจิตใจหรื อจิตสานึกของมนุษย์นนั ้
เป็ นจิตระดับแรกสุดของมนุษย์ที่แสดงออกมา ไม่วา่ จะเป็ น การรับข้ อมูล การเกิดความอยาก ความ
ต้ องการหาทางสนองสัญชาตญาณและกิเลส และลงมือกระทาทุกวิถีทางเพื่อสนองตอบความต้ องการของ
ตนเอง
จิตใต้ สานึก คือ การคิดของสมองส่วน Neo-Cortex ซึง่ จะทาหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลเก็บความจาที่รับรู้
ประมวลผลด้ วยการคิดหลายลักษณะ วิเคราะห์หาเหตุผล ไตร่ตรอง โดยใช้ วิจารญาณอย่างลึกซึ ้ง ตลอดจน
การคิดหาวิธีแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ จนเห็นปั ญหาและวิธีแก้ ไขได้ อย่างแจ่มชัด เกิดเป็ นองค์ความรู้ที่
สามารถนาไปใช้ ในการดาเนินชีวิต ใช้ ทางานแก้ ปัญหาสังคม และวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนัน้ จิตใต้ สานึก
หรื อความคิดที่มีเหตุผล

จะมีจริยธรรมรวมอยู่ด้วยเสมอเนื่องจากระดับจิตใต้ สานึก

จะเป็ นตัวควบคุม

จิตสานึกอีกชันหนึ
้ ง่ ซึง่ แนวคิดของนักปราชญ์และศาสดาของศาสนาต่างๆ มีความที่แตกต่างกัน เพราะ
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เกิดขึ ้นภายใต้ เงื่อนไขที่ตา่ งกัน ตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมการเมืองที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยที่
ท่านเหล่านันมี
้ ชีวิตอยู่ จึงทาให้ แต่ละท่านคิดคาสอนและหลักธรรมที่คอ่ นข้ างลึกซึ ้งแตกต่างกัน แต่แท้ จริง
แล้ วหลักธรรมคาสอนของทุกศาสดาทุกนักปราชญ์ ล้ วนแล้ วแต่มีจดุ มุง่ หมาย เพื่อยกระดับจิตใจมนษย์ให้
สูงขึ ้น เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข, 2545:23-24)
สอดคล้ องกับดวงเดือน พันธุมนาวิน ที่กล่าวว่า “จุดเริ่มต้ นของการพัฒนาคนให้ เป็ นคนดี คือ การ
เริ่มที่รากของต้ นไม้ จริยธรรมซึง่ เป็ นการสร้ างพื ้นฐานทางจิตใจเป็ นเบื ้องต้ น” (2538:58) ด้ วยจิตลักษณะ
พื ้นฐาน 3 ประการ คือ สติปัญญา สุขภาพจิต และประสบการณ์ทางสังคม ในทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรมที่ผ้ วู ิจยั
ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น จัดเป็ นปั จจัยภายในของการเกิดจริยธรรมของบุคคล มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยสร้ าง
ปั จจัยภายในเพื่อปลูกฝั งจริยธรรมให้ แก่เด็กผ่านการชี ้แนะจากผู้ใหญ่ในสังคม เพื่อให้ เด็กมีการพัฒนาจิต
ลักษณะที่ดี
การพัฒนาเริ่มต้ นจากด้ านสติปัญญา คือ การมีความเฉลียวฉลาดเหมาะสมกับวัย คนที่จะเรี ยนรู้
เรื่ องราวต่างๆได้ ดี โดยเฉพาะเรื่ องของจริยธรรมอันเป็ นเรื่ องของนามธรรมนัน้ ต้ องเป็ นผู้มีสติปัญญาดี
พอสมควร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสามารถเรี ยนรู้เหตุและผลของการกระทาได้ เหมาะสม
กับวัย ที่จะสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ตา่ งๆ เข้ าด้ วยกัน รับรู้และเรี ยนรู้ได้ ถกู ต้ องเหมาะสม ตลอดจน
สามารถแก้ ปัญหาหรื ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นอย่างสันติ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538:29) เพราะเมื่อคนเรา
ได้ เรี ยนรู้ และรับรู้ประสบการณ์ตา่ งๆ ในชีวิตประจาวันแล้ ว จะเกิดการสะสมความรู้นนขึ
ั ้ ้นจนกลายเป็ นกฎ
และหลักปฏิบตั ใิ นสถานการณ์ตา่ งๆ เมื่อได้ พบเจอซ ้าๆ ผู้มีสติปัญญาดีจะสามารถรับรู้ และเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ในชีวิตประจาวันได้ ดีกว่าผู้มีสติปัญญาต่า เช่น การใช้ เหตุผล การแก้ ปัญหา การมีความ
เข้ าใจเรื่ องนามธรรม โดยเฉพาะด้ านจริยธรรม ซึง่ ต้ องใช้ เหตุผลในการตัดสินการที่จะทาดีหรื อทาชัว่ ต่อไป
มีงานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ

ที่แสดงถึงความสามารถทางการคิดว่ามีความสัมพันธ์

อย่างมากต่อการตัดสินทางจริยธรรมของบุคคล โดยมีผลการวิจยั ตรงกันว่า นักเรี ยนวัย 9-15 ปี เมื่อมี
ความสามารถทางความคิดสูงขึ ้นเท่าใด จะสามารถใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ ้นเท่ากับความคิดนัน้ (ดวง
เดือน พันธุมนาวิน, 2524:34-35) ฉนันผู
้ ้ ที่มีสติปัญญาต่าหรื อมีสติปัญญาไม่สมวัย จะไม่สามารถรับรู้ หรื อ
เรี ยนรู้ได้ ตามวัย ไม่สามารถใช้ เหตุผลในการแก้ ปัญหา หรื อกระทาพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน อาจจะทา
อะไรไปตามสันชาตญาณ มักมีสาเหตุมาจากพื ้นฐานความต้ องการทางร่างกาย ตัวอย่างเช่น เมื่อหิวก็
ต้ องการอาหาร จึงแย่งชิง หรื อทาร้ ายผู้อื่น เพื่อให้ ได้ อาหารมา รวมทังการสนองความต้
้
องการทางร่างกาย
ในด้ านอื่นๆ เช่น ความต้ องการทางเพศ อาจทาให้ เกิดการทาร้ าย หรื อละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นได้
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เพราะมิได้ ใช้ เหตุผลยังคิ
้ ดว่าควรกระทาหรื อไม่ควรกระทาสิ่งใด สติปัญญาจึงเป็ นลักษณะพื ้นฐานทางจิตใจ
ของบุคคลที่ต้องได้ รับการพัฒนาให้ เจริญเติบโตเต็มที่พร้ อมที่จะได้ รับการปลูกฝั งจริยธรรมในการพัฒนา
สุขภาพจิตต่อไป (สุขมุ าล เกษมสุข, 2548:18-19)
ผู้มีสขุ ภาพจิตดี คือ ผู้ที่มีจิตใจสมบูรณ์เข้ มแข็ง มีความสุข ความพอใจในตนเอง ไม่วิตกกังวลมาก
เกินไป และไม่มีปัญหาทางอารมณ์ จะช่วยให้ รับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมได้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง และ
เรี ยนรู้จากสภาพแวดล้ อมได้ ดี ช่วยให้ ปรับตัวได้ ยอมรับความเป็ นจริงและเข้ าใจผู้อื่น ดังนัน้ ผู้มีสขุ ภาพจิต
ดีจงึ สามารถพัฒนาจริ ยธรรมได้ ดีกว่าผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต ซึง่ อาจเกิดปั ญหาจากสุขภาพร่างกายและ
ส่งผลต่อสุขภาพจิตก็เป็ นได้ เนื่องจากทังสองสิ
้
่งนี ้ มีความสัมพันธ์และมีผลต่อกัน เมื่อร่างกายเจ็บป่ วยก็จะ
ทาให้ สขุ ภาพจิตแย่ลงตามไป แต่หากสุขภาพจิตที่ดีจะมีสว่ นช่วยให้ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีภมู ิต้านโรค มี
รายงานทางการแพทย์ว่า เมื่อบุคคลมีความสุข ร่างกายจะหลัง่ สารเอนโดฟี นและสารเซเรโตนิน5ที่ชว่ ยให้
ร่างกายสดชื่นแข็งแรง ในขณะที่เมื่อเกิดความเครี ยด สุขภาพจิตไม่ดี ร่างกายจะหลัง่ สารเคอร์ ตโิ ซลและสาร
อาดรี นาลีน6 ที่มีฤทธิ์ร้ายก่อโรคภัยต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็ นต้ น ผู้มีความเครี ยด ความ
ทุกข์อยูบ่ อ่ ยและเป็ นเวลานาน อาจทาให้ รับประทานอาหารไม่ได้ หรื อมีปัญหาของระบบย่อยอาหารเป็ น
เหตุให้ ร่างกายไม่เจริญเติบโตเต็มที่

และไม่มีภมู ิต้านทาน

สุขภาพจิตที่ดีจงึ มีผลดีตอ่ สุขภาพทางด้ าน

ร่างกายด้ วยเช่นกัน
สุขภาพจิตที่ดี ยังมีผลดีตอ่ พัฒนาการด้ านสติปัญญาและการเรี ยนรู้ของเด็กอีกด้ ว ย โดยเด็กที่มี
สุขภาพจิตไม่ดีจะไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างเต็มที่ เพราะจะหยุดยังกระบวนการเจริ
้
ญเติบโต และพัฒนาการ
ของเด็ก

ซึง่ เด็กที่มีความเครี ยด

วิตกกังวล

ย่อมไม่สามารถจะรับรู้ประสบการณ์

หรื อเรี ยนรู้จาก

สภาพแวดล้ อมตนได้ ถกู ต้ องแม่นยา และไม่ได้ รับประโยชน์จากประสบการณ์นนนั
ั ้ นได้
้ อย่างเต็มที่ เด็กที่มี
สุขภาพจิตดีมกั เป็ นผู้ปรับตัวได้ ดี รู้จกั การประนีประนอม ยอมรับความจริง และมีเหตุผลเรื่ องจริยธรรมสูง

5

สำรเอนฟี น: ทาให้ จิตใจชุ่มชื่น เบิกบาน มีความสุข สร้ างกาลังใจ สมองทุกส่วนเปิ ดรับการเรียนรู้ การถ่ายทอดค่านิยม คุณธรรม และ
จริยธรรม
สำรเซเรโตนิน: ทาหน้ าที่ยบั ยังพฤติ
้ กรรมต่างๆ ทาให้ เกิดความคิดไตร่ตรอง หรือคิดก่อนทา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สารยับยัง”้
6
สำรคอร์ ตโิ ซล: ทาให้ เกิดความเครียดความหวาดกลัว ตาหนิตนเอง ซึมเศร้ าสิ ้นหวัง หรือคับข้ องใจ โกรธ เกลียด และก้ าวร้ าว ล้ วนทาให้
บุคคลควบคุมการดาเนนชีวิติและพฤติกรรมของตนได้ น้อยลง อาจทาลายบุคลิกภาพบางส่วนหรือทังหมด
้
โดยเฉพาะจะปิ ดกันการเรี
้
ยนรู้
ทังวิ
้ ชาการและจริยธรรม
สำรอำดรี นำลีน: ทาให้ เกิดความทุกข์ กระสับกระส่าย บีบคัน้ สร้ างโดยต่อมหมวกไต ส่งผลให้ การทางานของอวัยวะภายในลด
สมรรถภาพลง

30

ด้ วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538:90) ดังนันการมี
้
สขุ ภาพจิตดีจงึ เป็ นปั จจัยพื ้นฐาน ที่มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาจริยธรรมของบุคคล เพื่อการอยูร่ ่วมกับสังคมได้ อย่างสงบสุข (สุขมุ าล เกษมสุข, 2548:21-22)
ปั จจุบนั สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ไม่วา่ จะเป็ นสังคมเมืองหรื อสังคมในชนบท

เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ การเมือง ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา บุคคลที่มีประสบการณ์ทางสังคมสูง ที่ได้ เรี ยนรู้ผ่านการทากิจกรรต่างๆที่หลากหลาย มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น ได้ เห็นตัวอย่างสถานการณ์ตา่ งๆหลากหลาย ยิ่งช่วยให้ มีประสบการณ์มาก ผู้มี
ประสบการณ์ทางสังคมสูง

จะสามารถเข้ าใจสถานการณ์และสภาพปั ญหาของผู้อื่นได้ ดี

เช่นเดียวกับ

แนวคิดของเพียเจท์ ที่กล่าวว่า ผู้มีประสบการณ์ทางสังคมจะสามารถเข้ าใจผู้อื่น ช่วยหยุดยังความคิ
้
ดแบบ
ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง ซึง่ เป็ นผลดีตอ่ พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กด้ วย ทาให้ สามารถเข้ าใจมนุษย์
และสังคม สามารถคิดและเข้ าใจเหตุการณ์ สถานการณ์ สภาพปั ญหาของตนและผู้อื่น รู้ จักเอาใจเขามาใส่
ใจเรา รู้จกั เปรี ยบเทียบแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่างๆ รวมทังความดี
้
ความชัว่ หรื อการกระทาของตน
จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร ดังนันผู
้ ้ มีประสบการณ์ทางสังคมสูงจึงสามารถพัฒนาจริยธรรมได้ ดีกว่าผู้มี
ประสบการณ์ทางสังคมต่า
มีผลการวิจยั ที่แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการสวมบทบาท

ซึง่ เป็ นลักษณะการรู้คิดทาง

สังคม เป็ นประสบการณ์ทางสังคม ว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเฉลียวฉลาด และความสาเร็จใน
การเรี ยนของเด็ก

ประสบการณ์ทางสังคมช่วยให้ เด็กสามารถปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ เพราะเด็กจะเข้ าใจ

ความรู้สกึ นึกคิดของผู้อื่น รู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา การที่เด็กได้ ตดิ ต่อสัมพันธ์กบั ผู้อื่น ได้ รับการตอบสนอง
หรื อรับข้ อมูลย้ อนกลับจากผู้อื่น เกิดเป็ นประสบการณ์ทางสังคม ช่วยกล่อมเกลาให้ เด็กรู้จกั คิดพิจารณา
สถานการณ์ตา่ งๆ จากแง่มมุ หรื อสายตาของผู้อื่น ผู้มีประสบการณ์ทางสังคมสูงจึงสามารถปรับตัวเข้ ากับ
ผู้อื่นและสถานการณ์ตา่ งๆ สามารถเข้ าใจสังคมและเห็นใจผู้อื่นได้ ดี เป็ นสาเหตุสาคัญที่ชว่ ยให้ บคุ คล
พัฒนาจริยธรรมในขันสู
้ ง ดังนันผู
้ ้ มีประสบการณ์ทางสังคมสูง จึงสามารถพัฒนาจริ ยธรรมได้ ดี (สุขมุ าล
เกษมสุข, 2548:25)

ภำพยนตร์ สำหรั บเด็ก
ภาพยนตร์ เป็ นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้ชมที่เป็ นเด็กเป็ นอย่างมากเนื่องจากเป็ นสื่อที่มีการเคลื่อนไหว มี
สีสนั สวยงาม มีเสียงและเพลงประกอบ ทาให้ กระตุ้นความรรู้อยากเห็น เสริมสร้ างการเรี ยนรู้ให้ กบั เด็กได้
ง่าย ปั จจุบนั มีการผลิตภาพยนตร์ สาหรับเด็กออกมาหลายเรื่ องทังของไทยและของต่
้
างประเทศ ซึง่ หากจะ
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ย้ อนกลับไปประเทศทางยุโรปเริ่มให้ ความสนใจกับภาพยนตร์ ที่เหมาะสาหรับเด็ก ตลอดจนการจัดตังชมรม
้
ภาพยนตร์ เยาวชน โดยมีการจัดให้ เด็กลงคะแนนแสดงความเห็นที่มีตอ่ ภาพยนตร์ แต่ละเรื่ อง ภาพยนตร์
กลายมาเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนให้ กบั เด็กนักเรี ยน ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1945 โดยมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
ภาพยนตร์ ในหมูเ่ ด็กปกติและเด็กไม่ปกติ

และภาพยนตร์ สาหรับเยาวชน

เนื่องจากปั ญหาเกี่ยวกับ

ภาพยนตร์ สาหรับเด็ก ยังมิได้ มีการคบคิด และแก้ ไขอย่างจริงจัง ปั ญหาจากงบประมาณที่จะผลิตสื่อ
สาหรับเด็ก อย่างไรก็ตาม ช่วงที่การผลิตภาพยนตร์ สาหรับเด็กยังมีไม่เพียงพอนี ้ ทาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญต้ อง
พิจารณาถึงการใช้ ภาพยนตร์ สาหรับผู้ใหญ่บางเรื่ อง ซึง่ อาจจะเหมาะสาหรับผู้ชมที่เป็ นเยาวชน
การผลิตภาพยนตร์ สาหรับเด็กยังมีน้อย มีเพียงสองถึงสามประเทศที่สามารถจัดสร้ างภาพยนตร์
เช่นนี ้ออกมาได้ มากพอที่จะให้ เด็กได้ ดสู ม่าเสมอตลอดไปอาทิ ประเทศอังกฤษ เริ่ มต้ นเมื่อสงครามโลก
สิ ้นสุดลง เจ.อาเธอร์ แรงค์ ซึง่ เป็ นผู้ควบคุมสโมสรโกมอนท์และโอเดียน ได้ จดั ตังแผนกผลิ
้
ตภาพยนตร์
สาหรับเด็กขึ ้น ภาพยนตร์ นี ้เรี ยกกันว่า ภาพยนตร์ บนั เทิงสาหรับเยาวชน ในปี ค.ศ. 1945 และ 1949
ตามลาดับโดยมีนางสาวแมรี่ ฟิ ลด์ เป็ นหัวหน้ าแผนก ระหว่างนันแผนภาพยนตร์
้
บนั เทิงสาหรับเด็ก ได้ ผลิต
ภาพยนตร์ ออกมาถึง 181 เรื่ อง เป็ นเรื่ องละคร 27 เรื่ อง เรื่ องยาวต่อกัน 27 เรื่ อง ภาพยนตร์ เกี่ยวกับความรู้
7 เรื่ อง ข่าวสัน้ 60 ชุด ภาพยนตร์ ท่องเที่ยว 17 เรื่ อง ธรรมชาติศกึ ษา 27 เรื่ อง การ์ ตนู 7 เรื่ อง และเรื่ อง
เกี่ยวกับการร้ องเพลงในชุมชน 7 เรื่ อง และในปี ค.ศ.1950 ก็เลิกผลิตภาพยนตร์ ประเภทนี ้
หลังจากนันได้
้ มีการจัดตังองค์
้ การซึง่ ไม่คิดเห็นแก่กาไรขึ ้น เมื่อปี ค.ศ.1951 เรี ยกว่า “มูลนิธิ
ภาพยนตร์ สาหรับเยาวชน” มูลนิธินี ้ประกอบไปด้ วยคณะกรรมการอานวยการ โดยมี เจ. อาเธอร์ แรงค์ เป็ น
ประธาน และผู้แทนจากสมาคมต่างๆ สมาคมละ 3 คน เป็ นกรรมการ สมาคมเหล่านี ้ ได้ แก่ สมาคมผู้ผลิต
ภาพยนตร์ พิเศษ สมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์ ในอังกฤษ สมาคมซิเนมาโตกราฟ เอ๊ กซิบเิ ตอร์ สมาคมคิเนมาโต
กราฟเร็นเตอร์

มิสแมรี่ ฟิ ลด์ เป็ นผู้ดาเนินงานองค์การใหม่นี ้ มีผ้ แู ทนของผู้ฉาย ผู้ผลิต และผู้จาหน่าย

ภาพยนตร์ รวมอยู่ด้วย

องค์การนี ้ได้ รับเงินส่วนแบ่งสม่าเสมอจากกองทุนสาหรับการผลิตภาพยนตร์ ของ

อังกฤษโรงฉายภาพยนตร์ จะต้ องเสียอากรภาพยนตร์ ตามที่นงั่

กองทุนการผลิตภาพยนตร์ ได้ เงินเพื่อ

ดาเนินการ และแบ่งเงินไว้ 50 เปอร์ เซ็นจากรายได้ เพื่อนามาผลิตภาพยนตร์ สาหรับเยาวชน มูลนิธิสาหรับ
ผลิตภาพยนตร์ เยาวชนนี ้ได้ ทาการแจกจ่าย ภาพยนตร์ สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 14 ปี ด้ วย รัฐบาลของสหภพ
อังกฤษได้ มีความสนใจมูลนิธิและองค์การใหม่นี ้มาก แต่องค์การนี ้ก็มิได้ เข้ าไปเป็ นของรัฐบาล (ฟิ ลิป โบ
ชารด์, 1952; แม้ นมาศ ชวลิต, ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, แปล, 2503:88-90)
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ประเทศฝรั่งเศส มีบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์ สาหรับเยาวชนมีอยู่ 3 แห่ง ได้ แก่ เอเกรง เดส์ เจินส์, โซนิ
ค้ า โย และเฟร็ด โอแรง ซึง่ บริษัทเอเกรง เดส์ เจินส์ โดยสร้ างภาพยนตร์ หลากหลายแนวที่เหมาะสาหรับเด็ก
เช่น ภาพยนตร์ ที่ใช้ หนุ่ เป็ นตัวละคร เทพนิยาย ภาพยนตร์ เรื่ องยาว ภาพยนตร์ จินตนาการพิสดาร
ภาพยนตร์ สีและภาพขาวดาเกี่ยวกับตุ๊กตา ภาพยนตร์ บทละคร และเรื่ องสันจ
้ านวนหนึง่ ส่วนบริ ษัทโซนิก้า
โย สร้ างภาพยนตร์ สาหรับเด็กเล็กจานวน 3 เรื่ อง นับแต่ปี ค.ศ.1949 โซนิก้าโยได้ ผลิตภาพยนตร์ สนอี
ั้ ก 3
เรื่ อง และสุดท้ าย บริ ษัทเฟร็ ด โอแรง สร้ างภาพยนตร์ สาหรับเด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี โดยเฉพาะ และใช้
เด็กเป็ นผู้แสดง และมีการผลิตภาพยนตร์ สาหรับเยาวชนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ในขณะที่ประเทศสวีเดนมีการสร้ าง
ภาพยนตร์ สาหรับเด็กเป็ นจานวนมาก แต่ผ้ ผู ลิตไม่เห็นว่าภาพยนตร์ ประเภทนี ้จะนารายได้ มาให้ ค้ มุ ค่ากับ
รายจ่าย จึงลดการผลิตลง คงเหลือแต่บริ ษัทแซนดรูว์ โบแมนที่ยงั คงสร้ างภาพยนตร์ เยาวชนและมีจานวน
มากที่สดุ (ฟิ ลิป โบชารด์, 1952; แม้ นมาศ ชวลิต, ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, แปล, 2503:90-91)
ส่วนประเทศเยอรมันมีการผลิตและจาหน่ายภาพยนตร์ บนั เทิงแก่เยาวชนจัดอยูใ่ นขันเริ
้ ่มต้ น ชาว
เยอรมันเองก็ให้ สนใจในเรื่ องนี ้มาก

เช่นเดียวกับที่เขาได้ แสดงความเอาใจใส่ตอ่ ปั ญหาทัว่ ไปเกี่ยวกับ

อิทธิพลของภาพยนตร์ ที่มีตอ่ เยาวชน ซึง่ ในด้ านการผลิตตังแต่
้ ปี ค.ศ.1948 บริษัทชอนเก้ อฟิ ล์มที่เมืองมูนิค
ได้ สร้ างภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับเด็กประมาณ 20 เรื่ อง ส่วนมากเป็ นภาพยนตร์ การ์ ตนู และภาพยนตร์ ที่ใช้ หนุ่
เป็ นตัวละคร มีเรื่ องเทพนิยายและที่ทาจากบทละครอยูป่ ระมาณ 2-3เรื่ องนอกจากนันเมื
้ องมูนิคยังมีบริษัท
ภาพยนตร์ สาหรับเด็กอีก ได้ แก่ บริ ษัทดิฮล์ฟิล์ม เมืองวิสเบลิก บริษัทบอฮ์นเนอร์ ฟิล์ม ทีเบอร์ ลิน และบริ ษัท
เซนเกอร์ ลิง ฟิ ล์ม-โปรดักชัน่ ซึง่ บริษัทเหล่านี ้ได้ สร้ างเพียงแต่ภาพยนตร์ การ์ ตนู และภาพยนตร์ ห่นุ ไม่มีราย
ใดสร้ างภาพยนตร์ เรื่ องยาวสาหรับเยาวชนขึ ้นเลย คงมีแต่บริ ษัทจุงเก้ นด์ฟิล์ม แห่งเมืองมูนิค ที่กาลัง
ดาเนินการสร้ างภาพยนตร์ เรื่ องยาวขึ ้น
เช่นกัน ต้ นปี

และบริษัทบอฮ์นเนอร์ ฟิล์ม

ได้ สร้ างภาพยนตร์ หนุ่ เรื่ องยาวขึ ้น

ค.ศ.1951 ได้ มีการตังองค์
้ การเพื่อสนับสนุนการสร้ างภาพยนตร์ เยาวชนขึ ้นในเมืองมูนิค

(German Corporationfor the Promotion of Films for Young People) องค์การนี ้ตังขึ
้ ้นเพื่อประโยชน์ของ
เยาวชนและไม่หวังผลกาไร

มีการจัดสร้ างและจาหน่ายภาพยนตร์ สาหรับเด็กในโครงการผลิตภาพยนตร์

ขององค์การเพื่อหาทุนเอาองค์การ โดยมีการผลิตภาพยนตร์ สารคดีสนั ้ อาทิ นิยาย ภาพยนตร์ เพื่อ
การศึกษา เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังให้ เงินช่วยเหลือการจัดพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ ตา่ งประเทศซึง่ ได้ เลือกซื ้อมา
ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนในองค์การนี ้ อันได้ แก่ ธนาคารแห่งชาติเยอรมัน ธนาคารเบเยอริช สตัตต์
แบงค์ และเอกชนอีกเป็ นจานวนมาก
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คณะกรรมการอานวยการขององค์การ ประกอบด้ วยบุคคล 15 คน จะมีผ้ เู ป็ นตัวแทนของสมาคม
และองค์การต่างๆของเยาวชน

และคนที่สนใจปั ญหาของเด็กวัยรุ่น

ตลอดจนคนที่เกี่ยวข้ องในวงการ

ภาพยนตร์ ของประเทศร่วมด้ วย องค์การนี ้มิได้ ทาการผลิตภาพยนตร์ โดยตรง แต่จะให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินในการผลิตภาพยนตร์ ตามโครงการขององค์การ
ภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสียงในด้ านนี ้โดยตรงดูแล

และได้ มอบงานเกี่ยวกับการสร้ างให้ แก่ผ้ ผู ลิต

ภาพยนตร์ ที่ได้ รับการส่งเสริมนี ้มิใช่ภาพยนตร์ สอนศีลธรรม

จรรยาแต่ประการใด หากแต่เป็ นภาพยนตร์ ที่ให้ คติ และมีอิทธิพลในด้ านดีแก่เด็กและเด็กในวัยรุ่น
ประเทศอิตาลีไม่ได้ ทาการผลิตภาพยนตร์ สาหรับเด็กมากนักตามรายงานของนายมาริโอ แวร์ ดนั
แห่ง Rome International Centre of the International Committee for the Diffusion of Artistic and
Literary Works by the Cinematograph (CIDALC) ปรากฏว่า การผลิตที่พอจะเรี ยกได้ วา่ เป็ นภาพยนตร์
สาหรับเยาวชนจริงๆนัน้ มีเพียง 2-3 เรื่ องเท่านัน้ โดยเรื่ องที่ได้ รับความนิยมจากเด็กๆ คือ เรื่ องโปรบิโต รู
บาเร สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1946 โดย นิโน ปาก๊ อต นอกจากนี ้ยังมีภาพยนตร์ เรื่ องโรส้ า ดิ แบกแดด สร้ างโดย
โดมินิ-กินิ ในปี ค.ศ.1949 ได้ รับความสาเร็จเยี่ยมยอดเช่นกัน
ภาพยนตร์ การ์ ตนู ชีวิตจานวนมากที่จดั สร้ างขึ ้นในสหภพอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศสนัน้ ผู้ผลิต
มิได้ สร้ างสาหรับเยาวชนโดยเฉพาะเช่นเดียวกันภาพยนตร์ การ์ ตนู ชุดซีลลี่ ซิมโฟนี และภาพยนตร์ ในเครื อ
ของ วอลท์ ดิสนีย์ ที่มีลกั ษณะผลิตเป็ นภาพยนตร์ สาหรับการ์ ตนู หรื อเรื่ องยาวสาหรับเด็กนัน้ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางภาพยนตร์ สาหรับเยาวชนในประเทศทางยุโรปได้ ลงความเห็นสอดคล้ องกันว่าไม่ใช่ภาพยนตร์ ของเด็ก
ในวัยรุ่นเช่นเดียวกัน
ทางประเทศแถบเอเชียก็มีการผลิตภาพยนตร์ เยาวชนเช่นกัน

โดยเริ่มต้ นจากประเทศญี่ปนที
ุ่ ่มี

บริษัทจัดทาภาพยนตร์ ที่เหมาะสาหรับจัดฉายให้ เด็กอยู่ 2 บริ ษัท คือ บริ ษัทภาพยนตร์ การศึกษาโตโฮ ซึง่ มี
โรงถ่ายของตนเอง และบริ ษัทนิปปอน เออิกาชา จากัด บริษัทนี ้มีการผลิตภาพยนตร์ ข่าวด้ วย นับจนถึง
ปั จจุบนั ได้ นาภาพยนตร์ ออกฉายจานวนมาก และมีหลากหลายแนว อาทิ ภาพยนตร์ บนั เทิงสันๆ
้ และเรื่ อง
ยาว ภาพประกอบข่าว การ์ ตนู และกีฬา ตลอดจนภาพยนตร์ การศึกษาสาหรับเด็ก โดยมีเนื ้อหาต่างๆ เช่น
ชีวิตสัตว์ พฤกษศาสตร์ หน้ าที่พลเมือง สุขวิทยา กวีนิพนธ์ การรถไฟ และออมสิน (ฟิ ลิป โบชารด์, 1952;
แม้ นมาศ ชวลิต, ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, แปล, 2503:90-95)
กำรจัดฉำยภำพยนตร์ แก่ เยำวชน
อองรี สต๊ อค กล่าวไว้ วา่ การจัดฉายภาพยนตร์ แก่เยาวชนนัน้ เป็ นการยาก เพราะว่าภาพยนตร์
บันเทิงที่สร้ างขึ ้นสาหรับเด็กนันมี
้ จานวนไม่มากพอ และในขณะเดียวกันการผลิตภาพยนตร์ เช่นนี ้ ก็ยากที่
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จะก้ าวหน้ าไปได้ เพราะช่องทางฉายมีน้อย การสร้ างภาพยนตร์ สาหรับเด็กจึงไม่ค้ มุ แก่ก ารลงทุน ทางที่จะ
แก้ ปัญหางูกลืนหางอย่างนี ้ได้ คือจาเป็ นต้ องทาให้ ฟิล์ม ภาพยนตร์ สาหรับเด็กมีทางจาหน่ายไปได้ ทวั่ โลก
หากมีการจัดฉายภาพยนตร์ แก่เด็กเป็ นประจา และฉายสาหรับเด็กจานวนมากในประเทศต่างๆแล้ ว การ
จาหน่ายฟิ ล์มไปทัว่ โลกก็จะเป็ นไปได้

แม้ วา่ ในระยะแรกจะมีการผลิตภาพยนตร์ โดยเฉพาะสาหรับเด็กมี

เพียงเล็กน้ อย แผนการนี ้ก็ควรจะดาเนินไปได้ อาจเริ่ มด้ วยการเลือกเอาภาพยนตร์ สาหรับผู้ใหญ่ที่เด็กก็
พอดูได้ ก่อนนามาฉายเริ่มต้ น
ประเทศที่ได้ เริ่มวิธีนี ้แล้ วพบว่า มีภาพยนตร์ ของผู้ใหญ่อยูห่ ลายเรื่ องที่เหมาะแก่เยาวชน ยิ่งไปกว่า
นัน้ ปั ญหาเรื่ องการสนองความต้ องการก็ลดน้ อยลง เพราะว่า ทุกๆสามปี จะมีเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ ้น เด็กผู้ชม
ภาพยนตร์ เหล่านี ้ เกิดขึ ้นรวดเร็วกว่าผู้ชมภาพยนตร์ ที่เป็ นผู้ใหญ่เป็ นจานวนมาก ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้
ให้ ความเห็นว่า แม้ วา่ ต่อไปจะมีการผลิตภาพยนตร์ สาหรับเด็กออกมาอย่างเพี ยงพอแล้ ว ก็หาควรไม่ที่จะงด
ฉายภาพยนตร์ สาหรับผู้ใหญ่ที่เลือกแล้ วว่าเหมาะแก่ผ้ ชู มในวัยรุ่น
ออกไปจำกโลกของผู้ใหญ่ นัน้ เป็ นอันตรำยอย่ ำงหนึ่ง

ท่านเหล่านี ้เห็นว่า

กำรกีดกัน้ เด็ก

ทำงที่ดีควรช่ วยเหลือให้ เด็กได้ ร้ ูว่ำตนมี

บทบำทใดในโลกนี ้ โดยกำรฉำยภำพยนตร์ ให้ ชม แม้ วา่ จะมีอปุ สรรคอยูบ่ ้ าง ก็พอจะนับได้ วา่ การจัด
ฉายภาพยนตร์ แก่เด็กได้ มีความก้ าวหน้ าไปอย่างสม่าเสมอ
สโมสรภาพยนตร์ สาหรับเด็ก คือ สโมสร โอเดียน แนชชัน่ แนล และโกมอนด์ บริ ตชิ คลับ ทังสอง
้
แห่งนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของบริ ษัทภาพยนตร์ เจ.อาเธอร์ แรงค์ มีสมาชิกรวมกันแล้ วประมาณสี่แสนคน โดย
ระเบียบของสโมสรมีอยูว่ า่ เด็กที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี มีสิทธิ์สมัครเป็ นสมาชิกได้ และเมื่อได้ รับบัตร
ประชาชนแล้ วก็จะเข้ าชมภาพยนตร์ และเข้ าร่วมในการประชุมของสโมสรได้ ซึง่ การประชุมจะจัดให้ มีขึ ้น
หลังจากการฉายภาพยนตร์ ทกุ ครัง้ ในการฉายภาพยนตร์ จะจัดการฉายภาพยนตร์ ในรอบเช้ าขึ ้นสาหรับเด็ก
CEDOC (บริการภาพยนตร์ การศึกษา บันทึกข้ อเท็จจริงและวัฒนธรรม)เป็ นองค์การสหกรณ์ ได้
ดาเนินการจัดหาวิธีการจาหน่ายภาพยนตร์ ไปตามที่ตา่ งๆ เพื่อให้ การฉายได้ ค้ มุ ค่า องค์การนี ้ได้ จดั หา
เครื่ องฉายภาพยนตร์ แก่โรงเรี ยนชันประถมและมั
้
ธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย

ดังนันเมื
้ ่อมีที่ฉาย

ภาพยนตร์ หลายแห่งจนมีจานวนมากพอที่จะเก็บเงิน เพื่อนาไปใช้ หนี ้ที่เกิดจากการซื ้อเครื่ องอุปกรณ์ตา่ งๆที่
ใช้ ในการฉายภาพยนตร์ และการเช่าฟิ ล์มภาพยนตร์ โดยครูผ้ เู ข้ าร่วมโครงการจะได้ ประโยชน์ อันได้ แก่
ประการแรก ครูสามารถวางใจในเรื่ องศีลธรรมจรรยาของภาพยนตร์ ได้ เพราะ ผู้เชี่ยวชาญทางภาพยนตร์
เป็ นผู้เลือกและจัดรายการภาพยนตร์ ให้ ประการที่สอง ค่าเช่าภาพยนตร์ และค่าอุปกรณ์ตา่ งๆ อยูใ่ นราคา
ถูก และจะมีการขยายกิจกรรมออกไปทัว่ ทุกๆโรงเรี ยนในวัดประเทศเบลเยี่ยม อาจจะขอถือสิทธิ์ในการ
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จาหน่ายและฉายภาพยนตร์ สารคดีสนๆ
ั ้ ซึง่ มีคณ
ุ ค่าในทางการศึกษา นอกจากโครงการของ CEDOC จะ
ช่วยให้ มีการฉายภาพยนตร์ อนั ไม่แสลงศีลธรรมแก่เยาวชนผู้ชมแล้ ว

ยังช่วยให้ เด็กดูภาพยนตร์ โดยเกิด

ความคิดอย่างมีเหตุผลอีกด้ วย (ฟิ ลิป โบชารด์, 1952; แม้ นมาศ ชวลิต, ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, แปล,
2503:95-100)
ควำมรู้สึกนึกคิดของเด็กผู้ชมภำพยนตร์
ผู้เชี่ยวชาญทางภาพยนตร์ นักศึกษา และนักจิตวิทยาสาหรับเด็กหลายท่าน ได้ ทาการศึกษา
ความรู้สกึ นึกคิดของเด็กอันเกิดแก่การชมภาพยนตร์ จากประเทศแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยส่วน
ใหญ่จะศึกษาเด็กในกลุม่ ที่ผิดปกติโดยเฉพาะ เช่น อันธพาลวัยรุ่น เด็กกลุม่ ล้ าหลัง เป็ นต้ น และเป็ นการเก็บ
ข้ อมูลจากการชมภาพยนตร์ ทวั่ ไป ข้ อสรุปได้ จากการทาการสอบถามโดยใช้ วิธีวิจยั ตามหลัก และสอบถาม
จากเด็กซึง่ มีจานวนมากพอที่จะถือได้ ว่าอาจแทนเด็กทังหมดได้
้
อย่างไรก็ตามผลการวิจยั นี ้ แม้ มีข้อจากัด
อยูม่ าก แต่ก็สามารถทาให้ เราทาความเข้ าใจอย่างกว้ างๆ ของความรู้สกึ นึกคิดของเด็กได้
งานวิจยั ของนางบาร์ บารา เกรย์ และรายงานของคณะกรรมการ ประจากรมว่าด้ วยเด็กและ
ภาพยนตร์ (Report of the Departmental Committeeon Childrenand the Cinema) ประจาประเทศ
อังกฤษ แสดงผลพ้ องในการชอบภาพยนตร์ ของผู้เยาวว์ จากผลของการสอบถามเด็กประมาณ 15,000 คน
โดยเด็กส่วนมากชอบภาพยนตร์ เพราะเรื่ องเป็ นสาคัญ เด็กผู้ชายถึงร้ อยละ 28 ถือว่าเรื่ องเป็ นสิ่งที่สาคัญ
ที่สดุ ของภาพยนตร์ เด็กผู้หญิงประมาณร้ อยละ 17 ชอบภาพยนตร์ เพราะตัวละครแต่งกายงดงาม มีดนตรี
และการเต้ นระบา เด็กผู้หญิงมักจะไวต่อเหตุผลและความเป็ นจริงของเรื่ องมากกว่าเด็กผู้ชาย เด็กผู้ชาย
ชอบเรื่ องสงคราม ผู้ร้าย นักสืบ และการบิน เด็กผู้หญิงจะมีรสนิยมในเรื่ องมารยาทที่เรี ยบร้ อย และชีวิตใน
บ้ าน ซึง่ ผลการวิจยั ส่วนใหญ่จะสอดคล้ องกับการวิจยั ในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน และ
สวีเดน กล่าวคือ เด็กอายุน้อยชอบภาพยนตร์ ที่มีเรื่ องชวนหัวเราะ ประวัตศิ าสตร์ และเรื่ องราวที่มีสตั ว์
ปรากฏตัวอยู่ ส่วนเด็กวัยตอนกลางถึงวัยรุ่น จะชอบภาพยนตร์ ผจญภัยและภาพยนตร์ ที่มีการกระทาหรื อ
การเคลื่อนไหวมากๆ จะจดจาจุดเร้ าสูงสุดของเรื่ องได้ ดีกว่าการจดจาเรื่ องราวทังเรื
้ ่ อง
นอกจากนี ้เรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับประวัตศิ าสตร์ อาทิ นักรบ โจรสลัด สงคราม เทพนิยาย ฯลฯ เด็ก
ชอบที่ดเู มื่อเป็ นภาพยนตร์ มากกว่าการอ่านหนังสือ เด็กจะเริ่มเข้ าใจแนวคิดของเรื่ องตังแต่
้ อายุประมาณ 67 ปี เด็กจะเข้ าใจเรื่ องโดยย่อ แต่จะจาตัวละครสับสน และลาดับเหตุการณ์ไม่ถกู ต่อเมื่ออายุยา่ งเข้ า 11 ปี
เด็กส่วนมากจึงจะเข้ าใจเรื่ องโดยละเอียด จดจาเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นได้ ตามลาดับเวลาและสถานที่ เด็กชอบ
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ช่วงวัยตอนกลางจะเริ่มสนใจเรื่ องการสอบสวน แต่เรื่ องจะต้ องไม่ซบั ซ้ อนมากเกินไปภาพยนตร์ เรื่ องรัก ทา
ให้ เด็กเบื่อและมักจะเจี ้ยวจ้ าวเมื่อเห็นคนจูบกันในจอ ภาพยนตร์ ประวัตศิ าสตร์ และเรื่ องความรักชาติ ถ้ า
เรื่ องดาเนินไปรวดเร็วพอสมควร เด็กก็จะชอบและเข้ าใจได้ ง่าย ส่วนในหมูเ่ ด็กกลุ่มล้ าหลังหรื อในชนบท
โดยเฮอเยท์และเบอตาญา ได้ สรุปไว้ ว่า เด็กเหล่านี ้จะชอบภาพยนตร์ ที่มีสตั ว์แสดงร่วมอยูด่ ้ วย และการเล่น
กีฬา แต่ไม่สนใจเรื่ องรัก และเมื่อนาภาพยนตร์ ที่ไม่โลดโผนและน่าหวาดเสียวมากไปฉายให้ เด็กที่เป็ นผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลชม ก่อให้ เกิดความกระตือรื อร้ นในเด็กที่เจ็บป่ วยได้ เป็ นอย่างดี
จากผลการวิจยั แสดงพบว่า เด็กผู้ชายร้ อยละ 9 ไม่ชอบบทรักเกินไป เด็กผู้หญิงเพียงร้ อยละ 3 ไม่
ชอบเรื่ องเช่นนี ้ ในจานวนเด็กผู้ชายที่สอบถามร้ อยละ 4 ไม่ชอบภาพยนตร์ ที่มีการต่อสู้และการฆ่ากันมาก
เกินไปเพราะรู้สกึ โหดร้ าย ร้ อยละ 11ของเด็กหญิงไม่ชอบภาพยนตร์ เช่นนี ้ เด็กผู้ชายร้ อยละ 22 และ
เด็กผู้หญิงร้ อยละ 37 ชอบตัวละครซึง่ แต่งกายดี และมีลกั ษณะเคลิ ้มฝั น เด็กผู้ชายร้ อยละ 11 และ
เด็กผู้หญิงร้ อยละ 9 ชอบนางเอกซึง่ มีความยัว่ ยวนชวนพิศวาส ส่วนเด็กวัยรุ่นชอบภาพยนตร์ ที่มีดารา
รูปร่างดี และเรื่ องที่เกิดจากความคิดฝั น แม้ โครงเรื่ องจะไม่นา่ สนใจเลย ภาพยนตร์ ที่เกี่ยวกับเรื่ องอิสรภาพ
ของวัยรุ่นยังไม่เป็ นที่สนใจของเด็กอายุ 11 แต่เด็กอายุ 15-16 ถึงร้ อยละ 20 จะชอบเรื่ องเช่นนี ้ และ
ภาพยนตร์ กีฬาไม่เป็ นที่ถกู ใจของเด็กอายุน้อย แต่เป็ นที่ดงึ ดูดความสนใจของเด็กวัยรุ่นอายุ 15 ปี
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า เด็กที่ยากจนมักจะชอบภาพยนตร์ ที่แสดงถึงความมัง่ คัง่ เด็กผู้ชายชอบ
พระเอกที่เป็ นวีรบุรุษ หรื อเป็ นผู้ประกอบอาชีพ แพทย์ ทหาร หรื อบุคคลในเครื่ องแบบ ส่วนเด็กผู้หญิงชอบ
ครู หรื อนางพยาบาล ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของสหรัฐอเมริกาในเรื่ องที่เด็กเกิดความรู้ สึกชอบ
ภาพยนตร์ แบบชีวิตแสนสบาย

เพราะได้ ดบู ทรัก

และได้ เห็นตัวละครในภาพยนตร์ มีชีวิตอยู่กบั ความ

ฟุ่ มเฟื อยเฉิดฉายต่างๆ นอกจากนี ้ผลสารวจมีผลตรงกันว่า เด็กจะดูภาพยนตร์ การ์ ตนู เรื่ องยาวด้ วยความ
อยากรู้อยากเห็น แต่เรื่ องจะต้ องไม่ยาวเกินไป เด็กจะสนใจภาพยนตร์ สารคดี ถ้ าภาพยนตร์ นนแสดงให้
ั้
เห็น
ภูมิประเทศที่เขาเหล่านันใฝ่
้ ฝั นถึง เด็กผู้ชายตื่นเต้ นและติดใจภาพยนตร์ ที่แสดงให้ เห็นถึงกาลังทางร่างกาย
ส่วนเด็กผู้หญิงนันจะชอบภาพยนตร์
้
ที่แสดงความรู้สกึ ของจิตใจ

และชอบบทรักมากกว่าเด็กผู้ชายที่ชอบ

ฉากผจญภัยมากกว่า และยังถือว่าการแต่งงานคือผลเกิดสืบเนื่องจากความรัก หรื อเคารพในสติปัญญา
ของกันและกัน แต่เด็กส่วนมากไม่เห็นว่าการแต่งงานเป็ นสิ่งที่จาเป็ นนัก
ส่วนใหญ่เด็กมักจะเปรี ยบเทียบบทพระเอกหรื อนางเอกในเรื่ องกับตนเอง

หากแต่ตวั ละครมี

บุคลิกลักษณะซับซ้ อนเกินไปจะไม่เป็ นที่นา่ สนใจของเด็ก และเมื่อเด็กได้ ดภู าพยนตร์ ที่แสดงถึง พ่อแม่ ผู้รัก
ลูก และใจดีตอ่ ลูกผิดธรรมดา เด็กมักจะเกิดความรู้สึกแข็งกระด้ างต่อพ่อแม่ของตน ที่มีการปฏิบตั ิตรงกัน
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ข้ ามกับในภาพยนตร์

เนื่องจากรู้สกึ ว่าตนเองไม่ได้ รับความใส่ใจเช่นนันตลอดจนมี
้
ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับเด็ก

จากอิทธิพลของดาราผู้แสดง

เพราะเมื่อเด็กชมภาพยนตร์ และมีการติดตามข่าวสารเรื่ องราวส่วนตัวของ

ดาราเหล่านันแล้
้ ว เด็กมักอยากเลียนแบบหรื อเอาอย่างดาราเหล่านันมากขึ
้
้น ภาพยนตร์ บางเรื่ องอาจสร้ าง
ปั ญหาทางสังคม แต่ยงั ไม่มีข้อมูลชี ้ชัดแน่นอน หากแต่สิ่งที่เห็นได้ ชดั เจนได้ แก่ ภาพยนตร์ สามารถทาให้ เกิด
ความสับสนขึ ้นในใจเด็ก หากไม่ได้ รับการแนะนาที่ดี อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ คงจัดได้ วา่ เป็ นศิลปะชนิด
หนึง่ ที่จงู ใจคนทุกวัยที่มีมาตรฐานของสติปัญญาทัดเทียมกัน ให้ ชม วิเคราะห์ และเข้ าใจไปพร้ อมๆกัน
ภำพยนตร์ กับพฤติกรรมเด็ก
ภาพยนตร์ มีสว่ นเพียงเล็กน้ อยในการกระทาให้ เด็กมีใจอยากประพฤติตนไม่ดี นอกเสียจากเด็กมี
ความโน้ มเอียงที่จะประพฤติผิดในใจอยูแ่ ต่เดิม

ภาพยนตร์ จงึ เป็ นเพียงสิ่งเสริมให้ เด็กแสดงออกซึง่ ความ

โน้ มเอียงนัน้ แต่จะนับว่าภาพยนตร์ เป็ นตัวการให้ เด็กกระทาผิดนันมิ
้ ได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีบ้างส่วนที่ทา
ให้ เด็กคิดผิด และกระทบกระเทือนเด็กนันมี
้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อาทิ ภาพยนตร์ ประเภทสรรเสริญ

อาชญากรรม ภาพยนตร์ เกี่ยวกับตารวจ สงคราม และการก่อการร้ าย ซึง่ มีบอ่ ยครัง้ ที่ภาพยนตร์ ทาให้ เด็ก
สร้ างโลกขึ ้นในใจของเด็กเอง และจินตนาการนันน
้ าเด็กไปสูค่ วามประพฤติผิด แต่ภาพยนตร์ บนั เทิ งเรื่ องที่
แสดงให้ เห็นชีวิตที่แสนสบายนัน้ อาจเป็ นภัยแก่เด็กได้ ไม่แพ้ กนั เนื่องจากจะทาให้ เด็กหลงใหลในวัตถุนิยม
ค่านิยมฟุ่ มเฟื อ้ ต้ องการชีวิตที่สะดวกสบาย อยากได้ และอยากเป็ นอย่างตัวละครในภาพยนตร์ ด้ วยความ
ต้ องการเช่นนี ้ ส่งผลให้ เด็กสามารถทาทุกทางให้ ตนองเป็ นเช่นนัน้ อาจทาให้ เด็กคิดขโมย และฆ่าโดยไม่
คานึงถึงชีวิตจริง ภาพยนตร์ เกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆ เข้ ามาช่วยสอนเด็กเหล่านันให้
้ ร้ ูจกั วิธีการกะทาผิด
โดยที่เขาไม่ร้ ูตวั ว่าได้ เรี ยนรู้วิธีการเหล่านี ้อยู่ อาจกล่าวได้ วา่ ภาพยนตร์ ก่อให้ เกิดความเสื่อมศีลธรรมสอง
ระยะ คือ ระยะแรก เริ่มสร้ างความสับสนเรื่ องคุณค่าของชีวิตแก่เด็ก ระยะหลังจบลงด้ วยการสอนให้ ร้ ูจกั วิธี
กระทาผิดต่างๆ อย่างไม่ร้ ูตวั
อย่างไรก็ดี ผลการวิจยั ของนักวิจยั หลายสานัก ทาการสารวจและยืนยันข้ อคิดเห็นนี ้ เพื่อขจัดข้ อ
โต้ แย้ งต่างๆ เกี่ยวกับอิทธิพลโดยตรงของของภาพยนตร์ ที่มีต้อเด็กและวัยรุ่น อาทิกระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงาน Home Office ของสหภพอังกฤษ เวลล์ และสก๊ อตแลนด์ มีผลสอดคล้ องกันความว่า ภาพยนตร์
มีอิทธิพลต่อเด็กอายุ 12-13 ปี อย่างรุนแรงและเป็ นอันตราย ในการประพฤติผิดและหละหลวมทางศีลธรรม
ซึง่ เด็กที่มีแนวโนน้ มว่าจะกระทาผิดไปชมภาพยนตร์ บอ่ ยครัง้ กว่าเด็กธรรมดา

แต่รายงานของมิชเชล

นักวิจยั ชาวอเมริกนั เชื่อว่า เด็กต้ องออกแสวงหาความเพลิดเพลินด้ วยตนเอง ก็เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่
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จากครอบครัวและโรงเรี ยน ตลอดจนอิทธิพลของศาสนา หรื อสภาพสิ่งแวดล้ อมรอบข้ างเด็ก เป็ นสาเหตุ
หนึง่ ที่ทาให้ เกิดปั ญหาอย่างแท้ จริง

ภาพยนตร์ ไม่เป็ นสาเหตุหรื อจะเป็ นเครื่ องอธิบายได้ วา่

ทาให้ เด็ก

ประพฤติเสื่อมเสีย ภาพยนตร์ จะทาให้ เด็กประพฤติผิดได้ ก็ตอ่ เมื่อเด็กนันมี
้ ความโน้ มเอียงไปในทางเสียอยู่
แล้ ว และพร้ อมที่จะทาผิดแล้ วเท่านัน้ สิ่งที่เตรี ยมเด็กให้ เป็ นอาชญากร ตัวอย่างเช่น การที่พอ่ แม่แตกร้ าวกัน
วิกฤตกาลในครอบครัวพ่อแม่ไม่ดแู ลความประพฤติของลูก เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในโรงเรี ยน หรื อสภาพ
สังคมแวดล้ อมเด็กเสื่อมโทรม

สิ่งเหล่านี ้ช่วยกระตุ้นให้ อาชญากรรมของเด็กขยายตัวไปอย่างรวดเร็วกว่า

ภาพยนตร์
อุปสรรคของพัฒนาการภาพยนตร์ สาหรับเด็ก คือ การผลิตได้ ไม่เพียงพอ เนื่องจากการผลิต
ภาพยนตร์ สาหรับเด็กยังไม่เป็ นที่สนใจในวงการผู้ผลิต เพราะตลาดของผู้บริ โภคยังไม่กว้ างเท่าที่ควร ส่งผล
ให้ ผลที่ได้ รับไม่ค้ มุ ค่าใช้ จ่ายที่เสียไป ตลอดจนการส่งเสริมภาพยนตร์ สาหรับเด็กให้ กระจายไปยังโรงเรี ยน
สังคม ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้และพัฒนาการของเด็ก หรื อในพื ้นที่ที่หา่ งไกล ยังไม่ทวั่ ถึงเท่าที่ควร อีก
ทังกระแสของการประชาสั
้
มพันธ์ภาพยนตร์ กระแสหลักที่มาก

และดึงดูดความสนใจของเด็กจากภาพที่

เคลื่อนไหวรวดเร็ ว เนื ้อเรื่ องตื่นเต้ นเร้ าใจ และดารานักแสดงมีชื่อเสียงเป็ นที่ชื่นชนของเด็กได้ มากกว่า ทาให้
ภาพยนตร์ กระแสหลักครองตลาดอย่างเช่นทุกวันนี ้ (ฟิ ลิป โบชารด์, 1952; แม้ นมาศ ชวลิต, ฐะปะนีย์ นาค
รทรรพ, แปล, 2503:101-125)
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บทที่3
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้คณะวิจยั มีความต้ องการศึกษานักเรี ยนในช่วงวัย 9 – 12 ปี ที่เข้ ารับการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษขันพื
้ ้นฐาน ในพื ้นที่อาเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ ในเรื่ องทัศนคติและพฤติกรรม
ด้ านความเมตตากรุณาการให้ อภัย การคิดอย่างมีเหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นของนักเรี ยน ด้ วยการใช้
สื่อทางภาพยนตร์ จึงสามารถแบ่งวิธีการดาเนินงานเป็ น 2 วิธีหลัก คือ
วิธีดำเนินกำรศึกษำจำกกำรเก็บและรวบรวมข้ อมูลจำกเอกสำร
การเก็บและรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ จะแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ (1)
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับสื่อภาพยนตร์ โดยกล่าวถึง ความหมาย ประเภท และบริบทของสื่อ
ภาพยนตร์ ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสื่อภาพยนตร์ สาหรับเด็ก (2) กลุม่ เอกสารและงานวิจยั ด้ าน
แนวคิดทฤษฎีด้านจิตวิทยาเด็กที่กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม และหลักปรัชญาการเรี ยนรู้แบบ
พุทธปั ญญานิยม (Constructivism) เพื่อนามาใช้ ในการวิเคราะห์ผลการวิจยั
วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำด้ ำนข้ อมูลภำคสนำม
การเก็บข้ อมูลภาคสนามนี ้ จะเป็ นการสร้ างกิจกรรม เพื่อเก็บข้ อมูล โดยการฉาย
ภาพยนตร์ 3 เรื่ อง ได้ แก่โทโทโร่ (ภาพยนตร์ ญี่ปน)
ุ่ ไอซ์ บาร์ ICE BAR (ภาพยนตร์ เกาหลี) และ กะปิ ลิงจ๋อ
ไม่หลอกเจ้ า (ภาพยนตร์ ไทย) ที่มีเนื ้อหาสาระความรู้ในด้ านความเมตตากรุณา ภายในระยะเวลา 2 เดือน
ซึง่ มีการเก็บข้ อมูลผ่านการทากิจกรรมหลังการชมภาพยนตร์ ในแต่ละครัง้ นอกจากนี ้ยังมีการเก็บข้ อมูลโดย
การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์กลุม่ ตัวอย่างที่โรงเรี ยนและที่บ้านประกอบกัน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและ
เป็ นจริงที่สดุ
โดยมีการแบ่งการศึกษาออกเป็ นขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาเอกสาร สังเกตที่เกี่ยวข้ องกับชุมชน วิถีชีวิต การรับการศึกษา ตลอดจนการ
รับชมสื่อภาพยนตร์ ของนักเรี ยนในพื ้นที่อาเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ
ขันตอนที
้
่ 2 พิจารณาการสื่อภาพยนตร์ พร้ อมทังสร้
้ างเครื่ องมือที่ใช้ ประเมินทัศนคติและพฤติกรรม
ด้ านความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นของนักเรี ยน ช่วงวัย 9-12 ปี
ขันตอนที
้
่ 3 ดาเนินการฉายสื่อภาพยนตร์ สัปดาห์ละ 1 เรื่ องๆละ 2 รอบให้ กบั กลุม่ ตัวอย่างได้ เข้ า
ชม เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์
ขันตอนที
้
่ 4 ประเมินทัศนคติและพฤติกรรมด้ านความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการ
อยูร่ ่วมกับผู้อื่นของนักเรี ยน ช่วงวัย 9-12 ปี ก่อนและหลังเข้ ารับชมภาพยนต์
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โดยการศึกษาในครัง้ นี ้ประกอบไปด้ วยกลุม่ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง เครื่ องมือ การเก็บข้ อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้
1. ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ ำง
การศึกษาการใช้ สื่อภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมด้ านความเมตตากรุณา การ
คิดอย่างมีเหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นของนักเรี ยน ช่วงวัย 9-12 ปี ในอาเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ
ประกอบไปด้ วยประชากร และกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาดังต่อไปนี ้
1.1. ประชากร หมายถึง นักเรี ยนที่เข้ ารับการศึกษาในช่วงชันการเรี
้
ยนรู้ที่ 2 ตามหลักสูตร
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน อายุ 9 – 12 ปี ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ในพื ้นที่อาเภอภักดีชมุ พล
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 90คน
1.2. กลุม่ ตัวอย่าง หมายถึง นักเรี ยนที่เข้ ารับการศึกษาในช่วงชันการเรี
้
ยนรู้ที่ 2 ตามหลักสูตร
การศึกาขันพื
้ ้นฐาน อายุ 9 – 12 ปี ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ในพื ้นที่อาเภอภักดีชมุ พล
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 60คน
2. เครื่องมือกำรวิจัย
การศึกษาการใช้ สื่อภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมด้ านความเมตตากรุณา การคิด
อย่างมีเหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นของนักเรี ยน ช่วงวัย 9-12 ปี ในอาเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมินี ้ ใช้
เครื่ องมือที่หลากหลายเพื่อศึกษาหาข้ อมูลทังในเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพ โดยมี เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ดังต่อไปนี ้
2.1. แบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจเรื่ องความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น
แบบทดสอบก่อนและหลังเข้ าชมสื่อภาพยนตร์ เพื่อทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ความรู้ความเข้ าใจเรื่ องความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นโดยแบบทดสอบ
เป็ นคาถามปรนัย 3 ตัวเลือกจานวน 25 ข้ อ โดยมีการตรวจสอบของความตรง(Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน พร้ อมทังหาค่
้ าความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบก่อนนาไปใช้ รวบรวมข้ อมูลกับกลุม่
ตัวอย่างเท่ากับ .761
2.2. สื่อภาพยนตร์
ภาพยนตร์ สาหรับเยาวชนที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับ ความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล
และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นจานวน 3 เรื่ องซึง่ ได้ แก่ โทโทโร่เพื่อนรัก ไอซบาร์ (Ice Bar) และ กะปิ ซึง่ ทาการ
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ตรวจสอบของความตรง (Validity) ด้ วยวิธีการหาความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ก่อนนาออกไปใช้ รวบรวมข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
2.3. สมุดใบงาน
ใบงานกิจกรรมการชมภาพยนตร์ ของกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าชมในแต่ละเรื่ อง

โดยมีข้อคาถาม

จากการยกสถานการณ์ในภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ให้ กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น และทาการตรวจสอบของความตรง (Validity) ด้ วย
วิธีการหาความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านก่อนนาออกไปใช้ รวบรวม
ข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
2.4. แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างในเรื่ องเกี่ยวข้ องกับความเมตตากรุณา

การคิดอย่างมีเหตุผล

และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นโดยคณะวิจยั จะเป็ นผู้ทาการสัมภาษณ์เอง
2.5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการชมภาพยนตร์
แบบสอบถามเรื่ องความพึงพอใจที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมการชมภาพยนตร์ โดยแบ่ง
แบบวัดความพึงพอใจต่อการชมภาพยนตร์ โดยข้ อคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการชมสื่อภาพยนตร์
โดยมีการแบ่งระดับความพึงพอใจ 3 ระดับได้ แก่
ดีมาก

หมายถึง

มีคา่ ระดับความพึงพอใจระหว่าง 2.34 – 3.00

พอใช้

หมายถึง มีคา่ ระดับความพึงพอใจระหว่าง 1.67 – 2.33

ปรับปรุง หมายถึง มีคา่ ระดับความพึงพอใจระหว่าง 1.00 – 1.66
โดยแบบวัดความพึงพอใจมีการตรวจสอบหาค่าความสอดคล้ องของเครื่ องมือ

(IOC

:

Index of Consistency) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พร้ อมทังหาค่
้ าความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบทดสอบก่อนนาไปใช้ รวบรวมข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ .650
3. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
3.1. สถิตพิ รรณนา (Descriptive statistics)
ใช้ คา่ ร้ อยละ (%) และค่าเฉลี่ยในการพรรณาข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างในการชมสื่อ
ภาพยนตร์ ที่สง่ เสริมทัศนคติและพฤติกรรมด้ านความเมตตากรุณา

การคิดอย่างมีเหตุผล

ร่วมกับผู้อื่นของนักเรี ยน ตลอดจนระดับความพึงพอใจต่อการชมสื่อภาพยนตร์

และการอยู่
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3.2. สถิตวิ ิเคราะห์ (Analytical statistics)
ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างความรู้ของกลุม่ ตัวอย่างในเรื่ อง
ความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นของนักเรี ยน ด้ วยสถิติ Dependent ttest
3.3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive)
ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ วยวิธีการถอดความ

ตีความและแปล

ความหมายของ แบบสัมภาษณ์ ใบงาน จากเครื่ องบันทึกเสียง และบรรยายประเด็นสาคัญ ตลอดจน
เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นของกลุม่ ตัวอย่าง
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
4.1 สภำพแวดล้ อมที่ส่งผลต่ อทัศนคติและพฤติกรรมเรื่ องควำมเมตตำกรุณำ กำรให้ อภัย และ
กำรคิดอย่ ำงมีเหตุผล
1. บริบทและพืน้ ฐำนทำงครอบครัว
บ้ านพักอาศัยของกลุม่ ประชากรในโครงการวิจยั ฯอยูภ่ ายในพื ้นที่ตาบลวังทอง อาเภอภักดี
ชุมพล จังหวัดชัยภูมิโดยมีการแบ่งเขตการปกครองเป็ น 14 หมูบ่ ้ าน อันได้ แก่ หมู่1 บ้ านนาระยะ , หมู2่
บ้ านห้ วยร่วม , หมู3่ บ้ านปรางค์มะค่า , หมู4่ บ้ านวังใหญ่ , หมู5่ บ้ านหนองตะเคียน , หมู6่ บ้ านนาอุดม ,
หมู6่ บ้ านซับชมภู , หมู7่ บ้ านนาทุง่ ใหญ่ , หมู8่ บ้ านหนองกระทุม่ ทอง , หมู9่ บ้ านเนินทราย , หมู1่ 0 บ้ าน
ห้ วยหินดาด , หมู1่ 1 บ้ านผาทอง , หมู1่ 2 บ้ านป่ าคาและ หมู่12 บ้ านน ้าตกนางคา โดยมีประชากรจานวน
ทังหมด
้
9,831 คน ใน 2,701 หลังคาเรื อน7 ประชากรส่วนใหญ่ของตาบลวังทองเป็ นประชากรจากที่อื่นย้ าย
ถิ่นฐานเข้ ามาในช่วง 50 ปี ที่ผา่ นมา บ้ านเรื อนของชุมชนจะอยูแ่ บบกระจายเป็ นกลุม่ ตังอยู
้ ่บนที่ราบในเชิง
เขาและตามหุบเขา
พื ้นที่สว่ นใหญ่ของอาเภอภักดีชมุ พล เป็ นป่ าไม้ สลับกับที่ราบเชิงเขา พื ้นที่บ้างส่วนอยูใ่ น
การดูแลของกรมป่ าไม้

เนื่องจากมีพื ้นที่ติดต่อกับป่ าต้ นน ้าลาสนธิ และเขตป่ าสงวน พื ้นที่ที่เหลือจึง

กลายเป็ นพื ้นที่กสิกรรม ประชากรจะประกอบอาชีพทานาข้ าว ทาสวน และทาไร่ เช่น มันสาปะหลัง
ข้ าวโพด ยางพารา ลาใย มะขาม แก้ วมังกร มะม่วง และสวนพืชผักสวนครัว นอกจากนี ้ยัง มีอาชีพหาของป่ า
ขาย (จากพื ้นที่ป่าชุมชนและบนภูเขาใกล้ บ้านเรื อน) แต่มีจานวนไม่มากนัก ชาวบ้ านมีการใช้ พื ้นที่เพื่อการ
เพราะปลูก 2 แบบ คือ ปลูกในพื ้นที่ของตนเอง และเช่าพื ้นที่เพื่อทาไร่ อีกทังยั
้ งมีการกู้ยืมเงินมาจากทังใน
้
และนอกระบบเพื่อนามาลงทุนทาไร่ ชาวบ้ านจะนิยมปลูกมันสาปะหลัง และนาข้ าว เนื่องจากมีตลาด
รองรับมากกว่าพืชชนิดอื่น นอกจากนี ้ยังมีการรับจ้ างทาสวนยางของนายทุนทางใต้ ที่เข้ ามาดาเนินกิจการ
ภายในตาบลวังทองอีกด้ วย
พ่อแม่ผ้ ปู กครองของเด็กนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่างก็ประกอบอาชีพเช่นเดียวกับชาวบ้ านคน
อื่นๆ เช่นที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น พ่อแม่ผ้ ปู กครองจะออกไปทางานในช่วงเช้ า ซึง่ ทุกหลังคาเรื อนจะจัดการ
กิจวัตรประจาวันช่วงเช้ าของครอบครัวเสร็จประมาณ 6.00 น. -8.00 น. แล้ วจึงออกไปทาไร่ไถ่นา และจะ
7
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กลับเข้ าบ้ านอีกครัง้ ในช่วงเย็นประมาณ 18.00 น. ซึง่ ช่วงเวลาที่เด็กนักเรี ยนเลิกเรี ยนนัน้ บ้ างคนตรงกลับ
บ้ าน บ้ างก็อยูเ่ ล่นกีฬาหรื อทากิจกรรมกับเพื่อนที่โรงเรี ยน อาทิ ทาเวรทาความสะอาด ซ้ อมการแข่งขัน
กิจกรรมกับครูผ้ สู อน เป็ นต้ น แต่บ้างส่วนต้ องรี บกลับไปช่วยพ่อแม่ผ้ ปู กครองทางานในไร่ หรื อแปลงนาข้ าว
ของตน แต่สว่ นใหญ่เด็กนักเรี ยนจะต้ องรี บกลับบ้ านเพื่อไปทางานบ้ านอันเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของตนให้
เสร็จก่อนที่พ่อแม่ผ้ ปู กครองจะกลับมาจากการทางาน
อย่างไรก็ดียงั มีพอ่ แม่หรื อผู้ปกครองของเด็กนักเรี ยนบ้ างส่วนที่มิได้ ทางานอยูใ่ นพื ้นที่วงั
ทอง แต่เข้ าไปทางานในตัวเมืองชัยภูมิหรื อจังหวัดใกล้ เคียง ตลอดจนเข้ ามาทางานอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
เขตปริมณฑล และตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประกอบอาชีพ เช่น ทางานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ ขับรถแท๊ กซี่ พนังงานเสริฟ แม่บ้าน ช่างเย็บผ้ า ช่างเครื่ องยนต์ ฯลฯ ซึง่ จะฝากบุตรหลานไว้ กบั พ่อแม่
ของตน เด็กๆ จึงต้ องอยูใ่ นความดูแลของปู่ ย่าตายาย หรื อญาติที่พอ่ แม่ไว้ วางใจให้ ดแู ลลูกของตนเอง โดย
บ้ างรายจะส่งเงินค่าเลี ้ยงดูมาให้ บ้ างก็กลับมาเยี่ยมเยือนในช่วงวันหยุด แต่ก็มีบ้างส่วนที่มิได้ กลับมาและ
ปล่อยให้ เด็กอยู่กบั ปู่ ย่าตายายตังแต่
้ เกิดจนถึงทุกวันนี ้
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จงึ นิยมให้ บตุ รหลานของตนเข้ าเรี ยนโรงเรี ยนใกล้ บ้าน เพื่อสะดวกใน
การเดินทางไปและกลับได้ ด้วยตนเอง ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยของเด็ก และเพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่จะ
ได้ ไม่เป็ นห่วงบุตรหลานของตน เนื่องจากบ้ านเรื อนและพื ้นที่ชมุ ชนแต่ละแห่ง ไม่วา่ จะเป็ นวัดหรื อโรงเรี ยน
นัน้ มีระยะทางห่างไกลกัน เพราะส่วนใหญ่เด็กๆ จะเดินทางมาโรงเรี ยนด้ วยตนเอง บ้ างเดินเท้ า บ้ างขี่
จักรยาน หรื อขับมอเตอร์ ไซต์มาโรงเรี ยนเอง หากเด็กนักเรี ยนที่อยูห่ ่างไกลมากพ่อแม่ผ้ ปู กครองจึงจะมา
รับส่งด้ วยตนเอง

นอกจากนันยั
้ งมีการโดยสารรถรับส่งของครูผ้ สู อนที่มีบ้านพักใกล้ เคียงกับเด็กนักเรี ยน

โดยครูผ้ สู อนจะแวะรับเด็กๆ จากข้ างทางระหว่างระยะทางจากบ้ านของครูมายังโรงเรี ยน และรับกลับไปส่ง
ที่เดิมเมื่อโรงเรี ยนเลิกในตอนเย็น หากแต่มิได้ เป็ นทุกโรงเรี ยน ในกลุม่ ตัวอย่างของโครงการวิจยั ฯ มีโรงเรี ยน
บ้ านห้ วยร่วมที่คณ
ุ ครูนานักเรี ยนโดยสารรถมาด้ วยในตอนเช้ าและพาส่งกลับบ้ านในตอนเย็น ส่วนโรงเรี ยน
บ้ านเจาเหนือ และโรงเรี ยนสหประชาสรรนัน้ เด็กนักเรี ยนจะเดินทางมาเอง หรื อมีผ้ ปู กครองมาส่งเท่านัน้
นอกจากการเดินทางที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว ในหมู่บ้านยังมีรถโรงเรี ยนรับจ้ างไม่ประจา
ทาง ซึง่ จะรับส่งเด็กนักเรี ยนจากในหมูบ่ ้ านเข้ าไปส่งยังโรงเรี ยนที่หา่ งไกล ส่วนใหญ่รับส่งเด็กนักเรี ยนที่เป็ น
โรงเรี ยนประจาอาเภอ เช่น โรงเรี ยนบ้ านเจาทอง และโรงเรี ยนภักดีชมุ พลวิทยา เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตามลาดับ ที่อยู่ใกล้ กบั เขตชุมชน และสถานที่ราชการต่างๆ ของอาเภอ โดยพ่อแม่ผ้ ปู กครอง
จะต้ องจ่ายค่าจ้ างเป็ นรายเดือน เนื่องด้ วยรถโดยสารประจาทางที่วิ่งระหว่างอาเภอมีจานวนน้ อย และมาไม่
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สม่าเสมอ ทาให้ ต้องรอนาน นักเรี ยนอาจไปโรงเรี ยนไม่ทนั เวลา จึงจาเป็ นต้ องใช้ รถโรงเรี ยนไม่ประจาทาง
เหล่านี ้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
เมื่อว่างเว้ นจากการเรี ยนเด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่จะต้ องช่วยทางบ้ านทางานในเรื อกสวนไร่
นา และงานบ้ านเท่าที่กาลังของเด็กจะทาได้ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวจะมีการแบ่งหน้ าที่รับผิดกัน
ออกไป เด็กนักเรี ยนต้ องมีหน้ าที่ของตนเช่นกัน มากน้ อยแตกแต่งกันไป ตัวอยางเช่น ทาความสะอาดบ้ าน
กรองน ้า ตักน ้า ล้ างจาน ซักเสื ้อผ้ าของตนเอง ทากับข้ าว เลี ้ยงน้ อง รดน ้าต้ นไม้ และพืชผัก เสียบมัน
สาปะหลัง ขายของ ดานา ไถ่นา ไปทาไร่ทาสวนกับผู้ปกครอง หรื อเฝ้าบ้ าน ซึง่ ภาระหน้ าที่ตา่ งๆจะขึ ้นอยู่
กับว่าผู้ปกครองจะสัง่ ให้ ทาอะไร เป็ นต้ น หากทางานที่ตนรับผิดชอบเสร็จก็จะสามารถออกไปเล่นนอกบ้ าน
กับเพื่อนๆได้ โดยเด็กๆจะไปเล่นที่บ้านเพื่อนที่อยูใ่ นละแวกเดียวกัน หรื อที่สนามกีฬาของโรงเรี ยนตน มีเด็ก
นักเรี ยนส่วนน้ อยเท่านันที
้ ่ไมต้ องทางานเหล่านี ้ เพราะทางครอบครัวเห็นว่ายังอายุน้อย ตัวเล็ก ยังไม่
สามารถทางานได้ ดีเท่าที่ควร และเป็ นห่วงไม่อย่างให้ เกิดอันตรายขึ ้นกับบุตรหลานของตน
ซึง่ จากการสัมภาษณ์

และการสังเกตการณ์พฤติกรรมของเด็กนักเรี ยน

ผู้ปกครองของเด็กนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างทาให้ ทราบถึงลักษณะการอบรมเลี ้ยงดูวา่

และพ่อแม่

บางครอบครัวเลี ้ยงดู

บุตรหลานหรื อเด็กในปกครองอย่างทนุถนอม ไม่ให้ ทางานบ้ านที่หนักเกินไป หรื อมีหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
มากนัก ตามใจและไม่คอ่ ยดุดา่ ว่ากล่าวในเรื่ องเล็กน้ อย เพราะเห็นว่าเด็กยังเล็ก ไม่สามารถรับผิดชอบ
ภาระหน้ าที่เหล่านันได้
้

แต่หากเด็กทาผิดพลาดก็จะมีการลงโทษบ้ างตามแต่ลกั ษณะของการกระทาผิด

เป็ นการว่ากล่าวตักเตือนและการตีให้ เด็กรู้สึกหลาบจา หรื อการลงโทษโดยให้ เด็กจัดการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
ด้ วยตนเอง ตัวอย่างเช่น เด็กหารองเท้ านักเรี ยนของตนเองไม่เจอ เนื่องจากรองเท้ านักเรี ยนหายหรื อถูกสลับ
กับนักเรี ยนคนอื่น เมื่อผู้ปกครองไปรับที่โรงเรี ยน ผู้ปกครองจะยังไม่รับเด็กกลับบ้ าน แต่จะให้ เด็กแก้ ปัญหา
นันด้
้ วยตนเอง แล้ วจึงจะไปรับกลับบ้ านอีกครัง้ หนึง่ เมื่อเด็กหารองเท้ าพบแล้ ว เป็ นต้ น ซึง่ การเลี ้ยงดูใน
ลักษณะนี ้จะเกิดขึ ้นกับเด็กนักเรี ยนที่อยูก่ บั ปู่ ย่าตายายหรื อผู้สงู อายุเป็ นส่วนใหญ่
ส่วนเด็กที่อยู่กบั พ่อแม่ของตน ไม่วา่ จะเป็ นพ่อแม่ที่แท้ จริ ง หรื อพ่อเลี ้ยงแม่เลี ้ยงก็ตาม จะ
มีภาระหน้ าที่รับผิดชอบมากกว่าเด็กนักเรี ยนที่ผ้ สู งู อายุดแู ลเลี ้ยงดู

โดยเด็กจะต้ องทางานบ้ านเกือบทุก

อย่าง และต้ องดูแลความเรี ยบร้ อยของบ้ านเรื อนก่อนที่พอ่ แม่จะกลับจากทางานในตอนเย็น นอกจากนี ้ยัง
ต้ องช่วยทางานในไร่หรื อสวนด้ วย ในตอนเย็นหลังเลิกเรี ยนหรื อวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ตัวอย่างเช่น เด็ก
จะต้ องรดน ้าต้ นไม้ พืชผักที่ครอบครัวปลูกไว้ เพื่อขายและใช้ ภายในครอบครัว ต้ องไปไร่เพื่อช่วยพ่อแม่เสียบ
มัน (ปลูกมันสาปะหลัง) เก็บผลไม้ ในสวนเพื่อนนาไปขายที่ตลาด หรื อต้ องนาผลิตผลของที่บ้านไปช่วยพ่อ
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แม่ขาย หากครอบครัวใดทานาข้ าว เด็กก็จะต้ องไปนาด้ วย เพื่อช่วยทางาน หรื อเผื่อผู้ใหญ่ต้องการใช้ สอย
จะได้ เรี ยกตัวได้ สะดวก ซึง่ สาเหตุหลักที่พอ่ แม่ผ้ ปู กครองพาบุตรหลานไปที่เรื อกสวนไร่นาด้ วยนัน้ ก็เพื่อให้
เด็กให้ เด็กอยูใ่ นสายตา ไม่อยากให้ ไปเล่นซน เพราะหากเกิดอุบตั เิ หตุจะได้ ช่วยเหลือแก้ ไขได้ ทนั ท่วงที
เด็กนักเรี ยนที่อาศัยอยูก่ บั พ่อเลี ้ยงแม่เลี ้ยง เนื่องจากปั ญหาครอบครัวพ่อแม่แยกทางกัน
บางส่วนเข้ ากับพ่อใหม่หรื อแม่ใหม่ได้ เป็ นอย่างดี แต่บางส่วนเกิดปั ญหาเข้ ากันไม่ได้ ไม่เข้ าใจซึง่ กั นและกัน
ทาให้ เด็กแสดงออกในลักษณะเก็บกดและรู้สกึ แปลกแยก หรื อไม่อยากพูดถึงครอบครัวของตนเมื่อถูกถาม
หรื อพาดพิงถึงทางบ้ าน ซึง่ ปั ญหาเช่นนี ้พบน้ อยในเด็กนักเรี ยนที่อาศัยอยูก่ บั ญาติอย่างลุง ป้า น้ า อา พี่
หรื อคูส่ มรสของญาติ เด็กนักเรี ยนบางคนรู้สกึ แปลกแยกออกจากครอบครัวของตน แต่ยงั คงรับผิดชอบ
ภาระหน้ าที่ของตนได้ เป็ นอย่างดี
โดยส่วนใหญ่พอ่ แม่ผ้ ปู กครองมักไม่คอ่ ยมีเวลาให้ กบั บุตรหลานหรื อเด็กในปกครองมาก
นัก เนื่องจากจะให้ สนใจกับเรื่ องปากท้ องและความเป็ นอยูม่ าเป็ นอันดับแรก จึงให้ ความสาคัญกับเรื่ องการ
ทางานก่อนการดูแลเอาใจใส่กบั เด็ก โดยมองว่า เด็กในระดับอายุ 9-12 ปี สามารถดูแลตนเองได้ แล้ ว และ
สามารถแบ่งเบาภาระเล็กๆน้ อยๆของครอบครัวได้ การดาเนินชีวิตในแต่ละวันจึงหมดไปกับการทางาน ขาด
การพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว ผลักภาระหน้ าที่นี่ไปยังโรงเรี ยน และลูกหลานที่มีอายุมากว่าแต่กนั
ไล่เลี่ยกับเด็กแทน แม้ แต่การพักผ่อนหย่อนใจยามว่างของพ่อแม่ผ้ ปู กครอง ก็คือการนอนหลับพักผ่อนใต้
ถุนเรื อนหรื อพักผ่อนอยูใ่ นบ้ านมิได้ พาเด็กๆออกไปไหน อย่างไรก็ดีครอบครัวของเด็กนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
ยังคงมีการพาบุตรหลานของตนไปร่วมกิจกรรมของชุมชนที่จดั ขึ ้นในหมูบ่ ้ านและหมูบ่ ้ านใกล้ เคียง
ตลอดจนการพาเด็กๆไปไหว้ พระทาบุญที่วดั ทุกวันพระ หรื อวันสาคัญทางศาสนา หากตนเองติดภาระกิจไป
ไม่ได้ ก็จะไหว้ วานให้ บตุ รหลานไปแทนตนเอง
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ยังคงสามารถสรุปความเหมือนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ของเด็กนักเรี ยนทังสองโรงเรี
้
ยนได้ จากการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์เด็กกลุม่ ตัวอย่าง
ภายในโรงเรี ยนและที่บ้าน รวมทังการสอบถามข้
้
อมูลจากครูผ้ สู อนและพ่อแม่ผ้ ปู กครองที่บ้าน พบว่า โดย
ภาพรวมสามารถแบ่งกลุม่ เด็กนักเรี ยนจากพื ้นฐานทางครอบครัวออกเป็ น 3 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ที่อาศัยอยู่กบั
พ่อแม่ 2) กลุม่ ที่อาศัยอยูร่ ่วมกับพ่อเลี ้ยงหรื อแม่เลี ้ยง และ 3) กลุม่ ที่อาศัยอยูก่ บั ญาติ ซึง่ เด็กในแต่ละกลุม่
จะมีทศั นคติที่แตกต่างกันออกไป ดังนี ้
1) กลุม่ ที่อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่เด็กกลุม่ นี ้จะเป็ นเด็กที่มีพฤติกรรมร่าเริงสดใส กล้ าคิดกล้ า
แสดงออกทังที
้ ่บ้านและที่โรงเรี ยน ขณะอยูภ่ ายในโรงเรี ยน จะเป็ นเด็กที่มีความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ตน
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ได้ รับมอบหมาย สนใจและใส่ใจกับผู้อื่น แต่เมื่ออยู่ที่บ้านพ่อแม่จะต้ องค่อยเตือนถึงหน้ าที่ที่เขาเหล่านัน้
ได้ รับมอบหมายให้ ทาอย่างสม่าเสมอ
2) กลุม่ ที่อาศัยอยูร่ ่วมกับพ่อเลี ้ยงหรื อแม่เลี ้ยง จะเป็ นเด็กที่มีความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมายสูงทังที
้ ่บ้านและโรงเรี ยน แต่จะไม่กล้ าแสดงความคิดเห็นของตนเองเมื่ออยู่ที่บ้าน หรื อต่อ
หน้ าพ่อแม่ผ้ ปู กครอง ในขณะที่เด็กจะกล้ าแสดงออกเวลาอยูใ่ นโรงเรี ยนหรื อที่สาธารณะ ต้ องการเป็ นที่
ยอมรับของเพื่อนและบุคคลรอบข้ าง
3) กลุม่ ที่อาศัยอยู่กบั ญาติเด็กที่อยูภ่ ายในกลุม่ นี ้จะครอบคลุมไปถึง เด็กที่อาศัยอยู่กบั
ญาติอย่างเดียว หรื อเด็กที่อยูก่ บั พ่อหรื อแม่คนใดคนหนึง่ แต่ต้องอาศัยอยูร่ วมกับญาติของตน เด็กเหล่านี ้จะ
มีพฤติกรรมที่แสดงออกขณะอยูท่ ี่บ้านและโรงเรี ยนไม่แตกต่างกัน มีความรับผิดชอบ และปรับตัวได้ ง่าย
จากพื ้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันทาให้ เด็กนักเรี ยนแต่ละคนมีลกั ษณะการแสดงออกที่
ต่างกันออกไป ตามลักษณะการอบรมเลี ้ยงดู รวมถึงการปลูกฝั งความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมต่างๆ ซึง่
การตัดสินใจจะเชื่อหรื อรับสิ่งที่ผ้ ใู หญ่ต้องการปลูกฝั งมาหรื อไม่นนั ้

ขึ ้นอยู่กบั ตัวของเด็กเองว่าจะเลือก

ประพฤติปฏิบตั แิ บบใด เด็กนักเรี ยนบางคนจึงมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่บ้านและที่โรงเรี ยนแตกต่าง
กัน ขึ ้นอยูก่ บั ว่าพื่นที่ใดยอมรับการกระทาแบบใดของเขาเหล่านันได้
้ โดยที่ตวั เขาเองยังไม่สามารถตัดสินใจ
ได้ วา่ จะเลือกปฏิบตั ิแบบใดอย่างถาวร เนื่องจากเป็ นช่วงวัยที่เด็กเริ่มที่จะเรี ยนรู้จากการลอกเลียนแบบจาก
แบบอย่างที่ตนเห็นและจานวนมามากกว่า การกระทาไปตามคาสัง่ สอนของผู้ใหญ่ หน้ าที่ที่จะต้ องขัดเกลา
เด็กๆให้ มีความเชื่อมัน่ ในสิ่งที่ถกู ปลูกฝั งจึงมาอยูใ่ นความรับผิดชอบของโรงเรี ยนและครูผ้ ูสอนต่อไป
2. ลักษณะกำรเรียนกำรสอนและบริบทภำยในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนเป็ นอีกพื ้นที่อีกแห่งหนึง่ ที่เด็กนักเรี ยนใช้ เวลาอยู่เพื่อเรี ยนรู้

ทังด้
้ านวิชาการ

ประสบการณ์ชีวิต และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นโดยโรงเรี ยนในโครงการวิจยั ฯ เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาด
เล็กของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 เปิ ดสอนตังแต่
้ ระดับอนุบาล 1
ถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีนกั เรี ยนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 120 คน ประกอบด้ วย 3 โรงเรี ยน ดังนี ้
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โรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ โรงเรี ยนสหประชาสรรและโรงเรี ยนบ้ านห้ วยร่วม8 ซึง่ ทังสามโรงเรี
้
ยนนี ้มีบรรยากาศ
และวิธีการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้
โรงเรียนบ้ ำนเจำเหนือ
เป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ นหมูบ่ ้ านเจาเหนือ

โดยรอบของบริเวณโรงเรี ยนเป็ นบ้ านเรื อนของ

ชาวบ้ าน ด้ านหลังโรงเรี ยนติดกับคลองและบ่อน ้าขนาดใหญ่ ทาให้ มีต้นไม้ ใหญ่ขึ ้นอยูม่ ากเป็ นป่ ารก เด็ก
นักเรี ยนมักเข้ าไปตกปลาและปี นต้ นไม้ เล่น เด็กนักเรี ยนเริ่มต้ นวันด้ วยกิจกรรมหน้ าเสาธงในตอนเช้ า และ
เข้ าสูก่ ารเรี ยนการสอนภาคปกติ จากนันพั
้ กกลางวันในช่วงเที่ยง เด็กนักเรี ยนอนุบาลจะได้ รับประทาน
อาหารก่อน และตามด้ วยเด็กนักเรี ยนประถมทัง้ 6 ชันปี
้ นักเรี ยนจะนัง่ รับประทานอาหารเป็ นกลุม่ ๆละ 5-6
คน โดยแล้ วแต่วา่ นักเรี ยนอยากนัง่ ที่กลุม่ ไหน ไม่มีการกาหนดแน่นอน นักเรี ยนจะมีเวลาพักกลางวันเป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมง แล้ วกลับเข้ าเรี ยนตามปกติ และเลิกเรี ยนในตอนเย็น เด็กนักเรี ยนบ้ างส่วนทยอยกลับบ้ าน
ด้ วยตนเอง หรื อมีพอ่ แม่ผ้ ปู กครองมารับ แต่บ้างส่วนจะอยูท่ ากิจกรรมกับเพื่อนๆ เช่น เล่นฟุตบอล ตระกร้ อ
พับเครื่ องบิน กระโดดหนังยาง ฯลฯ
ด้ านการเรี ยนการสอน

เด็กนักเรี ยนจะได้ เรี ยนเนื ้อหาทัง้

8

กลุม่ วิชาการตามที่

กระทรวงศึกษาธิการกาหนด หากแต่ทางโรงเรี ยนจะเน้ นหนักวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เป็ นหลัก จาก
การสอบถามและสังเกตการณ์พบว่า ห้ องเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 อยูร่ ่วมอาคาร
เดียวกับนักเรี ยนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปี ที่ 1-3 ส่วนห้ องเรี ยนของเด็กนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
5-6 จะแยกออกมาอยู่อีกอาคาร ซึง่ เป็ นอาคารที่มีห้องคอมพิวเตอร์ และห้ องพักครูรวมอยู่ด้วย นักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 จะเรี ยนเพียงสองวิชาเท่านันในแต่
้
ละวัน โดยช่วงเช้ าจะเรี ยนวิชาคณิต
ศาตร์ และช่วงบ่ายจะเรี ยนวิชาภาษาไทย หรื ออาจสลับช่วงเวลากันในบ้ างวัน นอกจากนี ้นักเรี ยนยังได้ เรี ยน
วิชาพละศึกษาและศิลปะ สัปดาห์ละ 1 คาบเรี ยน ซึง่ อาจารย์ประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ให้ เหตุผลว่า จะ
มีการสอดแทรกเนื ้อหาทังแปดกลุ
้
ม่ วิชาการเข้ าไปในการสอนวิชาหลัก 2 วิชานี ้อยูแ่ ล้ ว จะให้ แยกออกมา
เป็ นแต่ละวิชาจะเป็ นการยาก เนื่องจากบุคคลกรครูผ้ สู อนไม่เพียงพอ เพราะแต่ละชันปี
้ จะมีเพียงอาจารย์
ประจาชันเป็
้ นครูผ้ สู อนเพียงคนเดียวแต่สอนทุกวิชา หากครูผ้ สู อนต้ องไปราชการหรื อมีภาระกิจอื่น เด็ก

8

ผู้วิจยั ใช้ กลุม่ ตัวอย่างเด็กนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 จานวน 30 คน มาวัดความเชื่อมัน่ ของเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลในการ
9

วิจยั ครัง้ นี ้ เนื่องจากเมื่อทีมวิจยั ลงสารวจพื ้นที่และเก็บข้ อมูลพื ้นฐานพบว่า เด็กนักเรียนภายในโรงเรียนแห่งนี ้ มีความพร้ อมทังทางวุ
้
ฒิ 9
ภาวะอารมณ์และสติปัญญาปกติ จึงได้ นามาเป็ นกลุม่ ตัวอย่างสาหรับวัดค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมมูล โดย
ข้ อมูลรายละเอียดของโรงเรียนและพฤติกรรมเด็กนักเรียนสามารถอ่านได้ ในภาคผนวก
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นักเรี ยนก็จะว่างในคาบเรี ยนนันนั
้ น้ ตลอดจนวิธีการสอนแบบให้ นกั เรี ยนท่องจา คัดลอกตาม และให้ ทา
แบบฝึ กหัดแต่ละวิชา มิได้ เป็ นวิธีการที่สามารถตรึงเด็กให้ สนใจหรื อสนุกไปกับการเรี ยนหนังสือแต่อย่างใด
เนื่องจากขาดความกระตือรื อร้ น สนใจ และตังใจเรี
้ ยนบทเรี ยนแต่ละวิชา ปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือ นักเรี ยนที่
สามารถอ่านออกเขียนได้ อย่างคล่องแคล่วนันมี
้ จานวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะไม่สามารถสะกดคาได้ อย่าง
ถูกต้ อง ขาดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รวมทังขาดแรงจู
้
งใจ และแรงกระตุ้นให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ที่สามารถนามาใช้ พฒ
ั นาตนเองและประเทศชาติตอ่ ไปในอนาคต

ภำพที่ 1 บรรยำกำศในห้ องเรียน

ภำพที่ 2 นักเรี ยนช่ วยกันทำควำมสะอำดโรงเรียนและทำกิจกรรมต่ ำงๆ
ก่ อนเริ่มกิจกรรมเคำรพธงชำติ
นอกจากนี ้เด็กยังขาดทักษะทางสังคม เนื่องจากเด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่กล้ าแสดงความ
คิดเห็นของตนในที่สาธารณะ ตลอดจนยังไม่สามารถประมวลผลความคิดอย่างมีเหตุผลได้ มากนัก เพราะ
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การส่งเสริมและฝึ กฝนการคิดและการตัดสินใจมีระยะเวลาจากัดอยูใ่ นกรอบของเวลาเรี ยนภาคปกติเท่านัน้
จึงทาให้ เด็กนักเรี ยนใช้ ความสามารถของตนเองได้ ไม่เต็มศักยภาพ

อย่างไรก็ดีทางโรงเรี ยนพยายามจัด

กิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ อาทิ วันสุนทรภู่ วันรณรงค์ตอ่ ต้ านยาเสพติด ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ นกั เรี ยนมีพื ้นที่
ในการแสดงออกและร่วมกิจกรรมกับส่วนรวม นอกจากการการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนจะเกิดขึ ้นจากการเรี ยน
การสอนและการร่วมกิจกรรมแล้ ว ยังต้ องขึ ้นอยูก่ บั ครูผ้ สู อนอีกด้ วย
จากการเก็บข้ อมูล พบว่าเด็กนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5-6 มีคาบว่างระหว่างการเรี ยน
ภาคเช้ าและบ่ายมากกว่านักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่อยูอ่ ีกอาคารเรี ยน นักเรี ยนที่มีคาบว่างบ้ าง
ส่วนจะลงมาเล่นที่สนามกีฬาด้ านล่างอาคาร บ้ างเข้ าห้ องสมุด แต่บ้างส่วนจะนัง่ ทากิจกรรมอยูบ่ นห้ อง
ตัวอย่างเช่น เด็กนักเรี ยนหญิงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 รวมกลุม่ กันทาหนังสือเล่มเล็ก คือ การเขียนนิทาน
หรื อเรื่ องราวที่แต่งขึ ้นตามจินตนาการของตนพร้ อมวาดรูประบายสีประกอบ แล้ วนามาแลกกันอ่านเพื่อให้
คะแนนซึง่ กันและกัน ส่วนเด็กนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 เมื่อว่างจะเล่นอยู่ในห้ องเรี ยน หรื อสอน
หนังสือให้ กบั เด็กนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 เนื่องจากใช้ ห้องเรี ยนร่วมกัน โดยหันโต๊ ะเรี ยนไปคนละด้ าน
ตลอดจนใช้ ครูประจาชัน้ (ครูผ้ สู อน) คนเดียวกัน ซึง่ โดยส่ววนใหญ่ครูผ้ สู อนจะอยู่ประจาห้ องเรี ยน เพราะ
ต้ องสอนนักเรี ยนทังสองระดั
้
บชันในเวลาเดี
้
ยวกัน

ภำพที่ 3 – 4 กิจกรรมสมุดเล่ มเล็ก
นักเรี ยนทังสามระดั
้
บชันมี
้ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ใกล้ เคียงกัน

โดยผ่านการลอกเลียนแบบ

และจดจาการกระทาของครูผ้ สู อนหรื อผู้ใหญ่ที่พบเจอในการดาเนินชีวิตเป็ นหลัก

ไม่วา่ จะเป็ นพ่อแม่

ผู้ปกครอง ผู้คนในชุมชน ดารา นักร้ อง หรื อบุคคลที่เด็กนักเรี ยนชื่นชอบ ตลอดจนผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคม
ผ่านการใช้ ชีวิตประจาวัน และจากสื่อประเภทต่างๆ ที่รายรอบอยูร่ อบตัว อาทิเช่น การพูดจาอย่างสุภาพ
หรื อการพูดคาหยาบคาย นักเรี ยนจะเลือกเรี ยนรู้และลอกเลียนแบบจากบุคคลใกล้ ชิด เช่น ครูผ้ สู อน พ่อแม่
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หรื อผู้ใหญ่ภายในครอบครัว จากความสม่าเสมอที่ได้ เห็นและได้ ยิน ทาให้ เด็กรู้สกึ ว่าการพูดจาหยาบคาย
เป็ นเรื่ องปกติ ตลอดจนการลงโทษ โดยการตบหัว ตีด้วยมือเปล่า หรื อการดุดา่ ว่ากล่าวเด็กด้ วยคาหยาบ
คายของครูผ้ สู อนหรื อผู้ปกครอง โดยไม่อธิบายถึงเหตุผลก่อนการลงโทษจะทาให้ เด็กนักเรี ยนไม่ทราบว่าตน
ถูกลงโทษจากสาเหตุใด เด็กอาจเกดความเคยชินกับการลงโทษหรื อการใช้ ความรุนแรงอย่างไร้ เหตุผลได้ ใน
อนาคต แต่สิ่งที่เกิดขึ ้นต่อเหตุการณ์นนทั
ั ้ นทีคือ เด็กเกิดความรู้สกึ ต่อต้ านผู้ที่กระทากับตนอย่างไร้ เหตุผล
สร้ างกาแพงและปิ ดกันตนเองจากการเรี
้
ยนรู้ที่เกิดขึ ้นระหว่างตนเองกับครูผ้ สู อนหรื อพ่อแม่ผ้ ปู กครองทันที
เป็ นต้ น

ภำพที่ 5 เด็กนักเรียนร่ วมกิจกรรมภำยในโฮงหนังบ้ ำนต้ นตำล
การอบรมสัง่ สอนจึงต้ องเป็ นการใช้ เหตุผลพูดคุยกันมากกว่าการใช้ กาลังกับเด็กช่วงวัยนี ้
“เด็กเล็กๆสอนง่าย เด็กโตต้องคุยแบบตรงไปตรงมา ยอมรับอะไรทีเ่ ป็ นเรื ่องจริ งได้ ก็พดู ไม่ยากนะ ถ้าจะ
สอนเขาไม่มีปัญหา งานก็จะออกมาค่อนข้างดี ครู ก็จะบอกกับเขาว่าครู เป็ นคนเธอก็เป็ นคนนะเหมื อนการ
เปรี ยบเที ยบแค่นีเ้ ขาก็จะเข้าใจคนกับคนคุยกันรู้เรื ่องใช่ไหม พฤติ กรรมถเลถไลก็จะลดลง”(บัวแก้ ว คุ้มคง,
สัมภาษณ์) ทังนี
้ ้การเรี ยนรู้โดยการลอกเลียนแบบ ยังรวมไปถึงการเรี ยนรู้และซึมซับทัศนคติเรื่ องความ
เมตตากรุณา และการคิดอย่างมีเหตุผลให้ กบั นักเรี ยนเช่นเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับคากล่าวของครูประจา
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1โรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ ให้ ความเห็นว่า
“มันก็ต้องดูทีพ่ ืน้ ฐานครอบครัวของเด็กด้วย สาหรับเด็กเล็กทีส่ อนก็เอื ้อเฟื ้ อเผือ่ แผ่
กันอยู่แล้ว ต้องเริ่ มจากครู ก่อนอย่างครู มีสี มี อะไร ให้เด็กได้ยืมเด็กก็จะมาของยืม...มันต้อง
มาจากการปฏิ บตั ิ จริ ง อย่างเช่น ถ้าเขาลืมดิ นสอเขาก็จะนัง่ เฉย ก็เลยถามเขาว่าทาไมไม่ทา
เพราะเขาไม่เอามาเขาก็เลยนัง่ เฉยๆ เราก็จะแนะนาเขาให้ไปยืมเพือ่ นแล้วก็บอกกับเขาว่าเรา
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ยืมของเขาได้เราก็ต้องให้เขายืมกลับด้วย แต่ถา้ ทัง้ ห้องไม่มี ถ้าครู มีเด็กๆเขาก็จะมาขอยืมกัน
แต่ต้องคืน...ถ้าได้รับการดูแลอย่างต่อเนื ่องอย่าง ป.1 2 3 4 เราจะดูแลต่อเนื ่องไปถ้ามี ปัญหา
อะไรเราก็จะแจ้งไปเพือ่ จะปรึ กษากันในการแก้ปัญหาและจะรับรู้ข้อมูลอย่างต่อเนื ่องกันไป”
(บัวแก้ ว คุ้มคง, สัมภาษณ์)
กล่าวคือ การจะสอนให้ เด็กรู้จกั เรื่ องความเมตตากรุณาและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ครูจะต้ อง
เป็ นผู้ปฏิบตั ใิ ห้ ดเู ป็ นตัวอย่าง และแนะนาวิธีการที่ถกู ต้ องให้ กบั นักเรี ยน และต้ องทาอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่องจึงจะประสบผลสาเร็ จซึง่ เห็นได้ จากช่วงพักกลางวันที่เด็กจะต้ องห่อข้ าวมารับประทานร่วมกันที่
โรงเรี ยน หากมีเพื่อนนักเรี ยนเอากล่องข้ าวมา เพื่อนนักเรี ยนคนอื่นก็จะแบ่งข้ าวให้ เพื่อนตนได้ รับประทาน
ด้ วย หรื อรี บรับประทานข้ าวของตนเองแค่เพียงครึ่งกล่องแล้ วตักกับข้ าวใส่กล่องแล้ วนาไปให้ เพื่อนที่ลืมนา
กล่องข้ าวมารับประทาน
อย่างไรก็ดีโดยภาพรวมของเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือนัน้

การแสดงออกทาง

พฤติกรรมของเด็กนักเรี ยนทางด้ านจิตใจและทัศนคติ เด็กจะมีความเมตตากรุณา ความเอื ้อเฟื อ้ แผ่ตอ่ ผู้อื่น
ซื่อสัตย์ และรักพวกพ้ องส่วนด้ านการศึกษาและความคิดนัน้ เด็กส่วนใหญ่อ่านและเขียนหนังสือไม่คล่อง
ไม่สามารถสะกดคาได้ ถกู ต้ อง
สร้ างสรรค์

แต่เด็กนักเรี ยนทุกคนมีอิสระทางความคิดมีจิตนาการและความคิด

แม้ ยงั ขาดการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลสร้ าง

ความมัน่ ใจและเปิ ดโอกาสให้ กบั เด็กได้ แสดงออกต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ ้น ตลอดจนการปลูกฝั งทัศนคติ
จริยธรรมที่ดีให้ กบั เด็ก สิ่งเหล่านี ้เกิดขึ ้นจากกระบวนการเรี ยนรู้จากการลอกเลียนแบบเป็ นหลัก หากเด็ก
นักเรี ยนได้ เห็นแบบอย่างที่ดี และได้ รับคาแนะนาที่ดีที่ถกู ต้ องอย่างต่อเนื่อง จะทาให้ เด็กนักเรี ยนมีความ
พร้ อมทังทางร่
้
างกายและจิตใจ เพื่อออกมาใช้ ชีวิตร่วมกับสังคมได้ อย่างสงบสุข
โรงเรียนสหประชำสรร
โรงเรี ยนตังอยู
้ ่บ้านหนองตะเคียน ตาบลวังทอง สภาพแวดล้ อมโดยรอบรายล้ อมด้ วยนา
ข้ าว ไร่มนั สาปะหลัง สวนผลไม้ และบ้ านเรื อนของชาวบ้ านที่ตงกระจายเป็
ั้
นกลุม่ ๆ โรงเรี ยนมีรัว้ รอบขอบชิด
ประตูโรงเรี ยนจะปิ ดและลงกลอนมิให้ ผ้ ใู ดเข้ าออกนอกเวลาราชการ

ลักษณะการเรี ยนการสอนจะแยก

ออกเป็ นชันปี
้ มีตงแต่
ั ้ ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปี ที่ 6 วิชาการที่เด็กต้ องเรี ยนแบ่งออกเป็ น 8 กลุม่
สาระเช่นเดียวกัน แต่มีการแบ่งวิชาต่างๆออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น คณิตศาตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ สังคม การงาน และสร้ างเสริมประสบการณ์ชีวิต นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 จะ
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เรี ยนอยูภ่ ายในอาคารเรี ยนเดียวกันทุกชันเรี
้ ยนจะมีการเรี ยนการสอนเต็มทุกคาบเรี ยน จึงทาให้ ไม่เห็นเด็ก
นักเรี ยนออกมาวิ่งเล่นในคาบว่างแม้ แต่คนเดียว

แต่จะมีการเล่นกีฬาหรื อกิจกรรมอื่นๆในช่วงเวลาพัก

กลางวันเท่านัน้ เนื่องจากช่วงเช้ า เด็กๆ ต้ องมีหน้ าที่ทาความสะอาดห้ องเรี ยนและบริเวณรอบๆโรงเรี ยน
และในช่วงเย็น นักเรี ยนทุกคนต้ องรี บกลับบ้ าน เพื่อไปปฏิบตั ภิ าระหน้ าที่ของตน
กฎระเบียบของโรงเรี ยนแห่งนี ้จะเข้ มงวดกว่าโรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ โดยจะมีบทลงโทษที่
ชัดเจน ครูผ้ สู อนจะให้ นกั เรี ยนเป็ นคนถือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ เพื่อควบคุมดูแลเพื่อนนักเรี ยนด้ วยกัน แต่อยูใ่ น
การดูแลของครูผ้ สู อนอีกชันหนึ
้ ง่

ทาให้ เด็กนักเรี ยนมีระเบียบวินยั และอยูใ่ นกรอบแบบแผนที่ครูผ้ สู อน

กาหนดไว้ โดยมีคาเปรี ยบเปรยของครูผ้ สู อนคนหนึง่ ว่า “เด็กกลัวครู มากกว่าพ่อแม่ ถ้าครู สงั่ ก็ตอ้ งทา ครู
เสมื อนพัสดี ทีม่ าดูแล” ตัวอย่างการปฏิบตั ิตวั ตามกฎของเด็กนักเรี ยน เช่น เด็กนักเรี ยนชันประถมปลาย
้
จะ
มีหน้ าที่กดออดตอนเช้ าก่อนเข้ าแถวเคารพธงชาติ ประกาศเสียงตามสายให้ นกั เรี ยนทุกคนมาเข้ าแถว หาก
ใครไม่ปฏิบตั ติ ามก็จะถูกลงโทษ ส่วนตอนเที่ยงหลังพักกลางวันจะมีการกดออดอีกครัง้ เพื่อให้ นกั เรี ยนทุก
คนมาเข้ าแถวแปรงฟั น โดยจะมีนกั เรี ยนชันประถมปลายเช่
้
นเดียวกัน เดินถือไม้ เรี ยวตรวจเพื่อนนักเรี ยน
ด้ วยกัน เพื่อให้ ปฏิบตั ิตาม หากไม่ทาตามก็จะจดชื่อนาไปส่งให้ ครูผ้ สู อน ซึง่ บ้ างครัง้ เด็กนักเรี ยนก็จะมีการ
โต้ งเถียงหรื อตีเพื่อนด้ วยไม้ เรี ยวก่อนที่จะนารายชื่อไปส่งครู โดยจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ าที่กนั ไปตาม
ตารางเวรประจาวันที่ครูผ้ สู อนเป็ นผู้จดั ทา และติดประกาศไว้ ที่บอร์ ดกลางของโรงเรี ยน หากผู้ที่เป็ นเวรไม่
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตรงตามเวลาก็จะถูกลงโทษเช่นเดียวกัน

ภำพที่ 6-7 นักเรียนทำกิจกรรมช่ วงเช้ ำหน้ ำเสำธง
จากการเก็บข้ อมูลพบว่า

เด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่จะกลัวการถูกลงโทษมากกว่าการจะ

อธิบายถึงสาเหตุหรื อเหตุผลของการไปร่วมกิจกรรมช้ า ตัวอย่างเช่น ขณะนัง่ ให้ สมั ภาษณ์อยูน่ นเสี
ั ้ ยงออด
หลังพักกลางวันดังขึ ้น

กลุม่ ตัวอย่างที่นงั่ ให้ สมั ภาษณ์อยูท่ กุ คนจะไม่มีสมาธิในการให้ สมั ภาษณ์หรื อร่วม

54

กิจกรรมกับกลุม่ ผู้วิจยั
สังเกตพฤติกรรม)

(ผู้วิจยั ได้ ทาเรื่ องของอนุญาตครูผ้ สู อนแล้ วแต่มิได้ แจ้ งให้ เด็กนักเรี ยนทราบเพื่อ
เด็กนักเรี ยนจะพูดกันเองถึงการจะต้ องถูกลงโทษจากเพื่อนนักเรี ยนที่เป็ นเวรดูแลแถว

หากตนไปเข้ าแถวช้ ากว่ากาหนด หรื อการข่มขูเ่ พื่อนนักเรี ยนด้ วยกันของนักเรี ยนที่มีหน้ าที่กดออดและดูแล
แถว ว่าจะฟ้องครูวา่ เพื่อนของตนไม่ยอมไปเข้ าแถวแปรงฟั น ทาเสียงดังบนอาคารเรี ยน หรื อไม่ยอมไปกด
สัญญาณออด เป็ นต้ น เหตุการณ์เหล่านี ้เกิดขึ ้นทุกครัง้ ที่ทีมผู้วิจยั เข้ าไปสังเกตการณ์ภายในโรงเรี ยน

ภำพที่ 8 นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษำปที่ 6 ช่ วยครู ผ้ ูสอนดูแลเด็กอนุบำล
ในช่วงการรับประทานอาหารกลางวันภายในโรงอาหาร เด็กนักเรี ยนจะนาห่อข้ าวที่นามา
จากบ้ านมานัง่ แยกเป็ นกลุม่ ตามชันปี
้ การศึกษา

และลงมือรับประทานอาหารพร้ อมกันเมื่อนักเรี ยนทุก

ระดับชันนั
้ ง่ ประจาที่ในโรงอาหาร โดยมีครูผ้ สู อนนากิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่อนรับประทานอาหาร (มี
ลักษณะเช่นเดียวกับการตบมือในโรงฝึ กทหาร) กล่าวคาปฏิญาณ และรับประทานอาหารพร้ อมกัน เด็กๆ
นักเรี ยนนัง่ รับประทานอาหารกันอย่างเรี ยบร้ อยจนแต่ละโต๊ ะรับประทานเสร็จ

จึงจะลุกออกมาจากโต๊ ะ

อาหารได้ ไปเล่นกีฬาที่สนาม หรื อทากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับเพื่อนนักเรี ยน นอกจากนี ้ จากการสังเกตพบว่า
การอบรมสัง่ สอนของครูผ้ สู อนจะเป็ นการยกตัวอย่างของบุคคลต่างๆ ที่ประสบความสาเร็จมาเป็ นตัวอย่าง
ให้ นกั เรี ยนดู มีการเปรี ยบเทียบระหว่างบุคคล โรงเรี ยนและองค์กรต่างๆ ให้ นกั เรี ยนเห็นเป็ นภาพ และสร้ าง
พลังให้ นกั เรี ยนรู้จกั การแข่งขันต่อสู้เพื่อให้ ประสบความสาเร็จ เช่นเดียวกับที่ครูประจาขันประถมศึ
้
กษาปี ที่
6 ของโรงเรี ยนแห่งนี ้กล่าวไว้ วา่
“วิ ธีการกระตุน้ ส่วนมากผมก็จะยกตัวอย่างทีเ่ ห็นๆเช่นรุ่นพีท่ ีไ่ ปเรี ยนแล้วไม่ประสบผลสาเร็ จ
กับรุ่นพีท่ ีเ่ ขาไปเรี ยนแล้วประสบความสาเร็ จเอามาเปรี บยเที ยบให้ฟัง

ว่ามันแตกต่างกัน

อย่างไร เธอไปทางานตากแดด ตากร้อน อยู่กลางไร่ ร้อนไหม เคยไปไร่ กบั พ่อแม่ลาบากไหม
ยากไหม

ถ้าเธอไม่ตงั้ ใจเรี ยน

เธอก็จะไม่สบายเธอต้องตัง้ ใจเรี ยนก็เปรี ยบเทียบเพือ่ จุด
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ประกายจุดเล็กๆในสมองน้อยให้เขาก็ยงั ดี เพือ่ เป็ นแรงดึงตัวเองของเขา” (เพียว ลาภมาก,
สัมภาษณ์ )
เนื่องจากเด็กนักเรี ยนมีการเรี ยนรู้จากการลอกเลียนแบบเช่นเดียวกับอีกสองโรงเรี ยนใน
โครงการวิจยั ฯ หากแตกต่างกันที่เด็กนักเรี ยนของที่นี ้มีความกล้ าแสดงออก โดยแสดงออกมาในรูปของการ
ปฏิบตั ิตาม การออกคาสัง่ การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบแบบแผนในสิ่งที่เขาเหล่านันเชื
้ ่อว่าถูกต้ อง เด็ก
นักเรี ยนจึงอยูใ่ นความสงบเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยภายในโรงเรี ยน แต่จากการสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นรวม
นันพบว่
้
า นักเรี ยนจะอยูใ่ นภาวะสงบเรี ยบร้ อยเฉพาะเวลาต่อหน้ าครูผ้ สู อนเท่านัน้ หากนักเรี ยนอยูก่ นั เอง
หรื ออยูก่ บั ผู้อื่น (ทีมผู้วิจยั ) ตัวอย่างเช่น ในขณะทากิจกรรมในโครงการวิจยั ฯ การสัมภาษณ์นกั เรี ยนกลุม่
ตัวอย่าง หรื อกิจกรรมในห้ องเรี ยนขณะที่ไม่มีครูผ้ สู อนอยูด่ ้ วย นักเรี ยนจะไม่ยอมฟั งใครหรื อแม้ แต่จะฟั ง
เพื่อนนักเรี ยนด้ วยกันเอง เถียงกันทะเลาะกันอย่างไม่สนใจหรื อเกรงใจใคร และไม่สนใจในคาห้ ามปราม
ตลอดจนการพูดว่าร้ ายเพื่อนนักเรี ยนด้ วยกันเอง
ส่วนในเรื่ องของการแบ่งปั น การเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่นนั ้ ทางโรงเรี ยนได้ มีการอบรมสัง่ สอนไว้
เป็ นอย่างดี มีการปลูกฝั งความเมตตากรุณาและความซื่อสัตย์ให้ เด็กนักเรี ยนตังแต่
้ ยงั เล็ก ผ่านการแนะนา
สัง่ สอน และแสดงพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ตอ่ ส่วนรวม ตัวอย่างเช่น การยืมของและการเก็บเงินของผู้อื่นได้
แล้ วต้ องส่งคืนเจ้ าของ

เช่นคาบอกเล่าของครูผ้ สู อน“ส่วนมากเด็กก็เอือ้ เฟื ้ อเผื ่อแผ่กนั ดีมีอะไรก็แบ่งปั น

กันเอาง่ายๆเลยอยู่ในห้องก็จะให้ยืมของกันอย่างยืมปากกา ตามภาษาเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมาก บางทีเขาไม่
รู้ดว้ ยซ้ าว่านัน้ คื อการเผื ่อแผ่ซึ่งเขาแสดงออกมาซื ่อๆ ลิ ขวิ สเปเปอร์ ไม่มียืมกันก็ให้ยืมจะมี บา้ งเป็ นบางคนที ่
ไม่ชอบอะไรประมาณนี ้ ขี ้หวงของ แต่ก็ไม่ได้แสดงออกว่าไม่ให้ยืมของ เจออะไรก็มาแจ้ง คุณครู ตามภาษา
เด็กน้อยโดยเฉพาะเด็กเล็ก ป.2 ป.3 เด็กเจอของตกก็จะมาแจ้งคุณครู ดว้ ยความซื ่อสัตย์ดว้ ยความเป็ นเด็ก
ของเขาก็จะไม่ค่อยมี ปัญหาในเรื ่องอะไรแบบนี ้”(เพียว ลาภมาก, สัมภาษณ์) ซึง่ บ้ างส่วนก็ปฏิบตั ติ ามนัน้
จริง แต่ก็ต้องยอมรับว่าบ้ างส่วนมิได้ เป็ นเช่นนัน้ อาจขึ ้นอยู่กบั พื ้นฐานทางจิตใจของตัวนักเรี ยนเองด้ วย
หากแต่ภาพรวมจากการสังเกตการณ์และร่วมทากิจกรรมพบว่า

เด็กมีความเมตตากรุณา

ความ

เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวมอย่างเต็มใจแข็งขัน แต่ต้องมีการร้ องขอความช่วยเหลือ
นันๆก่
้ อน จึงจะเข้ ามาช่วยทาในสิ่งที่ถกู ร้ องขอ
จึงสามารถสรุปภาพรวมของเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนสหประชาสรรได้ วา่

เด็กนักเรี ยนมีการ

แสดงออกทางพฤติกรรมดี มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และอยูใ่ นกฎเกณฑ์ข้อบังคับของโรงเรี ยนได้ เป็ น
อย่างดี แต่หากอยูก่ บั บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ครูผ้ สู อนหรื ออยูภ่ ายนอกโรงเรี ยน เด็กนักเรี ยนจะมีความเป็ นตัวของ
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ตัวเองสูง ไม่ฟังใคร และเอาแต่ใจตนเอง ส่วนใหญ่จะไม่ให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นหากไม่มีการร้ องขอ แต่หาก
เข้ ามาช่วยเหลือแล้ วจะทาอย่างเต็มที่สดุ กาลังของตน และมีมนั่ ใจในตนเองสูง กล้ าแสดงออกทังทางกาย
้
และความคิดเห็นของตนต่อที่สาธารณะ มีการใช้ อานาจในการข่มขูเ่ พื่อให้ เพื่อนนักเรี ยนเกิดความเกรงกลัว
และเชื่อฟั งตน เพื่อให้ ทกุ คนอยูใ่ นกฎระเบียบของโรงเรี ยน ตลอดจนการให้ เกียรติเพื่อนนักเรี ยนด้ วยกันยังมี
น้ อย สังเกตได้ จากคาพูดและการปฏิบตั ติ อ่ กัน ส่วนด้ านการศึกษาและความคิด เด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่อ่าน
ออกเขียนได้ อยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่จะมีความคิดอยูใ่ นกรอบความคิดที่ได้ รับการปลูกฝั งมาว่าเป็ นสิ่งที่ดีที่ถกู ต้ อง
ไม่ชอบทดลองปฏิบตั ใิ นสิ่งที่แปลกใหม่ และนิยมปฏิบตั ิตามกระแสคนหมูม่ าก เพื่อไม่ให้ ตนเองแปลกแยก
ออกจากผู้คนในสังคมของตน
4.2 ทัศนคติ และพฤติกรรมด้ ำนควำมเมตตำกรุณำกำรให้ อภัย และกำรคิดอย่ ำงมีเหตุผล
กิจกรรม “โรงหนังโรงเรี ยน” ที่โครงการวิจยั ฯ ได้ นามาจัดขึ ้นภายในพื ้นที่ “โฮงหนังบ้ านต้ น
ตาล” อาเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเก็บข้ อมูลศึกษาวิจยั ได้ จดั กิจกรรมให้ เด็กนักเรี ยนมาเข้ าชม
ภาพยนตร์ จานวน 3 เรื่ อง ที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับเรื่ องความเมตตากรุณา และจัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจาก
เข้ าชมภาพยนตร์ จบในแต่ละรอบ โดยใช้ เครื่ องมือเป็ นแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา และแบบสอบถามแบบใบ
งาน เพื่อสารวจทัศนคติเรื่ องความเมตตากรุณา และดูพฒ
ั นาการแนวคิดทัศนคติและพฤติกรรมเดิม และที่
เกิดขึ ้นใหม่หลังการชมภาพยนตร์ ตลอดจนการแสดงออกทางความคิดของเด็กกลุม่ ตัวอย่างว่ามีพฒ
ั นาการ
ด้ านการคิดอย่างมีเหตตุผลเป็ นไปในทิศทางใด โดยได้ ผลการสารวจทังเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพดังต่อไปนี ้
1) แบบทดสอบทัศนคติเรื่องควำมเมตตำกรุณำ กำรให้ อภัยและกำรคิดอย่ ำงมีเหตุผล
แบบทดสอบทัศนคติเรื่ องความเมตตากรุณา การให้ อภัยและการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็ น
คาถามเชิงจิตวิทยาสาหรับเด็กจานวน 25 ข้ อ9 โดยมีการทาแบบทดสอบนี ้ก่อนเริ่มต้ นดาเนินกิจกรรมการ
ชมภาพยนตร์ จากนันท
้ าแบบสอบถามหลังชมภาพยนตร์ แบบใบงาน (Worksheet) หลังการชมภาพยนตร์
แต่ละเรื่ อง และทาแบบทดสอบฉบับนี ้อีกครัง้ หลังเสร็จสิ ้นการชมภาพยนตร์ ครัง้ สุดท้ าย เพื่อหาค่าทางสถิติ
ความเปลี่ยนแปลงจากค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน และค่าเฉลี่ยทางค่าสถิติทศั นคติจริ ยธรรมเรื่ อง
ความเมตตากรุณา การให้ อภัย และการคิดอย่างมีเหตุผลจากกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 60 คน ซึง่ ได้
ผลการวิจยั ที่สามารถนามาประกอบการเก็บข้ อมูลเชิงลึกต่อไปได้ เป็ น 3 ตาราง ดังนี ้
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อยู่ในภาคผนวก ช
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ตำรำงที่ 2 ค่าสถิตทิ ศั นคติจริยธรรมเรื่ องการเมตตากรุณาก่อนและหลังชมภาพยนตร์ (จานวน 60 คน)
คะแนนแบบทดสอบก่ อน
ถูก
ผิด
ควำมถี่ (%) ควำมถี่ (%)
1
55(91.7)
5(8.3)
2
43(71.7)
17(28.3)
3
53(88.3)
7(11.7)
4
49(81.7)
11(18.3)
5
48(80.0)
12(20.0)
6
44(73.3)
16(26.7)
7
53(88.3)
7(11.7)
8
54(90.0)
6(10.0)
9
55(91.7)
5(8.3)
10
53(88.3)
7(11.7)
11
21(35.0)
39(65.0)
12
51(85.0)
9(15.0)
13
29(48.3)
31(51.7)
14
30(50.0)
30(50.0)
15
57(95.0)
3(5.0)
16
49(81.7)
11(18.3)
17
36(60.0)
24(40.0)
18
48(80.0)
12(20.0)
19
55(91.7)
5(8.3)
20
53(88.3)
7(11.7)
21
59(98.3)
1(1.7)
22
24(40.0)
36(60.0)
23
32(53.3)
28(46.7)
24
15(25.0)
45(75.0)
25
58(96.7)
2(3.3)
รวม(n)
60

คะแนนแบบทดสอบหลัง
ถูก
ผิด
ควำมถี่ (%)
ควำมถี่ (%)
59(98.3)
1(1.7)
45(75.0)
15(25.0)
54(90.0)
6 (10.0)
56(93.3)
4(6.7)
49(81.7)
11(18.3)
42(70.0)
18(30.0)
50(83.3)
10(16.7)
59(98.3)
1(1.7)
51(85.0)
9(15.0)
57(95.0)
3(5.0)
30(50.0)
30(50.0)
51(85.0)
9(15.0)
25(41.7)
35(58.3)
35(58.3)
25(41.7)
58(96.7)
2(3.3)
52(86.7)
8(13.3)
45(75.0)
15(25.0)
47(78.3)
13(21.7)
56(93.3)
4(6.7)
53(88.3)
7(11.7)
53(88.3)
7(11.7)
17(28.3)
43(71.7)
38(63.3)
22(36.7)
17(28.3)
43(71.7)
57(95.0)
3(5.0)
60
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ตำรำงที่ 3 ความถี่ระดับคะแนนก่อน-หลัง ชมภาพยนตร์ (จานวน 60 คน)
คะแนน
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
รวม(n)

ทดสอบก่ อน
ทดสอบหลัง
ควำมถี่(ร้ อยละ) ควำมถี่(ร้ อยละ)
1(1.7)
1(1.7)
2(3.3)
3(5.0)
2(3.3)
1(1.7)
1(1.7)
1(1.7)
2(3.3)
4(6.7)
4(6.7)
5(8.3)
8(13.3)
5(8.3)
2(3.3)
10(16.7)
4(6.7)
10(16.7)
12(20.0)
6(10.0)
11(18.3)
8(13.3)
5(8.3)
3(5.0)
8(13.3)
1(1.7)
60
60

ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบทัศนคติจริ ยธรรมเรื่ องการเมตตากรุณา และการคิดอย่างมี
เหตุผลก่อนและหลังชมภาพยนตร์ (จานวน 60 คน)

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง (n)

ทดสอบก่ อนชมภำพยนตร์
18.75
3.144
60

ทดสอบหลังชมภำพยนตร์
19.25
3.040
60
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ตารางที่4 แสดงถึงการเปรี ยบเทียบทัศนคติจริยธรรมเรื่ องการเมตตากรุณา และการคิด
อย่างมีเหตุผล ด้ วยแบบทดสอบเรื่ องดังกล่าว ก่อนและหลังการเข้ าชมภาพยนตร์ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยในเรื่ องทัศนคติจริยธรรมเรื่ องการเมตตากรุณา และการคิดอย่างมีเหตุผลที่แตกต่างกันระหว่างก่อน
ชมภาพยนตร์ และหลังชมภาพยนตร์ โดยก่อนชมภาพยนตร์ กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลี่ยทัศนคติจริ ยธรรมเรื่ อง
การเมตตากรุณา และการคิดอย่างมีเหตุผล เท่ากับ 18.75 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตราฐาน 3.144 หลังจาก
ชมภาพยนตร์ แล้ วกลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติจริยธรรมเรื่ องการเมตตากรุณา และการคิดอย่างมีเหตุผลที่ดีขึ ้น
เท่ากับ 19.25 และมีคา่ เบี่ยงเบยมาตราฐานเท่ากับ 3.040 แม้ จะมีจานวนการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อย
แต่ก็พอจะบ่งชี ้ได้ วา่ เด็กนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจและเริ่ มมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติจากเดิมไป
ในแนวทางนี ้ที่ดี ซึง่ หากตรวจสอบเป็ นรายข้ อ จะพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีพฒ
ั นาการดีขึ ้น ตัวอย่างเช่น คาถาม
ในข้ อ 14 และ 17 ว่าด้ วยเรื่ องความเมตตากรุณา และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
ข้ อ 14 ในวิชาศิลปะเอมี่ทางานแกะสลักได้ ดี แต่แพนเค้ กทาได้ ไม่สวยและกลัวว่าตนเองจะได้
คะแนนน้ อย ถ้ านักเรี ยนเป็ นเอมี่นกั เรี ยนจะทาอย่างไร ?
ก. บอกแพนเค้ กว่าทาได้ แค่ไหนก็ควรได้ คะแนนแค่นนั ้
ข. ปลอบใจแพนเค้ กว่าไม่เป็ นไรอย่าคิดมาก เธอทาเต็มที่แล้ ว
ค. ช่วยสอนแพนเค้ กแกะสลัก
ข้ อ 17 กันต์และเพื่อนๆนัง่ รถประจาทางกลับบ้ านด้ วยกัน เมื่อขึ ้นรถมีที่ว่าง 1 ที่ เพื่อนจึงให้ กนั ต์ไป
นัง่ หากนักเรี ยนเป็ นกันต์จะทาอย่างไรต่อไป?
ก. หลับ
ข. คุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน
ค. บอกเพื่อนๆให้ เอากระเป๋ ามาวางที่ตนเอง
ผลสารวจจากแบบทดสอบก่อนการชมภาพยนตร์ และหลังการชมภาพยนตร์ จาก
ตารางที่ 2 คิดเป็ นร้ อยละ 50 และ 60 และเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 58 และ 75 ตามลาดับ ซึง่ เป็ นสถานการณ์ที่
เด็กจะต้ องพบเจอในการใช้ ชีวิตประจาวัน ความเมตตากรุณา จึงเป็ นสิ่งสาคัญการดารงชีวิตในสังคม เช่น
เด็กนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่าง ให้ ความเห็นโดยสรุปได้ ว่า การอยูร่ ่วมกับผู้อื่นจะต้ องรู้จกั การแบ่งปั น การ
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น และการเข้ าใจซึง่ กันและกัน เพื่อที่จะได้ อยูร่ ่วมกันได้ อย่างมีความสุข โดย
ยกตัวอย่างสิ่งที่ตนเองได้ กระทา อาทิเช่น สอนการบ้ านให้ เพื่อน สอนเพื่อนคัดลายมือ ให้ เพื่อนยืมของ
ช่วยงานพ่อแม่ผ้ ปู กครอง ฯลฯ โดยให้ เหตุผลว่าการที่พวกเขาเหล่านันกระท
้
าแบบนัน้ จะทาให้ ตนเองจะรู้สกึ
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สบายใจ ภูมิใจ เบิกบานใจ และหากตนเองประสบปั ญหาเช่นเดียวกันนี ้ ทุกคนก็จะกลับมาช่วยเหลือตน
หากเขาสามารถทาได้ สิ่งเหล่านี ้เกิดขึ ้นก่อนและเพิ่มขึ ้นหลังจากจบโครงการวิจยั ฯ แม้ จะเพียงเล็กน้ อยจาก
การเข้ าสังเกตการณ์ แต่จากการสัมภาษณ์ครูผ้ สู อนเด็กนักเรี ยนในโครงการวิจยั ฯ ซึ่งเป็ นผู้ใกล้ ชิดกับเด็ก
นักเรี ยน

ได้ สงั เกตเห็นความเปลี่ยนแลงของเด็กนักเรี ยนจากการร่วมกิจกรรมภายในโรงเรี ยนหลังจากเข้ า

ร่วมกิจกรรมของโครงการ“จากพฤติ กรรมในโรงเรี ยน เขามี สิ่งของก็มีการแบ่งปันกัน อย่างเมื ่อวันทีม่ ี การ
เดิ นรณรงค์พฒ
ั นาก็จะมี การเอือ้ เฟื ้ อต่อเพือ่ น ช่วยเพือ่ น ให้ของเพือ่ นกิ น อะไรพวกนี ้”(วันดี บุตรศรี ,
สัมภาษณ์) และให้ ความเห็นต่อไปอีกว่า การปลูกฝั งทัศนคติด้านจริ ยธรรมให้ เด็กจะต้ องมี ความต่อเนื่อง จึง
จะเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชดั เจน เนื่องจากเด็กเสพสื่อมากมาย ทาให้ การควบคุมดูแลด้ านแนวคิดและทัศนคติ
เป็ นไปได้ ยาก หากขาดช่วงไป หรื อไม่มีการพูดคุยให้ คาปรึกษาที่ถกู ต้ อง
2) แบบสอบถำมแบบใบงำน

ภำพที่ 9 กิจกรรมแบบสอบถำมแบบใบงำน
แบบสอบถามแบบใบงานมีความเหมาะสมกับลักษณะการทากิจกรรมของโครงการวิจยั ฯ
ที่ต้องการทราบถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดทัศนคติของเด็กนักเรี ยนก่อนชมภาพยนตร์

และหลังชม

ภาพยนตร์ โดยใช้ แบบสารวจความคิดเห็นด้ านค่านิยมและทัศนคติตอ่ พฤติกรรมแบบอย่างที่เด็กนักเรี ยน
ยึดถือปฏิบตั ิ หรื อต้ องการเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตน สารวจจากการตอบคาถามแบบสอบถามแบบใบ
งาน โดยให้ เด็กนักเรี ยนเลือกเป็ นตัวละครที่ตนชื่นชอบจากสื่อประเภทต่างๆ ที่เด็กรับจากสื่อมวลชนทัว่ ไป
และจากโครงการวิจยั ฯ ให้ บอกถึงพฤติกรรมของตัวละครที่ตนชื่นชอบ สาเหตุที่ตนอยากเป็ นตัวละครนันๆ
้
สามารถสรุปเป็ นตารางคิดเป็ นร้ อยละได้ ดงั นี ้
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ตำรำงที่ 5 ตัวละครที่กลุม่ ตัวอย่างชื่นชอบ และมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบตั ิตวั ในช่วงระยะเวลาที่ได้ รับ
สื่อนันอย่
้ างต่อเนื่อง (จากกลุม่ ตัวอย่าง 68 คน)
ตัวละคร / จำกเรื่อง

โรงเรียนบ้ ำนเจำเหนือ

โรงเรียนสหประชำสรร

ผลรวมร้ อยละ (%)

1. ขุนเดช (ขุนเดช)

9

4

8.84

2 .ลอร่า (นางแบบโคกกระโดน)

4

2

4.08

3. แนนนี่ (อสูรน้ อยในตะเกียงแก้ ว)

1

1

1.36

4. โทโทโร่ (โทโทโร่เพื่อนรัก)

17

11.56

5. ขุนศึก (ขุนศึก)

1

0.68

1

1.36

7. โดเรม่อน (โดเรม่อน)

5

3.4

8. เมย์จงั (โทโทโร่เพื่อนรัก)

7

4.76

6. สติ๊ส (สติส๊ )

1

9. ปอย (นางแบบโคกกระโดน)

1

0.68

10. แม็ค (คนเหล็ก2)

1

0.68

11. มัดหมี่ (แม่ยายที่รัก)

1

0.68

12. เดี่ยว (เสาร์ 5)

1

0.68

13. พระเอก (วันพีช)

1

0.68

14. แพรไหม (ภูผา-แพรไหม)

1

0.68

15. อบเชย (ลูกชายไม้ ตาพด)

1

0.68

16. พระเอก (ลูกชายไม้ ตาพด)

1

0.68

17. เดือนแรม (มาหยารัศมี)

3

2.04

18. จิ ้งหรีด (คุณชายตาระเบิด)

1

0.68

19. ต๋อง (นางแบบโคกกระโดน)

1

0.68

20. ยงยุทธ (ขุนเดช)

1

0.68

21. พระเอกรุ่นที่ 10 (ลีบอล)

1

0.68

ผลจากการสารวจพบว่า จากกลุม่ ตัวอย่าง 68 คน มีนกั เรี ยนชื่นชอบตัวละคร “โทโทโร่”
จากภาพยนตร์ เรื่ องโทโทโร่เพื่อนรัก ซึง่ เป็ นภาพยนตร์ ในโครงการวิจยั ฯ คิดเป็ น 10.2% รองลงมาคือละคร
เรื่ อง ขุนเดช10 คิดเป็ น 7.8% และ “เมย์” จากเรื่ องโทโทโร่เพื่อนรัก 4.2% ตามมลาดับ โดยให้ เหตุผลหลักว่า
โทโทโร่ มีนิสยั ใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น เช่นเดียวกันกับขุนเดชที่เป็ นคนดี และเป็ นวีรบุรุษในสายตาของเด็ก
กลุม่ นี ้ เนื่องจากขุนเดชมีความสามารถพิเศษในด้ านการต่อสู้ เด็กมองว่าเขาเป็ นคนปกป้องวัตถุโบราณของ
บ้ านเมือง ซึง่ เด็กกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กชาย ส่วนเด็กผู้หญิงจะชื่นชอบเมย์จงั เนื่องจากเป็ นตัวละคร
10

ละครหลังข่าว ช่อง 7 ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2555
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เด็กผู้หญิง มีความเป็ นเด็กสูง ซึง่ นักเรี ยนจะเห็นว่าเหมือนน้ องของตนเอง นอกจากนี ้จากผลสารวจจะเห็น
ว่านักเรี ยนทังสองโรงเรี
้
ยนมีการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลเป็ นอิสระแตกต่างกัน สังเกตได้ จากการตอบ
คาถามแบบเดียวกันในระยะเวลาการทาแบบสอบถามที่เท่ากัน เด็กนักเรี ยนของโรงเรี ยนสหประชาสรรจะ
เลือกตัวละครที่อยูใ่ นช่วงระยะเวลานันนั
้ นเป็
้ นส่วนใหญ่ ส่วนโรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือจะตอบแตกต่างกันไป
ตามความคิดของตน ไม่ยึดติดกับเรื่ องที่ชมอยูข่ ณะเวลานัน้ แต่จะเลือกสิ่งที่ตนเองชื่นชอบแทน
จากการทาแบบสอบถามแบบใบงานครัง้ ที่ 1 หลังการชมภาพยนตร์ เรื่ องโทโทโร่เพื่อนรัก
สิ่งที่นกั เรี ยนกลุม่ ตัวอย่างได้ รับจากการชมภาพยนตร์ คิดเป็ นร้ อยละจากจานวนกลุม่ ตัวอย่าง 63 คน
ตำรำงที่ 6 สิ่งที่ได้ รับจากการชมภาพยนตร์ เรื่ อง โทโทโร่เพื่อนรัก
สิ่งที่ได้ รับจำกกำรชมภำพยนตร์

โรงเรียนบ้ ำนเจำเหนือ

โรงเรียนสหประชำสรร

ผลรวมร้ อยละ (%)

1.ความรู้/ความคิด

7

2. ความสุข

2

2

2.52

3. ความสนุก

3

2

3.15

4. รู้จกั การช่วยเหลือผู้อื่น

4

2.52

5. ตื่นเต้ น

1

0.63

6. ความเมตตากรุณา, คิดอย่างมีเหตุผล

1

0.63

7. น ้าใจ

4

2.52

8. ความกตัญญู

2

1.36

19

22.05

9. ไม่ตอบคาถาม

16

4.41

จะเห็นว่าจานวนเด็กที่ไม่ตอบคาถามมีมากถึง 22.05% นับว่าเป็ นจานวนที่มากที่สดุ ของ
คาตอบทังหมดของทั
้
งสองโรงเรี
้
ยน อนุมานได้ วา่ เด็กทังสองโรงเรี
้
ยนยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์ และ
ประมวลผลสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลมีผลได้ เพราะนอกจากการไม่ตอบคาถามแล้ ว คาตอบมีตอบมากเป็ น
อันดับรองมา คือ การได้ ความรู้และความคิดจากการชมภาพยนตร์ ครัง้ ที่ 1 แต่เมื่อสอบถามเชิงลึกแล้ ว
กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถตอบได้ วา่ เขาเหล่านันได้
้ ความรู้หรื อความคิดเรื่ องอะไรจากการชมภาพยนตร์ มี
เพียง 0.63% ที่สามารถตอบได้ วา่ ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้มีสาระเรื่ องความเมตตากรุณาแฝงอยู่ อย่างไรก็ดียงั มี
กลุม่ ตัวอย่างจานวนหนึง่ ที่คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ทราบว่าตนได้ รับอะไรจากการชอบภาพยนตร์ ในครัง้
นี ้จากความคิดและการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เช่น การรู้ จกั ช่วยเหลือผู้อื่น การมีน ้าใจ และความกตัญญู
ตามลาดับ นอกจากนี ้สิ่งที่เห็นได้ ชดั เจนจากการแสดงออกและการตอบแบบสอบถาม คือ นักเรี ยนกลุม่
ตัวอย่างมีความสุข สนุกสนาน และตื่นเต้ น เมื่อได้ มาชมภาพยนตร์ ในครัง้ แรกนี ้ อันเป็ นสัญญาณที่ดีในการ
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เริ่มต้ นการเรี ยนรู้ เนื่องจาก การเรี ยนรู้ที่จะให้ ผลดีและรวดเร็วนัน้ ผู้เรี ยนจะต้ องรู้สกึ ผ่อนคลายมีความสุข
และพร้ อมที่จะได้ รับข้ อมูลใหม่ๆ เพื่อคิดวิเคราะห์ตอ่ ไป
ซึง่ ในการตอบคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพยนตร์ เรื่ อง โทโทโร่เพื่อนรัก11 ฉากที่ตวั
ละครเอกที่เป็ นเด็กกล้ าให้ คนแปลกหน้ ายืมร่มขณะยืนรอรถประจาทางตอนฝนตก ทาให้ ทราบว่า เด็ก
จานวนมากแสดงความคิดเห็นว่า ถ้ าเป็ นตนเองก็จะทาเช่นเดียวกับตัวละครเอกเช่นเดียวกัน จากคาตอบ
ของกลุม่ ตัวอย่าง 63 คน โดยแสดงผลเป็ นตารางดังนี ้
ตำรำงที่ 7 การให้ คนแปลกหน้ ายืมของ (สถานการณ์จาลองเช่นเดียวกับในภาพยนตร์ )
หัวข้ อ

โรงเรียนบ้ ำนเจำเหนือ

โรงเรียนสหประชำสรร

ผลรวมร้ อยละ (%)

ไม่ให้ ยืม

1

1

1.26

ให้ ยืม

27

34

38.43

ไม่ตอบคาถาม

0

0

0

ตำรำงที่ 8 สาเหตุของการให้ คนแปลกหน้ ายืมของ (สถานการณ์จาลองเช่นเดียวกับในภาพยนตร์ )
สำเหตุ

11

โรงเรียนบ้ ำนเจำเหนือ

โรงเรียนสหประชำสรร

ผลรวมร้ อยละ(%)

1. กลัวเปี ยกฝน

7

7

8.82

2. ไม่มีร่ม

3

11

8.82

3. กลัวเป็ นไข้ /ไม่สบาย

3

2

3.15

4. ฝนตก

6

3.78

5. แบ่งปั น

5

3.15

6. อื่นๆ

8

7.ไม่บอกเหตุผล

4

อ่านเรื่องย่อที่ภาคผนวก ข

5.04
7

6.93
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ตำรำงที่9 สาเหตุที่โทโทโร่ตวั ตามหาเมย์ (สถานการณ์จาลองเช่นเดียวกับในภาพยนตร์ )
สำเหตุ

โรงเรียนบ้ ำนเจำเหนือ

โรงเรียนสหประชำสรร

ผลรวม (%)

1. กลัวเป็ นอันตราย

1

2.ตอบแทนบุญคุณ

5

11

10.08

3. เป็ นห่วง/รัก

8

7

9.45

4.เป็ นเพื่อนกัน

5

11

10.08

5.กลัวหลงทาง

2

6.มีน ้าใจ

3

7.ขอร้ อง
8.อื่นๆ

0.63

2.52
3

3.78

4

2.52

3

1.89

จากตารางจะเห็นว่าในกลุม่ ตัวอย่าง มีเด็กจานวน 2% เท่านันที
้ ่ไม่ยอมให้ คนแปลกหน้ า
ยืมสิ่งของ โดยเด็กเหล่านนันให้
้ เหตุผลว่า กลัวคนแปลกหน้ า และกลัวพ่อของตนจะไม่มีร่มใช้ เมื่อพ่อมาถึงที่
ป้ายจอดรถประจาทาง ส่วนที่เหลือยินดีให้ ยืมร่มด้ วยเหตุผลเช่นที่แสดงไว้ ในตารางที่ 8 และยังมองว่าฉากนี ้
เป็ นฉากที่มีการแสดงถึงความเมตตากรุณา เอื ้อเฟื อ้ ต่อผู้อื่น รวมถึงฉากที่คนั ตะเพื่อนของซึกซึกิให้ ร่มกับ
ซึกซึกิและเมย์ยืมเพื่อใช้ เดินกลับบ้ านขณะฝนตก ฉากโทโทโร่ชว่ ยซึกซึกิตามหาเมย์ และการที่เมย์อยากจะ
เอาข้ าวโพดไปให้ แม่ของตนที่โรงพยายาลเนื่องจากได้ ยินจากคุณยายข้ างบ้ านว่าถ้ าคนป่ วยรับประทานผัก
จะทาให้ ร่างกายแข็งแรง กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าเป็ นวิธีการแสดงออกด้ านความเมตตากรุณาที่ชัดเจดที่สดุ
ภายในภาพยนตร์ การ์ ตนู ญี่ปนเรื
ุ่ ่ องนี ้ อีกทังยั
้ งแสดงความคิดเห็นผ่านฉากต่างๆ ในภาพยนตร์ อาทิ เรื่ อง
การให้ อภัยจากฉากที่ซกึ ซึกิและเมย์ทะเลาะกัน กล่าวคาขอโทษ และให้ อภัยซึง่ กันและกัน

ภำพที่ 10 นักเรียนชมภำพยนตร์ เรื่อง โทโทโร่ เพื่อนรัก
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สาเหตุที่โทโทโร่ชว่ ยตามหาเมย์เป็ นอีกประเด็นหนึง่ ที่เด็กนักเรี ยนจากทังสองโรงเรี
้
ยนมี
ความคิดเห็นตรงกัน แต่มีประเด็นหนึง่ ที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน คือ การขอความช่วยเหลือหรื อการ
ร้ องขอความช่วยเหลือ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนสหประชาสรรจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีการร้ องขอ แต่
โรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือมองแตกต่างออกไป โดยเห็นว่า เป็ นเรื่ องของการต้ องให้ ความช่วยเหลือเพราะกลัว
เพื่อนหรื อคนที่ตนรู้จกั ประสบเหตุอนั ตรายต่างๆ เช่น ถูกจับตัวไป หลงทาง ถูกทาลาย เป็ นต้ น ความ
แตกต่างที่เกิดขึ ้น นันบางส่
้
วนอาจเป็ นอิทธิพลมาจากพื ้นฐานความคิดที่ได้ รับการปลูกฝั งมา เนื่องจาก
ความแตกต่างทางบริ บทของกลุม่ ตัวอย่าง
ดังที่ได้ กล่าวไว้ ในเรื่ องลักษณะพื ้นฐานครอบครัวและบริบท
ภายในโรงเรี ยนแล้ ว นอกจากนี ้ยังคงมีการไม่แสดงความคิดเห็นและตอบคาถามอยูจ่ านวนใกล้ เคียงกับ
คาถามเรื่ องสิ่งที่ได้ รับจากการชมภาพยนตร์

ภำพที่ 11 นักเรียนชมภำพยนตร์ เรื่อง ไอซ์ บำร์ ไอติมอิ่มอุ่น

ภาพยนตร์ เรื่ องที่สอง คือ ไอซ์บาร์ (Ice Bar) ไอติม่ อิ่มอุ่น เป็ นภาพยนตร์ เกาหลี เรื่ องราว
เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึง่ ต้ องการเก็บเงินเพื่อไปตามหาพ่อของตนที่เมืองหลวง
แต่ต้องผ่าฟั นอุปสรรค
นานับประการ ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้เป็ นการใช้ ตวั ละครเด็กช่วงวัย 9-12 ปี ในตัวละครหลักทังสิ
้ ้น เด็กนักเรี ยน
กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสนใจและทากิจกรรมหลังการชมภาพยนตร์ เช่นเดียวกับครัง้ แรก โดยตอบคาถามดังนี ้
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ตำรำงที่ 10 สิ่งที่ได้ รับจากการชมภาพยนตร์ (จากกลุม่ ตัวอย่าง 68 คน)
สิ่งที่ได้ รับจำกกำรชมภำพยนตร์

โรงเรี ยนบ้ ำนเจำเหนือ(คน)

โรงเรี ยนสหประชำสรร(คน)

ผลรวม %

1.ความกตัญญู

7

5

8.16

2.ได้ ความรู้ /ความคิด

2

1

1.91

3.น ้าใจและการแบ่งปั น

5

11

10.88

4.ความรักที่มีตอ่ เพื่อน

3

5.การช่วยเหลือผู้อื่น

4

4

5.44

6.เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่

3

2

3.15

7.การให้ อภัยกัน

2

1.36

8.ความสนุก

1

0.68

9.ความขยันและความอดทน

1

0.68

2.04

10.ความสุข

1

0.68

11.ไม่ตอบ

7

4.41

1

2.04

12.ไม่ได้ มาชมภาพยนตร์

2

ตำรำงที่ 11 หากนักเรี ยนเป็ นเพื่อนของยังเรที่โดนแย้ งพื ้นที่ขายของจะทาอย่างไร
สำเหตุ

โรงเรียนบ้ ำนเจำเหนือ
(คน)

โรงเรียนสหประชำสรร(คน)

ผลรวม
(%)

1.ตักเตือน

4

6

6.8

2.ให้ แบ่งกันขาย

12

4

10.88

3.ขายด้ วยกัน

1

5

4.08

4.ให้ ไปขายที่อื่น

11

17

19.04

5.ทะเลาะกัน

2

1.36

6.ให้ อภัย

3

6.12

1

2.04

7.ไม่ได้ มาชมภาพยนตร์

2
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ตำรำงที่ 12 หากนักเรี ยนเป็ นยังเรที่ไปแย้ งพื ้นที่เพื่อนขายของจะทาอย่างไร
สำเหตุ

โรงเรียนบ้ ำนเจำเหนือ(คน)

โรงเรียนสหประชำสรร(คน)

ผลรวม (%)

1.มีข้อต่อลอง

3

2.ขอร้ อง

2

1

2.04

3.ให้ แบ่งพื ้นทีก่ นั ขาย

6

4

6.8

4.ขอโทษเพื่อน

18

3

14.28

5. ทาเป็ นไม่สนใจ

2

1.36

6. ทะเลาะกัน

5

3.4

7.ไม่เข้ าไปขายตรงนันอี
้ ก

7

4.76

8.ไปขายที่อื่น/หาที่ใหม่

12

8.16

9.ช่วยกันขาย

1

0.68

10. ขายด้ วยกัน

1

0.68

1

2.04

11.ไม่ได้ ชมภาพยนตร์

2

2.04

จากการทากิจกรรมครัง้ ที่ 2 หลังชมภาพยนตร์ เรื่ อง “ไอซ์บาร์ ไอติมอิ่มอุน่ ” กลุม่ ตัวอย่างมี
จานวนคนที่ไม่ตอบคาถามเรื่ องสิ่งที่ได้ รับจากการชมภาพยนตร์ ลดลงเกินครึ่งจากการทากิจกรรมในครัง้
แรก (ตารางที่ 10) และสามารถจับประเด็นสาระสาคัญของภาพยนตร์ ได้ มากขึ ้น แม้ ว่าจะมิได้ ตอบคาถาม
ปลายเปิ ดในใบงานตรงตามประเด็นหลักของการชมภาพยนตร์ แต่ทกุ คาตอบล้ วนแต่เป็ นองค์ประกอบหนึง่
ในเรื่ องความเมตตากรุณาทังสิ
้ ้น ไม่วา่ จะเป็ น เรื่ องความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ การช่วยเหลือผู้อื่น การมีน ้าใจ การ
แบ่งปั น และการให้ อภัย ตลอดจนสามารถให้ เหตุผลของการกระทาหรื อพฤติกรรมต่างๆ ของตัวละครได้ วา่
มีสาเหตุของการแสดงออกจากสิ่งใด (ตารางที่ 11-12) นอกจากนันยั
้ งคงประเด็นเรื่ องความกตัญญูไว้
เช่นเดียวกับการทากิจกรรมในครัง้ แรก และมีปริมาณเพิ่มขึ ้นจากครัง้ แรก
การให้ เหตุผลในเรื่ องของสาเหตุการแย้ งพื ้นที่ขายของจากสถานการณ์จาลองจาก
ภาพยนตร์ นนั ้ (ตารางที่ 11) ทาให้ ทราบว่า หากนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้ถกู กระทา (คนที่ถกู แย้ งพื ้นที่
ขายของ) ความเห็นส่วนใหญ่จะไม่ยินยอมให้ ผ้ อู ื่นเข้ ามาขายในพื ้นที่ของตน แต่รองลงมาคือการเจรจา
ต่อรอง เพื่อให้ ทงสองฝ่
ั้
ายเข้ าใจกัน ในทางกลับกันผลสารวจจากตารางที่ 12 เมื่อนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างต้ อง
กลายเป็ นผู้กระทา (เป็ นคนแย้ งพื ้นที่ขายของของผู้อื่น) นักเรี ยนจะมีการเจรจาต่อยอดเช่นเดียวกัน และ
ยอมรับความผิดของตนเอง กล่าวคาขอโทษ และพร้ อมหาทางแก้ ไข แต่ก็มีบ้างส่วนที่ไม่วา่ ขณะนันจะเป็
้
น
ผู้ถกู กระทาหรื อผู้กระทาก็จะใช้ กาลังในการตัดสินปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้น อย่างไรก็ดีผลสัมฤทธิ์จากการทา
กิจกรรมครัง้ ที่สอง คือ เด็กนักเรี ยนมีการคิดวิเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญต่างๆ ที่สอดแทรกอยูใ่ น
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ภาพยนตร์ อย่างมีเหตุมีผลมากขึ ้น เห็นได้ จากผลการวิจยั ที่มีนกั เรี ยนไม่ออกความคิดเห็นลดจานวนลง และ
วิเคราะห์สาเหตุของการกระทาต่างๆ ของตัวละครได้ หลากหลายมากขึ ้นจากการชมภาพยนตร์ ครัง้ แรก นับ
ได้ วา่ นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างเริ่ มมีพฒ
ั นาการในการคิดอย่างมีเหตุผลดีขึ ้น
กิจกรรมครัง้ ที่ 3 จึงจัดขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
หลังจากชมภาพยนตร์ รอบสุดท้ าย เรื่ อง “กะปิ ลิงจ๋อ ไม่หลอกจ้ าว” ภาพยนตร์ ไทยที่มีเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับ
ความผูกพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่ สัตว์เลี ้ยง และเพื่อน ในพื ้นที่ริมชายหาดที่สวยงาม
ตำรำงที่ 13 สิ่งที่ได้ รับจากการชมภาพยนตร์
สิ่งที่ได้ รับจำกกำรชมภำพยนตร์

(กลุม่ ตัวอย่าง 66 คน)

โรงเรียนบ้ ำนเจำเหนือ(คน)

โรงเรียนสหประชำสรร(คน)

ผลรวมร้ อยละ %

1.ความตื่นเต้ น

4

1

14.88

2.ได้ ความรู้/ความคิด

5

7

7.92

3.การช่วยเหลือผู้อื่น

1

2

1.98

4.การให้ อภัยกัน

2

5.ความสนุก

4

6.ความสามัคคี

5

7.ความสุข

1

8.ความเมตตากรุณา

1

1.32
12

10.56
3.3

8

5.94
0.66

9.ความมีน ้าใจ

1

0.66

10.จะไม่แกล้ งเพื่อน

1

0.66

5

7.26

11. ไม่ตอบคาถาม

6

การทากิจกรรมหลังการชมภาพยนตร์ ในครัง้ นี ้
โครงการวิจยั ฯ

ทาให้ ทราบว่า

เป็ นการเก็บข้ อมูลครัง้ สุดท้ ายของ

นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างมีการคิดเชื่อมโยงเรื่ องราวอย่างมีเหตุมีผลมากขึ ้น

แม้ วา่ เด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่จะได้ รับชมภาพยนต์ไทยเรื่ องนี ้จากสื่ออื่นมาแล้ วก็ตาม แต่ยงั คงให้ ความสนใจ
และให้ ความร่วมมือกับการทากิจกรรมได้ เป็ นอย่างดี

กลุม่ ตัวอย่างยังคงให้ น ้าหนักกับการได้ รับความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน และความสุขอยูเ่ ช่นเดิม แต่เพิ่มมุมมองประเด็นและสาระสาคัญอื่นๆ ที่สอดแทรก
อยูใ่ นภาพยนตร์ มากขึ ้น ประเด็นที่นา่ สนใจคือ คาตอบว่า “จะไม่ แกล้ งเพื่อน” เนื่องจากคาตอบในลักษณะ
เช่นนี ้ เป็ นลักษณะแนวทางการปฏิบตั ไิ ม่เคยเกิดขึ ้นในการทากิจกรรมครัง้ แรกและครัง้ ที่ 2 ซึง่ การตอบ
คาถามลักษณะนี ้เป็ นการสังเคราะห์มากกว่าการวิเคราะห์จากเรื่ องราวเพียงอย่างเดียว

แม้ วา่ จะเป็ น

จานวนไม่มากนัก แต่ก็สามารถแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการทางกระบวนการคิดของเด็กนักเรี ยนได้ เป็ นอย่าง
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ดี และเมื่อนามาประกอบกับผลสรุปตารางที่ 14 ในการแสดงความคิดเห็นว่าเขาเหล่านันอยากเป็
้
นตัวละคร
ใดจากเรื่ อง กะปิ ลิงจ๋อ ไม่หลอกจ้ าว พร้ อมเหตุผลประกอบ ดังต่อไปนี ้
ตำรำงที่ 14 นักเรี ยนอยากเป็ นตัวละครใดจากเรื่ อง กะปิ ลิงจ๋อ ไม่หลอกจ้ าว พร้ อมเหตุผล
ตัวละคร

1.กะปิ

2.ต๋อง

3.หงส์

4.เพื่อนต๋อง (ผู้หญิง)

เหตุผล

โรงเรียนบ้ ำนเจำเหนือ (คน)

โรงเรียนสหประชำสรร (คน) ผลรวมร้ อยละ(%)

ฉลาด

3

3

3.96

ปี นต้ นไม้ เก่ง

1

3

2.64

นิสยั ดี

3

1

2.64

ความซุกซน

2

ตลก

1

1

1.32

น่ารัก

2

2

2.64

เก่ง

8

นิสยั ดี

12

14

17.16

น่ารักและนิสยั ดี

2

1

1.98

เป็ นคนดี

1

3

2.64

มีน ้าใจ

2

1.32

น่ารักและนิสยั ดี

1

0.66

1.36

5.28

จะเห็นได้ วา่ การแสดงผลในตารางที่ 14 ไม่มีผ้ ไู ม่ตอบคาถามหลงเหลืออยูเ่ ช่นการทา
กิจกรรมใน 2 ครัง้ ที่ผา่ นมา แม้ วา่ ในตารางที่ 13 จะยังปรากฏการไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่ องสิ่งที่ได้ รับ
จากการชมภาพยนตร์ แต่ก็มีปริมาณลดลง
จากการจัดกิจกรรม 3 ครัง้ ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ทาให้ ทราบถึงพัฒนาการของเด็ก
นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างทางด้ านกระบวนการคิด ทัศนคติ และการประพฤติปฏิบตั ิตวั ต่อผู้อื่น หรื อการปฏิบตั ิ
ตัวในที่สาธารณะได้ ในระดับหนึง่ จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมภายในโรงหนังบ้ านต้ นตาลในช่วงเวลาการ
ชมภาพยยนตร์ และการทากิจกรรมร่วมกันนัน้ จะเห็นได้ ว่า เด็กนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง มีพฒ
ั นาการทางด้ าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลเพิ่มมากขึ ้น มีสมาธิ และวิธีการประมวลความคิด เพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อที่สาธารณะได้ กล้ าแสดงออกทังทางกายและความคิ
้
ดเห็นส่วนตัวมากขึ ้น มีการนาแนวคิดต่างๆ
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ที่เห็นหรื อได้ รับจากการชมภาพยนตร์ มาวิเคราะห์ด้วยตนเอง และนามาปรับใช้ ในการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น ใน
เรื่ องของมารยาททางสังคม เช่น มารยาทในโรงภาพยนตร์ มารยาทการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น อาทิ เด็กๆมีการแสดงออกว่าไม่พอใจกับผู้ที่ขาดมารยาทในโรงภาพยนตร์ เช่น การพูดคุยกัน
เสียงดัง การรับโทรศัพท์ หรื อแม้ แต่การเข้ าออกจากโรงภาพยนตร์ ในขณะฉายภาพยนตร์ และเมื่อตนเอง
จาเป็ นต้ องทาเช่นนันบ้
้ าง เด็กๆจะกล่าวขอโทษและปฏิบตั ติ วั ให้ ไม่เป็ นที่รบกวนสมาธิของผู้อื่น
อย่างไรก็ดี

การปฏิบตั ิตวั ยังคงเป็ นรูปธรรมให้ เห็นได้ มากกว่าการเปลี่ยนแปลงแนวคิด

ทัศนคติเดิม อาจยังคงไม่เห็นการแสดงออกเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจน แต่สามารถเกิดขึ ้นได้ จากการกระตุ้นและ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างถูกวิธี

3. กำรเปรียบเทียบแบบทดสอบทัศนคติเรื่องควำมเมตตำกรุณำ
และกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ ืน

กำรคิดอย่ ำงมีเหตุผล

ตำรำงที่ 15 ค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบทัศนคติจริยธรรมเรื่ องการเมตตากรุณา และการคิดอย่างมีเหตุผล
หลังชมภาพยนตร์ ของ 3 โรงเรี ยน

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง (n)

บ้ ำนเจำเหนือ
18.77
2.648
30

สหประชำสรร
19.73
3.362
30

บ้ ำนห้ วยร่ วม
19.07
3.877
30

ตารางที่ 15 แสดงถึงการเปรี ยบเทียบทัศนคติจริยธรรมเรื่ องการเมตตากรุณา และการคิดอย่างมีเหตุผล
ด้ วยแบบทดสอบเรื่ องดังกล่าว หลังการเข้ าชมภาพยนตร์ ของกลุม่ ตัวอย่าง และกลุ่มควบคุม พบว่ากลุม่
ตัวอย่าง ทัง้ 3 กลุม่ มีคา่ เฉลี่ยในเรื่ องทัศนคติจริ ยธรรมเรื่ องการเมตตากรุณา และการคิดอย่างมีเหตุผลที่
ใกล้ เคียงกันหลังชมภาพยนตร์ โดย กลุม่ ตัวอย่างโรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ มีคา่ เฉลี่ยทัศนคติจริ ยธรรมเรื่ อง
การเมตตากรุณา และการคิดอย่างมีเหตุผล เท่ากับ 18.77 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตราฐาน 2.648 ซึง่ มี
ค่าเฉลี่ยกับกลุม่ ตัวอย่างโรงเรี ยนสหประชาสรร

ที่มีคา่ เฉลี่ยเรื่ องทัศนคติจริยธรรมเรื่ องการเมตตากรุณา

และการคิดอย่างมีเหตุผล เท่ากับ 19.75 มีคา่ เบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 3.362 นอกจากนี ้ กลุม่ ควบคุม
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คือ โรงเรี ยนบ้ านห้ วยร่วมที่ไม่ได้ ชมภาพยนตร์ มีคา่ เฉลี่ยเรื่ องทัศนคติจริยธรรมเรื่ องการเมตตากรุณา และ
การคิดอย่างมีเหตุผล เท่ากับ 19.07 มีคา่ เบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 3.877 ซึง่ ค่าเฉลี่ยเรื่ องทัศนคติ
จริยธรรมเรื่ องการเมตตากรุณา และการคิดอย่างมีเหตุผล ของกลุม่ ตัวอย่างโรงเรี ยนสหประชาสรรมีคา่
เฉลี่ยงแตกต่างกันเล็กน้ อยกับโรงเรี ยนบ้ านห้ วยร่วม
4. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่ อกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน
ตำรำงที่ 16 สถิตคิ วามพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการวิจยั ฯของเด็กนักเรี ยนอายุ 9-12 ปี
ที่เข้ าร่วมโครงการ (จานวน 60 คน)

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ควำมบันเทิง
กิจกรรม
เวลำ
สถำนที่
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
เจ้ ำหน้ ำที่
พึงพอใจโดยรวม

ดีมำก
ร้ อยละ (%)
98.3
78.3
78.3
63.3
71.7
76.7
88.3
60

พอใช้
ร้ อยละ (%)
21.7
18.3
30.0
25.0
18.3
11.7
-

ปรับปรุ ง
ร้ อยละ (%)
1.7
3.3
6.7
3.3
5.0
-

ค่ ำเฉลี่ย
(ตำมเกณฑ์ )
2.98
2.78
2.75
2.57
2.68
2.72
2.88
3.00

เกณฑ์ ความพึงพอใจ ปรับปรุ ง 1.00 – 1.66
พอใช้ 1.67 – 2.33
ดีมาก 2.34–3.00
ผู้เข้ าร่วมมีความพึงพอที่ได้ ประโยชน์จากการเข้ าชมภาพยนตร์ โดย มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 98.3 และพึงพอใจในระดับปรับปรุง คิดเป็ นร้ อยละ 1.7 ตามลาดับ และมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่ 2.98 กล่าวคือมีความพึงพอใจด้ านการได้ รับประโยชน์อยูใ่ นระดับ ดีมาก การได้ รับ
ความบันเทิงมาเป็ นลาดับ
คิดเป็ นร้ อยละ 78.3 และพึงพอใจในระดับพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 21.7
และมีความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่ 2.78 ตลอดจนผู้เข้ าร่วมมีความพึงพอที่ได้ ทากิจกรรมหลังเข้ าชม
ภาพยนตร์ และได้ รับประโยชน์จากการทากิจกรรมอยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 78.3 และความพึง
พอใจในระดับพอใช้ 18.3 คิดเป็ นร้ อยละ 1.7 ตามลาดับ และมีความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่ 2.78
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ความพึงพอกับระยะเวลาจากการเข้ าชมภาพยนตร์ และการจัดกิจกรรม อยูใ่ นระดับดีมาก
คิดเป็ นร้ อยละ 63.3 ระดับพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 30.0 และระดับปรับปรุง คิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ตามลาดับ
โดยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่ 2.57 นอกจากนี ้ ผู้เข้ าร่วมมีความพึงพอกับสถานที่ฉายชมภาพยนตร์ โดย
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 71.7 ความพึงพอใจในระดับพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 25.0
และพึงพอใจระดับปรับปรุง คิดเป็ นร้ อยละ3.3 ตามลาดับและมีความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่ 2.68 กล่าวคือ
มีความพึงพอใจในด้ านสถานที่ฉายภาพยนตร์ และการทากจกรรมอยูใ่ นระดับ ดีมาก
สิ่งอานวยความสะดวกในโรงภาพยนตร์ และการทากิจกรรมทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 76.7 ความพึงพอใจในระดับพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 18.3 และพึง
พอใจในระดับปรับปรุง คิดเป็ นร้ อยละ 5.0 ตามลาดับและมีความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่ 2.72 กล่าวคือมี
ความพึงพอใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวกอยูใ่ นระดับ ดีมาก ด้ านการให้ บริการและเจ้ าหน้ าที่ดาเนิน
กิจกรรม ผู้เข้ าร่วมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 88.3 ระดับพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 11.7
และมีความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่ 2.88 สรุปได้ วา่ มีความพึงพอใจเจ้ าหน้ าที่และการบริ การอยูใ่ นระดับ ดี
มาก รวมทังมี
้ ความพึงพอโดยรวมจากกิจกรรมของโครงการวิจยั ฯ อยูใ่ นระดับดีมาก เนื่องจากมีคา่ ระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ60 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่คะแนนเต็ม
อย่างไรก็ดี ค่าความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และสิ่งอานวยความสะดวก
ที่มีอยูใ่ นระดับปรับปรุงนัน้ แม้ วา่ จะเป้นจานวนเล็กน้ อย แต่แสดงให้ เห็นว่า การดาเนินการครัง้ ต่อไปควร
ต้ องปรับปรุงในสองประเด็นนี ้ให้ อยูใ่ นเกณฑ์ดี เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ และลักษณะที่เหมาะสม
กับกลุม่ ผู้เข้ าชมที่เป็ นเด็กนักเรี ยนให้ มากขึ ้น ตลอดจนเพื่อพัฒนาการัดกิจกรรมครัง้ ต่อไปในอนาคตของ
โครงการโรงหนังโรงเรี ยนสัญจร
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บทที่ 5
อภิปรำยผลกำรศึกษำ และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมด้ านความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการ
อยูร่ ่วมกับผู้อื่นของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างช่วงอายุ 9-12 ปี ชันประถมศึ
้
กษาปี่ ที่ 4-5 จากพื ้นที่อาเภอภักดีชมุ
พล จังหวัดชัยภูมิ จากกลุม่ ประชากรจานวน 90 คน และกลุม่ ตัวอย่างจานวน 60 คน อันได้ แก่ โรงเรี ยน
บ้ านเจาเหนือ โรงเรี ยนสหประชาสรร และโรงเรี ยนบ้ านห้ วยร่วม ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนรัฐขนาดเล็ก การศึกษาวิจยั
ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองพัฒนาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม
และหลักปราชญาการ
เรี ยนรู้แบบพุทธปั ญญานิยม
โดยการใช้ สื่อภาพยนตร์ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยและมีเนื ้อหาแฝงด้ วยเรื่ อง
จริยธรรมมากระตุ้นการเรี ยนรู้ของเด็ก เพื่อเสริมสร้ างจิตลักษณะด้ านความเมตากรุณา การคิดอย่างมี
เหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น ซึง่ เป็ นพฤติกรรมดีที่อยูใ่ นส่วนลาต้ นของต้ นไม้ อนั ประกอบไปด้ วยจิต
ลักษณะ 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) มุง่ เน้ นอนาคตและการควบคุมตนเอง 3) ความเชื่อ
อานาจในตน 4) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และ 5) ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม ในการวิจยั เชิงทดลองพัฒนานี ้
ผู้วิจยั ยึดรูปแบบปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism Model) จึงจัดให้ กลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ นสถานที่ สถานการณ์
และสภาวะสังคมเดียวกันหรื อให้ เท่าเทียบกันมากที่สดุ เพื่อขจัดอิทธิพลของสถานการณ์จากปรากฏการณ์
ที่กาลังจะศึกษาออกไป และวัดผลสัมฤทธิ์จากพัฒนาการด้ านทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของ
นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ในระยะเวลา 8 สัปดาห์
โดยวัดผลจากการทาแบบทดสอบก่อนและหลังร่วมโครงการวิจยั ฯ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์จากการใช้
สื่อภาพยตร์ ในการส่งเสริมทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น ผนวกกับ
การสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
จากกิจกรรมการฉาย
ภาพยนตร์ จานวน 3 เรื่ อง ซึง่ เป็ นภาพยนตร์ ชดุ เดียวกับที่จดั ฉายในโครงการโรงหนังโรงเรี ยน ที่โรง
ภาพยนตร์ ศรี ศาลายา หอภาพยนตร์ จังหวัดนครปฐม และการทากิจกรรมใบงานหลังการชมภาพยนตร์ ใน
แต่ละครัง้ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์พฒ
ั นาการด้ านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล อีกทังวิ
้ เคราะห์ความสามารถ
ของการใช้ สื่อภาพยนตร์ เป็ นตัวกระตุ้นการเรี ยนรู้ และการพัฒนาจิตลักษณะส่วนรากของต้ นไม้ 3 ด้ าน
ประกอบด้ วย 1) สติปัญญา 2) ประสบการณ์ทางสังคม และ 3) สุขภาพจิต อันเป็ นส่วนสาคัญในการ
พัฒนาพฤติกรรมด้ านดีของมนุษย์ ซึง่ ผู้วิจยั สามารถประมวลผลสรุปและอภิปรายผลการวิจยั ได้ เป็ น 3
ประเด็นหลักดังนี ้
5. สภาพแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมเรื่ องความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล
และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นของเด็กนักเรี ยน วัย 9-12 ปี
6. การเรี ยนรู้และพัฒนาการด้ านทัศนคติและพฤติกรรมด้ านความเมตตากรุณา การคิดอย่างมี
เหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
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7. การเปรี ยบเทียบกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ ชมภาพยนตร์ และที่ไม่ได้ ชมภาพยนตร์
5.1 สภำวะแวดล้ อมที่ส่งผลต่ อทัศนคติและพฤติกรรมด้ ำนควำมเมตตำกรุณำ กำรคิดอย่ ำงมี
เหตุผล และกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ ืนของเด็กวัย 9-12 ปี
ลักษณะสภาวะแวดล้ อมหรื อบริบททางสังคมที่มีความคล้ ายคลึงกันของเด็กคือ พื ้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัย
สิ่งแวดล้ อมโดยรวม ครอบครัว และสภาพความเป็ นอยู่ ซึง่ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม
ต่างๆ ของเด็กนักเรี ยน ผ่านทางการอบรมเลี ้ยงดู และการเรี ยนรู้จากการลอกเลียนแบบ ซึง่ ส่งผลถึงการ
สร้ างบุคคลิกลักษณะ ตลอดจนการการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ให้ กบั เด็กได้ ในอนาคต โดยสามารถแบ่งตาม
พื ้นฐานการอยูร่ ่วมกันภายในครอบครัวได้ เป็ น 3 กลุม่ หลัก ที่ก่อร่างเป็ นจิตใจอารมณ์อนั เป็ นปั จจัยภายใน
ตัวเด็กเอง ได้ แก่
1.1) กลุม่ ที่อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่
เด็กจะมีพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์และทางความคิดอยูใ่ นเกณฑ์ดี กล่าวคือ มีลกั ษณะ
นิสยั ร่าเริงสดใส กล้ าคิด กล้ าพูด กล้ าแสดงออกต่อสาธารณชนไม่วา่ จะเป็ นที่บ้าน โรงเรี ยน หรื อกิจกรรม
ภายในโครงการวิจยั ฯ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สนใจและให้ ความใส่ใจผู้อื่นอยู่
เป็ นนิจ ทัศนคติและการประพฤติปฏิบตั ติ นเหล่านี ้ ส่วนใหญ่เกิดจากการปลูกฝั งจากทางครอบครัว ที่ใช้
เวลาทากิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสได้ พดู คุยสอบถามเรื่ องต่างๆ ที่ประสบพบเจอในชีวิตประจาวันของเด็ก ให้
ความสาคัญกับเรื่ องที่เด็กได้ บอกเล่าให้ ฟัง เมื่อเด็กสามารถพูดคุยกับพ่อแม่ผ้ ปู กครองได้ ในทุกเรื่ อง เด็กจะ
เล่าทุกเรื่ องราว และเปิ ดใจรับสิ่งใหม่ๆ หรื อคาแนะนาอบรมสัง่ สอนด้ วยความสมัครใจ
พ่อแม่ผ้ ปู กครองของเด็กนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างจะได้ รับฟั งเรื่ องราวความประทับใจ

หรื อเรื่ องราว

ของภาพยนตร์ ที่เด็กได้ รับชมในช่วงเวลารับประทานอาหารเย็น และก่อนเข้ านอน เด็กๆ จะเล่าสิ่งที่ตนได้
สัมผัส ได้ เห็น และได้ ทากิจกรรมต่างๆ ให้ กบั พ่อแม่ฟังและชักชวนให้ มาชมภาพยนตร์ ด้วยกัน ส่วนทางพ่อ
แม่ผ้ ปู กครองจะแนะนาบุตรให้ ปฏิบตั ิตวั ให้ ดีเมื่อมาร่วมกิจกรรม อาทิ ต้ องช่วยเหลือผู้อื่น อย่าดื ้อหรื อสร้ าง
ความเดือนร้ อนให้ กบั ผู้อื่น อย่าลักขโมยของผู้อื่นต้ องมีความซื่อสัตย์ และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นต้ องรู้จกั การ
แบ่งปั น ตลอดจนการรู้จกั รับผิดชอบภาระหน้ าที่ของตนเองที่บ้าน หรื อสิ่งที่ได้ รับมอบหมายให้ เรี ยบร้ อยดี
ก่อน จึงจะออกไปร่วมกิจกรรมต่างๆในส่วนของตนเองได้ หากแต่เด็กกลุม่ นี ้จะเป็ นคนเอาแต่ใจตนเอง มี
ความเชื่อมัน่ ในตนเองสูง ยึดถือความคิดเห็นของตนเป็ นสาคัญ
1.2) กลุม่ ที่อาศัยอยูร่ ่วมกับพ่อเลี ้ยงหรื อแม่เลี ้ยง
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เด็กในกลุม่ นี ้จะมีความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายสูงทังที
้ ่บ้านและที่โรงเรี ยน

มีน ้าใจ

เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ บุคคลที่ตนเองรักและผู้อื่น แต่ไม่คอ่ ยกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนเองเมื่ออยูท่ ี่บ้านต่อ
หน้ าพ่อแม่ผ้ ปู กครองหรื อครูผ้ สู อน ในขณะที่เด็กจะกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนกับเพื่อนและที่สาธารณะ
เนื่องจากต้ องการเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนและบุคคลรอบข้ าง แต่ขาดความเชื่อมัน่ ใจตนเอง มีอาการกดดัน
หรื อเก็บกดในบางราย บางคนมีการแสดงออกแบบสุดโต้ งทางใดทางหนึง่ ตัวอย่างเช่น แสดงอาการเศร้ า
หวาดกลัวกับผู้ที่มีอานาจเหนือกว่า มีปฏิกิริยารนรานเวลากระทาบางสิ่งบางอย่างผิดพลาด หรื อถูกผู้ใหญ่
หรื อเพื่อน ดุหรื อล้ อเลียน การแสดงอาการก้ าวร้ าว ข่มขูเ่ พื่อนๆ ที่มีอายุเท่ากันหรื อน้ อยกว่าตน และไม่คอ่ ย
กล่าวพาดพิงถึงเรื่ องครอบครัวของตนในวงสนทนา
1.3) กลุม่ ที่อาศัยอยูก่ บั ญาติ
การอาศัยร่วมกับญาตินี ้จะครอบคลุมไปถึงการอาศัยอยู่กบั ญาติอย่างเดียว

หรื ออาศัยอยูก่ บั พ่อ

หรื อแม่คนใดคนหนึง่ แต่ต้องอาศัยอยูร่ วมกับญาติของตน เด็กเหล่านี ้บางกลุม่ จะมีพฤติกรรมการแสดงออก
ทังที
้ ่บ้านและที่โรงเรี ยนไม่แตกต่างกัน แต่บางกลุม่ แสดงออกแตกต่างกัน เช่น เมื่ออยูบ่ ้ านกับปู่ ยาตายายจะ
กลายเป็ นเด็กขี ้อ้ อน พูดจาไพเราะ เชื่อฟั งผู้ใหญ่ ปฏิบตั ิตวั ดี แต่พออยูท่ ี่โรงเรี ยนหรื อสาธารณชน เด็กจะ
กลายเป็ นแกนนาเพื่อนๆ ปฏิบตั นิ อกกฎเกณฑ์ตา่ งๆ แกล้ งและป่ วนเพื่อนเมื่ออยูใ่ นที่สาธารณะ แต่เด็กกลุม่
นี ้มีความรับผิดชอบสูง ปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ ง่าย และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
เด็กๆจะมีเวลาพูดคุยหรื ออยู่กบั พ่อแม่ผ้ ปู กครองไม่มากนักในแต่ละวัน ส่วนใหญ่จะเป็ นช่วงก่อน
เข้ านอน เด็กๆจะเล่าเรื่ องราวต่างๆ อาทิ เล่าเรื่ องราวในภาพยนตร์ ที่ได้ รับชมมา กิจกรรมต่างๆที่ตนทาในแต่
ละวัน ความประทับใจต่างๆ และสิ่งที่ได้ ผมั สัมหรื อรับรู้ในสิ่งแปลกใหม่ หรื อข่าวสารที่ได้ รับทราบมาให้ พอ่
แม่ผ้ ปู กครองฟั งและพูดคุยซักถามในสิ่งที่ตนสงสัยใคร่ร้ ู ซึง่ พ่อแม่ผ้ ปู กครองบางส่วนยินดีรับฟั ง ตอบข้ อสัก
ถาม และอบรมสัง่ สอนควบคูไ่ ปด้ วย
นอกจากลักษณะพื ้นฐานการอยูร่ ่วมกันภายในครอบครัวที่มีความคล้ ายคลึงกันแล้ ว เด็กๆ ยังคงใช้
เวลาอยู่นอกบ้ านกับผู้ใหญ่อื่น และสภาวะแวดล้ อมภายนอก ตลอดระยะเวลา 5 วันที่เด็กมาโรงเรี ยน ต้ องมี
ปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนนักเรี ยน ครูผ้ สู อน และผู้อื่นตลอดทังวั
้ น ซึง่ เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่เด็กนักเรี ยนมีเหมือนกัน
โรงเรี ยนจึงเป็ นอีกสถานที่หนึ่งที่อิทธิพลต่อกระบวนการคิดและกระบวนการเรี ยนรู้ของเด็กนักเรี ยน
ครูผ้ สู อน เพื่อน และชุมชน อันเป็ นเหตุปัจจัยหลักภายนอกต่อการหล่อหลอมเด็กให้ มีพฤติกรรม บุคลิกภาพ
และทัศนคติที่แตกต่างกันตามการปลูกฝั ง เช่นเดียวกับเด็กนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างจากสองโรงเรี ยน แม้ วา่ จะ
มีพื ้นฐานครอบครัว ฐานะทางสังคม ลักษณะชุมชนที่เหมือนกัน เรี ยนอยู่โรงเรี ยนประเภท และระดับชัน้
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เรี ยนเดียวกัน แต่ก็มีสภาวะแวดล้ อม (บริ บท) ภายในโรงเรี ยนที่แตกต่างกัน ปั จจัยที่แตกต่างกันนี ้มีผลทาให้
เด็กนักเรี ยนมีทศั นคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป จากการอบรมสัง่ สอน และการปลูกฝั งค่านิยม
และทัศนคติตา่ งๆ ที่มาจากครูผ้ สู อนและผู้ใหญ่อื่นที่เด็กต้ องพบปะพูดคุยด้ วยเช่นกัน
ดังที่ผ้ วู ิจยั ได้ อธิบายไว้ ในเรื่ องของสภาพแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก (บทที่
4) ขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมดังนี ้ กิจวัตรประจาวันที่เด็กนักเรียนโรงเรี ยนสหประชาสรรต้ องปฏิบตั เิ มื่ออยู่
ร่วมกันในโรงเรี ยน เริ่มตังแต่
้ เช้ าเมื่อเด็กนักเรี ยนเข้ ามายังพื ้นที่โรงเรี ยน ตังแต่
้ เวลา 7.45 น. ทุกคนต้ อง
ร่วมกันทาความสะอาดโรงเรี ยน บริเวณพื ้นที่ตา่ งๆ ที่ได้ รับมอบหมายโดยการแบ่งกลุม่ เป็ นเวรทาความ
สะอาด เวลา 8.15 น. มีเสียงออดและเสียงตามสายให้ นกั เรี ยนลงมาเข้ าแถวประกาศโดยนักเรี ยนที่ทา
หน้ าที่เป็ นเวร เวลา 8.30 น. ทากิจกรรมหน้ าเสาธงโดยครู ผ้ สู อนนากิจกรรม หลังจากร้ องเพลงเคารพธงชาติ
เสร็จแล้ วก็จะเป็ นการสวดมนต์ไหว้ พระ มีผ้ นู าสวดมนต์และปฏิญาณตนเป็ นนักเรี ยนที่มีหน้ าที่เป็ นเวรในวัน
นัน้ นอกจากนี ้มีการเรี ยนรู้ศพั ท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคา การรายงานผลการทาความสะอาด
ของเวรประจาวันตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย โดยมีหวั หน้ าเวรเป็ นผู้รายงานผลการทางาน สุดท้ ายจะเป็ น
การพูดคุยกับนักเรี ยนโดยครู ผ้ สู อนเพื่อแจ้ งข่าวสารตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั

เพื่อมาบอกเล่า

ให้ แก่นกั เรี ยนได้ รับทราบเหมือนเป็ นการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
หลังจากทากิจกรรมหน้ าเสาธงเสร็จสิ ้น
อาหารเพื่อแปรงฟั นก่อนขึ ้นเรี ยน

นักเรี ยนทุกคนจะไปรวมตัวกันที่หน้ าห้ องน ้าหรื อหน้ าโรง

พอเสร็จจากการแปรงฟั นโดยมีครูผ้ สู อนนัง่ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด

จากนันนั
้ กเรี ยนทุกคนก็จะแยกย้ ายเข้ าห้ องเรี ยนของตัวเองเพื่อเข้ าเรี ยนตามปกติตงแต่
ั ้ เวลา 9.00-12.00 น.
ไม่มีนกั เรี ยนคนใดออกมาเดินไปมาหน้ าอาคารเรี ยน

ภายในห้ องเรี ยนครูจะสอนเด็กนักเรี ยนด้ วยความ

เข้ มงวดกรวดขัน เช่น วิชาภาษาไทยที่จะดูเข้ มงวดเป็ นพิเศษ แต่นกั เรี ยนทุกคนก็ตงใจท
ั ้ ากิจกรรมดังกล่าว
ด้ วยความกระตือรื อร้ น กิจกรรมในห้ องเรี ยนภาษาอังกฤษ เป็ นการเต้ น และร้ องเพลงเป็ นภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนที่ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ การกระตุ้นการเรี ยนการสอนที่จะทาให้ การเรี ยนดูไม่นา่
เบื่อ
ถึงช่วงเวลาพักเที่ยงนักเรี ยนทุกคนจะนากล่องข้ าวของตัวเองมาเพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่
โรงอาหาร ซึง่ เด็กนักเรี ยนจะห่อข้ าวกันมาเองจากที่บ้าน โดยทางโรงเรี ยนจะมีการทากับข้ าวไว้ ให้ นกั เรี ยน
หนึง่ อย่าง นักเรี ยนสามารถนากับข้ าวมาเองจากบ้ านเพื่อมารับประทานร่วมกับเพื่อนๆได้ นอกจากนี ้แล้ วยัง
มีของหวานบ้ างเป็ นครัง้ คราว ซึง่ เมนูแล้ วแต่ทางแม่ครัวจะจัดทา เมื่อเสร็จภาระกิจจากโรงอาหารทุกคนจะ
แยกย้ ายไปพักผ่อนตามอัธยาศัย อาทิเช่น เล่นฟุตบอล รับประทานขนม พูดคุยกับเพื่อน เข้ าห้ องสมุด ฯลฯ
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เป็ นต้ น และก่อนที่จะขึ ้นเรี ยน 5 นาที นักเรี ยนทุกคนจะต้ องแปรงฟั นของตัวเองให้ สะอาดก่อนขึ ้นเรี ยนตาม
คาบปกติ โดยมีนกั เรี ยนเวรที่ได้ รับมอบหมายจากครูผ้ สู อนเป็ นผู้ตรวจสอบ และรายงานให้ ครูผ้ สู อนทราบ
เพื่อดาเนินการลงโทษต่อไป
ความสัมพันธ์ระหว่างครูผ้ สู อนกับเด็กนักเรี ยน

จึงมีลกั ษณะห่างเหินไม่คอ่ ยสนิทสนมกันมากนัก

แต่ยงั คงให้ ความเคารพ และเชื่อฟั งครูผ้ สู อน อาจเพราะกลัวการถูกลงโทษ อันเนื่องมาจากการมีนกั เรี ยน
คนกลาง (นักเรี ยนเวรประจาวัน) ที่ครูผ้ สู อนมอบอานาจหน้ าที่เป็ นตัวแทนให้ ดแู ลจัดการเพื่อนนักเรี ยน
ด้ วยกัน เด็กจึงมีการแสดงพฤติกรรมดื ้อรัน้ และก้ าวร้ าวในบ้ างครัง้ อาจเนื่องจากภาวะถูกกดดันจากการ
เรี ยนการสอนและกฎระเบียบที่เข้ มงวด ส่วนการร่วมทากิจกรรมต่างๆ ระหว่างครูผ้ สู อนและนักเรี ยนนันมี
้
ลักษณะเป็ นทางการ จึงทาให้ เด็กเกรงกลัวที่จะเข้ าไปรับคาปรึกษาปั ญหาต่างๆ ของตนเอง หรื อกลัวการ
กระทาผิด เพราะจะทาให้ ถกู ลงโทษได้
ในขณะที่กิจวัตรประจาวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ านเจาเหนือ เริ่มต้ นตอนแปดนาฬิกาตรง
นักเรี ยนเริ่มทยอยทาความสะอาดบริเวณต่างๆภายในโรงเรี ยน

โดยแบ่งเป็ นกลุ่มสี

(หนึง่ กลุม่ สี

ประกอบด้ วยนักเรี ยนในทุกระดับชัน้ ) และมีครูผ้ สู อนควบคุมดูแลการทาความสะอาดในทุกๆ เช้ า จากนัน้
เวลา 8.20 น. เมื่อเสียงออดดังขึ ้น นักเรี ยนจะเตรี ยมตัวทยอยมารวมกันที่บริเวณสนาม เพื่อเข้ าแถวเคารพ
ธงชาติ กิจกรรมหน้ าเสาธงเริ่มจากการร้ องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์ ออกกาลังกาย และนัง่ สมาธิ แล้ ว
จึงเดินแถวเข้ าห้ องเรี ยน

เพื่อดาเนินการเรี ยนการสอนตามปกติ

เมื่อเสียงออดดังขึ ้นอีกครัง้ เพื่อเป็ น

สัญญาณช่วงพักกลางวันเวลา 12.00 น. นักเรี ยนจะนากล่องข้ าวที่ติดตัวมาจากบ้ านมาที่โรงอาหารเพื่อ
รับประทานอาหารร่วมกัน นักเรี ยนบางส่วนจะนาข้ าวและอาหารมารับประทานร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรี ยน แต่
ส่วนใหญ่จะนาข้ าวเปล่าทังข้
้ าวสวยและข้ าวเหนียว

เพื่อนามารับประทานกับกับข้ าวที่ทางโรงเรี ยน

จัดเตรี ยมไว้ ให้ ทกุ ๆวัน วันละหนึง่ อย่าง แม่ครัวประจาโรงเรี ยนจะตักแบ่งใส่ชามวางไว้ ให้ นกั เรี ยนบนโต๊ ะ
อาหารของแต่ละกลุม่ โดยนักเรี ยนจะนัง่ เป็ นกลุม่ กลุม่ ละ 4-6 คน รอจนกว่าคนในกลุม่ จะครบแล้ วลงมือ
รับประทานพร้ อมกัน หากมีเพื่อนนักเรี ยนลืมนากล่องข้ าวมาก็จะแบ่งปั นกัน
ด้ านการเรี ยนการสอน จะแบ่งเป็ นตามลาดับชันการศึ
้
กษา โดยมีผ้ อู านวยการโรงเรี ยนเป็ นผู้บริหาร
จัดการการดาเนินงานของโรงเรี ยน แต่ไม่มีหน้ าที่เข้ าสอนแทนครูประจาชัน้ ส่วนครูประจาการจะประจาอยู่
ทุกชันปี
้ ยกเว้ นชันประถมศึ
้
กษาที่ปี 3 และ 4 ที่ใช้ ห้องเรี ยนและครูประจาชันร่
้ วมกัน เนื่องจากจานวนครูไม่
เพียงพอ

ครูประจาชันของแต่
้
ละห้ องจะเป็ นผู้สอนทุกรายวิชาให้ กบั นักเรี ยนในห้ องนันนั
้ นเพี
้ ยงผู้เดียว

นอกจากนี ้วิชาที่สอนจะเน้ นเฉพาะวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เป็ นหลัก สาเหตุเกิดจากการขาดแคลน
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ครูผ้ ชู านาญการเฉพาะสาขาวิชา วิธีการสอนของครูประจาชันหรื
้ ออาจารย์แต่ละท่าน โดยส่วนใหญ่จะเน้ น
การทาแบบฝึ กหัดตามแบบเรี ยน ท่องและเขียนตามที่ครูสงั่ ให้ ทาตาม และทากิจกรรมเสริมในแต่ละวิชา
เช่น การทาสมุดเล่มเล็ก คือ การให้ นกั เรี ยนวาดภาพ และเขียนเรื่ องราวทังร้้ อยแก้ วหรื อร้ อยกรองเพื่อ
บรรยายประกอบภาพ การเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และแฟ้มใบงานพิเศษ เป็ นต้ น ตลอดจนการทา
กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล อาทิ งานวันสุนทรภู่ งานไหว้ ครู ฯลฯ เป็ นการกระตุ้นการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยน
นอกจากนี ้ยังมีการนาเด็กนักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมกับโรงเรี ยนอื่นๆ

ที่อยูใ่ นอาเภอเดียวกัน

ซึง่ เป็ นการ

แข่งขันทางวิชาการประจาปี 12 เพื่อเป็ นการประเมินความรู้และศักยภาพของวิธีการเรี ยนการสอนของแต่ละ
โรงเรี ยน และยังเป็ นวิธีการกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพในแต่ละโรงเรี ยนของส่วนกลางอีกด้ วย
การเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ ยังคงใช้ หลักสูตรและสาระการเรี ยนรู้แบบเดียวกับที่
ส่วนกลางบังคับใช้ แต่เทคนิคการสอนต่างๆ ขึ ้นอยูก่ บั ครูผ้ สู อนแต่ละคน ที่จะนามาใช้ ในการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิผลจะแสดงออกมาจากพัฒนาการการเรี ยนรู้และความเข้ าใจของนักเรี ยน ซึง่
ทางผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเฉพาะกลุ่มนักเรี ยนระดับชันประถมปี
้
ที่ 4-6 พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านทา
ความเข้ าใจคาถามได้ และไม่สามารถเขียนหรื อสะกดภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง ตลอดจนการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลและการแสดงความคิดเหตุผลของตนเองนัน้ ทราบได้ จากการทากิจกรรม เพราะไม่มีการ
แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาขณะร่วมกิจกรรมในช่วงแรกของโครงการวิจยั ฯ13
เมื่อผู้วิจยั ลงพื ้นที่เพื่อสังเกตการณ์ภายในโรงเรี ยนพบว่า
ตัวแปรสาคัญที่มีผลกระทบต่อการ
แสดงออกและพัฒนาการการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน คือ วิธีการเรี ยนการสอน และพฤติกรรมของครูผ้ สู อน
เนื่องจากนักเรี ยนจะมีการเรี ยนรู้ผา่ นการลอกเลียนแบบเป็ นหลัก นอกจากนี ้ ครูผ้ สู อนบ้ างคนยังมีการใช้ คา
ไม่สภุ าพและใช้ กาลังกับนักเรี ยน เช่น การตบหัวนักเรี ยนด้ วยมือ การพูดถึงปมด้ อยของนักเรี ยนแต่ละคน
โดยล้ อเลียนเป็ นเรื่ องสนุก เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้อาจเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความอาย ขาดความ
กล้ าแสดงออกต่อสาธารณชน ตลอดจนส่งผลให้ นกั เรี ยนขาดการเรี ยนรู้วิธีการวางตัวและปรับตัวให้ เ ข้ ากับ
ผู้อื่นเมื่อต้ องอยูร่ วมกัน

12

การแข่งขันงานหัตถกรรมทางวิชาการ ศูนย์ลาน ้าเจา (ตาบลวังทอง และตาบลเจาทอง) ประกอบด้ วย โรงเรียนบ้ านห้ วยร่วม โรงเรียน

บ้ านปรางค์มะค่า โรงเรียนสหประชาสรร โรงเรียนบ้ านซับชมพู โรงเรียนบ้ านเจาเหนือ และโรงเรียนบ้ านนาระยะพัฒนา ซึงการแข่งขันนี ้
เป็ นโครงการของสปถ. และมีการจัดแข่งขันทุกปี การศึกษา ใน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ ของนักเรียนทุกช่วงชันวั
้ ย เมื่อวันที่ 19-20 มิถนุ ายน
2555 เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัดและภูมิภาคต่อไป
13

ผลประเมินจากการสังเกตการณ์ การทากิจกรรม และการให้ นกั เรียนอ่านและเขียนทาแบบสอบถามปลายเปิ ดของโครงการวิจยั ฯ

ครัง้ ที่1
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การอบรมเลี ้ยงดูของพ่อแม่ผ้ ปู กครอง ครูผ้ สู อน หรื อผู้ใหญ่ที่เด็กต้ องมีปฏิสมั พันธ์ด้วยขณะอยูใ่ น
สังคม ตลอดจนสภาพแวดล้ อมทางบ้ าน และทางสังคม สิ่งเหล่านี ้ต่างเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิผลต่อ
ลักษณะการเรี ยนรู้ และพัฒนาการด้ านจิตใจอารมณ์ของเด็กนักเรี ยนทังสิ
้ ้น เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนสหประชา
สรรจึงมีพฤติกรรมการแสดงออกจากการอบรมสัง่ สอน

และปลูกฝั งออกมาเป็ นคนที่มีระเบียบวินยั สูง

เคารพกฎเกณฑ์ของส่วนรวม ซื่อสัตย์ เกรงกลัวบุคคลที่มีอานาจเหนือกว่าตน ต้ องการมีอานาจและเป็ นจุด
สนใจให้ ผ้ คู นรอบข้ างเกรงกลัวตน มีความเป็ นปั จเจกสูง และไม่ชว่ ยเหลือผู้ที่ออ่ นด้ อยกว่าตนก่อนจนกว่า
จนจะมีการร้ องขอ จนเกิดผลในประเด็นเรื่ องทัศนคติและพฤติกรรมความมีเมตตากรุณาก่อนชมภาพยนตร์
และทากิจกรรมร่วมกัน ว่ามีทศั นคติและพฤติกรรมแตกต่างกันกับเด็กจากโรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือในลักษณะ
การปฏิบตั ิตน
กล่าวคือ เด็กจากโรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือยึดถือปฏิบตั เิ รื่ องความเมตตากรุณา การช่วยเหลือผู้อื่น รัก
พวกพ้ อง มีน ้าใจ และการให้ อภัย โดยแสดงออกขณะอยูร่ ่วมกับผู้อื่นที่โรงเรี ยนหรื อที่สาธารณะอย่างเป็ น
ธรรมชาติ เห็นได้ จากการประพฤติปฏิบตั กิ ิจวัตรประจาวันที่โรงเรี ยน แต่จะไม่คอ่ ยให้ เกียรติผ้ ทู ี่อาวุโสกว่า
ตนมากนัก

ไม่สนใจเรื่ องกาลเทศะไม่วา่ จะเป็ นการพูดหรื อการแสดงออก

อย่างไรก็ดีเด็กนักเรี ยนจาก

โรงเรี ยนสหประชาสรรอาจมีความเมตตากรุณาเป็ นพื ้นฐานอยูเ่ ดิมเช่นกัน เนื่องจากเมื่อมีการร้ องขอความ
ช่วยเหลือ เด็กๆจะช่วยเหลือผู้ร้องขอและผู้อื่นอย่างเต็มกาลังความสามารถของตน แต่ด้วยถูกปลูกฝั งมาให้
รับผิดชอบตนเองให้ เสียก่อนที่จะสนใจผู้อื่น จึงได้ แสดงพฤติกรรมออกมาเช่นนัน้
นอกจากนี ้แบบอย่างที่เด็กนักเรี ยนยึดถือปฎิบตั ิ อาทิเช่น ครูผ้ สู อน บิดามารดา บุคคลที่เด็กให้
ความสนใจหรื อเกิดความประทับใจ และบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอานาจที่เด็กเคยได้ พบเจอในสังคม ยังเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เด็กลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลเหล่านนันมาปฏิ
้
บตั ิตาม ไม่วา่ พฤติกรรมนันจะ
้
เป็ นการกระทาดีหรื อกระทาชัว่

เพราะเด็กจะคิดว่าการกระทาที่ผ้ ใู หญ่ทาและได้ รับการยอมรับเป็ นสิ่งที่

ถูกต้ องเสมอ ด้ วยทัศนคติที่ถกู ปลูกฝั งเรื่ องการเคารพเชื่อฟั งผู้ใหญ่ ไม่เถียงผู้ใหญ่ และให้ เกียรติผ้ ทู ี่อาวุโส
กว่าตน

เนื่องจากเด็กวัยตอนกลางนี ้เป็ นช่วงที่กาลังเริ่ มเรี ยนรู้การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาจิตลักษณะ

ต่างๆ และจิตพิสยั ที่เกิดขึ ้นจะกลายเป็ นลักษณะบุคลิกภาพที่มนั่ คง ติดตัวไปกับเด็กจนเติบโตกลายเป็ น
ผู้ใหญ่ตอ่ ไป ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในตัวเด็กเองจึงมีผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก
ทังสิ
้ ้น สิ่งเหล่านี ้เป็ นพื ้นฐานจิตลักษณะที่เด็กนักเรี ยนมีติดตัวมาก่อนเข้ าร่วมโครงการ
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5.2 กำรเรี ยนรู้และพัฒนำกำรด้ ำนทัศนคติและพฤติกรรมด้ ำนควำมเมตตำกรุณำ กำรคิดอย่ ำงมี
เหตุผล และกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ ืน
กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ สาหรับเด็กนอกสถานที่ หรื อโครงการโรงหนังโรงเรี ยนสัณจรนี ้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อวัดผลการวิจยั ทดลองเชิงพัฒนาในการใช้ สื่อภาพยนตร์ สง่ เสริมทัศนคติและพฤติกรรมด้ าน
ความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันเป็ นหลักคุณธรรมข้ อหนึง่ ในหลัก
จริยธรรมของมนุษย์ ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงได้ ออกแบบกิจกรรมมาเพื่อฝึ กการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และ
พัฒนาจิตลักษณะทัง้ 8 ด้ านของมนุษย์ตามทฤษฏีต้นไม้ จริยธรรม โดยเน้ นพัฒนาในส่วนรากของต้ นไม้ 3
ด้ าน ประกอบด้ วย 1) สติปัญญา 2) ประสบการณ์ทางสังคม และ 3) สุขภาพจิต อันเป็ นส่วนสาคัญที่สดุ ใน
การพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมในตัวบุคคลให้ ดีขึ ้น
ซึ่งผู้วิจยั มองว่าภาพยนตร์ เป็ นสื่อชนิดหนึง่ ที่สามารถ
กระตุ้นพัฒนาการด้ านจิตใจอารมณ์ กระบวนการคิด และการเรี ยนรู้ ควบคูก่ นั ไป ทาให้ เด็กมีสขุ ภาพจิตที่ดี
เกิดสติปัญญา และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางสังคมให้ มากยิ่งขึ ้นได้ อย่างครอบคลุม เนื่องจากภาพยนตร์
เป็ นสื่อที่สร้ างขึ ้นเพื่อความบันเทิงจรรโลงใจ สร้ างความสุข สนุกสนาน ให้ กบั ผู้ชม นอกจากนี ้ยังสามารถให้
สาระความรู้และความเพลิดเพลินควบคูก่ นั ไปตามแต่วตั ถุประสงค์ของภาพยนตร์ แต่ละเรื่ อง ผู้ชมจะรู้สกึ
ผ่อนคลายมีความสุขเมื่อรับชมภาพยนตร์ ได้ สกั ระยะหนึ่ง สมองจะเริ่มปรับตัว ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟิ น
และสารเซเรโตนินที่ชว่ ยให้ ร่างกายสดชื่นแข็งแรงออกมา ทาให้ สมองสามารถเปิ ดรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้
มากยิ่งขึ ้น
เมื่อเด็กมีความสุขส่งผลให้ สขุ ภาพจิตดีขึ ้น สมองก็จะสามารถเรี ยนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้ อย่างเต็มที่
แม่นยา แต่หากเด็กเกิดความเครี ยดหรื อวิตกกังวล ย่อมไม่สามารถที่จะรับรู้ประสบการณ์ หรื อเรี ยนรู้จาก
สภาพแวดล้ อมรอบตัวได้ และไม่ได้ รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้ รับอย่างเต็มที่ การจัดกิจกรรมของ
โครงการวิจยั ฯ จึงต้ องคานึงถึงการสร้ างความรู้สึกผ่อนคลายให้ กบั เด็กก่อนที่จะเริ่มดาเนินกิจกรรมอื่นๆ
ต่อไปเป็ นสาคัญ โดยเริ่มจากการฉายภาพยนตร์ การทากิจกรรมแบบทดสอบ แบบสอบถาม ใบงาน และ
การสัมภาษณ์หลังการจากชมภาพยนตร์ เสร็จสิ ้น เพราะเด็กมีความทรงจาจากการรับรู้เนื ้อหาสาระของ
ภาพยนตร์ ยงั คงอยู่ และพร้ อมพูดคุยบอกเล่าเรื่ องราวที่ตนนึกคิดเอาไว้ ออกมา นอกจากนันเด็
้ กยังพร้ อม
เปิ ดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ผ้ ใู หญ่สามารถปลูกฝั งให้ ได้ อีกด้ วย
จากแบบทดสอบทางจิตวิทยากับนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างทาให้ ทราบว่าเด็กนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง มี
ต้ นทุนทางจริยธรรมด้ านความเมตตากรุณาอยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงผลทางสถิตจิ ากค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตราฐานอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และมีคา่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.5 ภายในระยะเวลา 2 เดือน
แม้ วา่ จะมีคา่ พัฒนาการทางสติถิเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
แต่ยงั คงถือได้ ว่านักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างมีแนวโน้ วการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น และเมื่อนาข้ อมูลทางสถิตปิ ระกอบกับข้ อมูลการเข้ าร่วมกิจกรรมทังสามครั
้
ง้ มา
วิเคราะห์ร่วมเพื่อดูพฒ
ั นาการของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ทาให้ ทราบว่าสื่อภาพยนตร์ สามารถสร้ างความสุข
สนุกสนานให้ กบั เด็กนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี ส่งเสริมให้ เด็กมีสขุ ภาพจิตที่ดีขึ ้นตามลาดับ เห็นได้ จากการ
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แสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบตั ิตวั ที่บ้าน โรงเรี ยน และโฮงหนังบ้ านต้ นตาล (สถานที่จดั กิจกรรมของ
โครงการวิจยั ฯ) หลังการชมภาพยนตร์ ครัง้ แรก โดยเด็กจะปฏิบตั ิตวั ดีขึ ้นเพื่อมุง่ หวังว่าอาทิตย์ถดั ไปจะได้ มา
ชมภาพยนตร์ และร่วมกิจกรรมอีกครัง้ จากคาบอกเล่าของพ่อแม่ผ้ ปู กครองและครูผ้ สู อน ทาให้ ทราบว่า เด็ก
จะประพฤติตวั ดี สนใจการเรี ยนเพิ่มขึ ้น รับผิดชอบภาระหน้ าที่ของตนดีขึ ้น และมีการพูดคุยกันถึง
ภาพยนตร์ ที่ได้ รับชมมากับเพื่อนนักเรี ยนโรงเรี ยนเดียวกัน เพื่อนข้ างบ้ าน ตลอดจนพ่อแม่ผ้ ปู กครองให้
รับทราบถึงความสนุกสนานและความประทับใจที่ได้ ไปชมภาพยนตร์
เด็กนักเรี ยนสามารถจดจาเนื ้อเรื่ องของภาพยนตร์ ได้ ตงแต่
ั ้ การเข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ แรก แต่ยงั ไม่
สามารถจับประเด็นเนื ้อหาสาระในภาพยนตร์ ได้ มากนัก ไม่สามารถวิเคราะห์เนื ้อหาหรื อตอบคาถามได้ วา่
สาระสาคัญของภาพยนตร์ คืออะไร ทราบเพียงว่าตัวละครใดมีนิสยั เป็ นอย่างไร เริ่มมีกระบวนการระลึกนึก
ได้ จาได้ ประมวลผลสิ่งที่ได้ รับรู้มาว่ามีอะไรบ้ าง ปฏิกิริยาเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่า เด็กเริ่มมีการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ด้วยตนเองจากการหาคาตอบที่ถกู ตังค
้ าถามจากผู้อื่น หรื อจากการตังค
้ าถามด้ วยตนเอง
เนื่องจากอยากทราบสาเหตุของการกระทาของตัวละครในภาพยนตร์
โดยมีการสัณนิฐานและทานาย
คาดการณ์ล่วงหน้ าว่าเหตุการณ์ในภาพยนตร์ จะดาเนินต่อไปอย่างไร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่
นัง่ ข้ างๆ เริ่มมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้ างเมื่อได้ ทากิจกรรมแบบสอบถามแบบใบงานหลังการชมภาพยนตร์
สร้ างจินตนาการในการวาดภาพเรื่ องราวที่จดจาได้ จากภาพยนตร์ ตอบคาถามโดยตัดสินใจเลือกตัวละครที่
ตนชื่นชอบ แก้ ปัญหาจากเหตุการณ์จาลองจากภาพยนตร์ ซึง่ กระบวนการคิดเหล่านี ้เป็ นไปได้ ช้าใน
กิจกรรมครัง้ แรกนี ้
เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถประมวลเรื่ องราวและคิดรวบยอดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ ้นใน
ภาพยนตร์ ได้ คาตอบที่ได้ รับคือความว่างเปล่าและการลอกคาตอบกันมาเป็ นทอดๆ
ด้ านการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในที่สาธารณะนัน้ ในครัง้ แรกนี ้ไม่มีการชี ้แจ้ งแนะนาว่าควรทาอย่างไรใน
เรื่ องมารยาทการชมภาพยนตร์ เด็กได้ เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ขิ องเจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลโฮงหนังบ้ านตนตาล และ
ครูผ้ สู อนที่มาควบคุมดูแลนักเรี ยนในปกครอง แม้ วา่ บางท่านจะกล่าวแทรกไปตามเนื ้อเรื่ องของภาพยนตร์ ก็
ตาม เด็กจะหันมามองแล้ วกระทาตามการกระทานันๆอย่
้ างรวดเร็ ว รวมไปถึงการกระทาอื่นๆ ที่รบกวน
สมาธิในการชมภาพยนตร์ เด็กนักเรี ยนก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้ าที่มารบกวนทันที นอกจากนันการท
้
า
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เด็กๆยังคงเห็นตนเองเป็ นสาคัญ โดยการนาอุปกรณ์ตา่ งๆของส่วนรวม ไม่วา่ จะเป็ นสี
ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ มาไว้ ด้านหน้ าของตนก่อนแล้ วจึงแบ่งให้ เพื่อนยืมใช้ ต้ องมีการแจ้ งเตือนอยู่
เสมอว่าเป็ นของส่วนรวม อย่างไรก็ดีผลที่แสดงออกให้ เห็นอย่างชัดเจนในกิ จกรรมครัง้ แรกนี ้ คือ เด็ก
นักเรี ยนใส่ใจและให้ ความสาคัญกับการชมสื่อภาพยนตร์ รับรู้และระลึกจดจาเนื ้อเรื่ อง ลักษณะกิจกรรม
และบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ ได้
นับว่ากิจกรรมที่ออกแบบขึ ้นสามารถกระตุ้นพัฒนาการ
กระบวนการเรี ยนรู้ของเด็กนักเรี ยนได้ ในเบื ้องต้ น
กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ ครัง้ ที่สอง ทาให้ เห็นพัฒนาการของเด็กนักเรี ยนได้ มากยิ่งขึ ้น กล่าวคือ
เด็กนักเรี ยนสามารถจับประเด็นเนื ้อหาสาระของภาพยนตร์ ได้ ด้วยตนเองมากขึ ้น สามารถยกตัวอย่างฉาก
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ต่างๆ ที่แสดงถึงความเมตตากรุณาได้ อย่างชัดเจน มีการคิดวิเคราะห์เรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในภาพยนตร์ ได้ จาก
การตอบคาถามในใบงาน แสดงให้ เห็นว่า เด็กมีกระบวนการคิดที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถคิดรวบยอดสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในภาพยนตร์ ได้ ดีขึ ้น โดยสามารถจัดหมวดหมูต่ วั ละคร ตีความหมายของสัญญะในเรื่ องราวได้ มาก
ขึ ้น อาทิ การที่เพื่อนของยองเรนาเงินมามอบให้ ยองเรไปตามหาพ่อ การที่เพื่อนของยองเรนาไอศกรี มมาให้
ยองเรเป็ นการขอโทษ หรื อการที่ยองเรนาไข่ต้มไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาล โดยเด็กมองว่าเป็ นเรื่ องของ
ความเมตตากรุณา เพราะทาให้ ผ้ อู ื่นมีความสุข เป็ นต้ น และสามารถแก้ ปัญหาสถานการณ์จาลองได้ มาก
ขึ ้น ซึง่ วัดจากการตอบคาถามในใบงานและการสัมภาษณ์ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านการเรี ยนรู้ดีขึ ้นจากการเป็ น
ผู้กระทาด้ วยการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
ตัดสินใจเลือกคาตอบที่ตนจะปฏิบตั หิ ากเกิดเหตุการณ์
เช่นเดียวกันขึ ้นกับตนเอง นอกจากนี ้จากการทากิจกรรมร่วมกันในครัง้ ที่สองนี ้ เด็กเริ่ มที่การเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
เข้ าใจหลักของการอยูร่ ่วมกันมากขึ ้น โดยเด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่จะไม่นาอุปกรณ์สว่ นรวมไปไว้ ด้านหน้ าตน
เช่นเดิม แต่จะวิ่งเข้ าไปนัง่ ใช้ อปุ กรณ์รวมกันตรงพื ้นที่ที่จดั เตรี ยมไว้ หรื อหยิบอุปกรณ์มาใช้ แล้ วนาไว้ ไว้ ที่
เดิม
ด้ านมารยาทในการชมภาพยนตร์ ในครัง้ นี ้มีการแนะนาโดยใช้ วิธีตงค
ั ้ าถาม เพื่อให้ เด็กนักเรี ยนเป็ น
ผู้ออกกฎเกณฑ์มารยาทในการอยูร่ ่วมกันด้ วยตนเอง ว่าผู้เข้ าร่วมชมภาพยนตร์ จะต้ องปฏิบตั ิตวั อย่างไร
เด็กกล้ าคิดและแสดงออกมากขึ ้น และเมื่อมีผ้ ทู ี่กระทาผิดพลาดหรื อละเมิดกฎเกณฑ์ที่ได้ ตงร่
ั ้ วมกันไว้ เด็กๆ
จะมีปฏิกิริยาแสดงออกว่าไม่พอใจส่งไปยังผู้ทาผิดทันทีไม่วา่ บุคคลนันจะเป็
้
นใครก็ตาม จากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้นเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่า เด็กสามารถเป็ นผู้กระทาและสร้ างความรู้ได้ ด้วยตนเองจากการกระทาตาม
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มาจากภาพยนตร์ การเข้ าร่วมกิจกรรม และการอยู่ร่วมกัน การตังกฎเกณฑ์
้
ข้อตกลงของเด็ก
นักเรี ยนในครัง้ นี ้เป็ นการเชื่อมโยงการเรี ยนรู้ และจิตลักษณะครองคุณธรรม มีวินยั (Characters) ของจิตใจ
อารมณ์ที่เป็ นธรรมชาติพื ้นฐานที่มีอยูใ่ นตัว และเมื่อมีการกระทาผิดทาให้ กระทบกระเทือนความรู้สกึ หรื อ
อารมณ์ทวั่ ไป (Emotion) เด็กก็จะแสดงปฏิกิริยาตอบสลองออกมาเป็ นอารมณ์ โกรธ โมโห ราคาญ หรื อ
หงุดหงิดได้ ในขณะที่ผ้ ทู ี่มีความจาเป็ นต้ องกระทาผิดกฎเกณฑ์ของส่วนรวม จะพยายามกระทาโดยที่ไม่ให้
รบกวนสมาธิการชมภาพยนตร์ ของผู้อื่น เช่น เด็กนักเรี ยนที่ต้องการจะลุกไปห้ องน ้า เด็กคนนันจะมองไป
้
รอบๆ แล้ วค่อยๆ ขยับตัวเดินก้ มไม่ให้ เงาของตนเข้ าไปบนจอฉาย เพื่อไม่ให้ รบกวนการชมภาพยนตร์ ของ
ผู้อื่น พูดคุยกันเสียงเบาลง เป็ นต้ น
ลักษณะการตอบคาถามของเด็กนักเรี ยนมีการใช้ เหตุผลมากขึ ้น
จากการตอบที่แต่เดิมจะตอบ
เพียงแค่ใช่หรื อไม่หรื อไม่ตอบเลย มีการหาเหตุผลเพิ่มเติมจากกการตอบคาถามนันนั
้ นได้
้ มากขึ ้น ซึง่
นอกจากจะตอบคาถามในใบงานนได้ แล้ ว เด็กนักเรี ยนยังสามารถอธิบายความรู้สึกจากภาพที่ตนวาดได้ วา่
แสดงถึงสิ่งใดและอารมณ์ใดได้ อีกด้ วย การซึมซับและการขัดเกลาจิตใจผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบมา
เพื่อกระตุ้นการเรี ยนรู้สาหรับเด็กยังสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลให้ แสดงออกมา ผ่าน
ตัวอักษร ภาพวาด จิตนาการ และการแสดงออกทางร่างกาย นอกเหนือจากการตอบคาถามเพียงเฉพาะใน
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ใบงานเท่านนัน้ ยังมีการนาไปแสดงออกในสังคมในโรงเรี ยนอีกด้ วย เช่น เด็กบางกลุม่ ได้ นาตัวละครจาก
ภาพยนตร์ ที่ได้ ชมไปเขียนเป็ นนิทานที่แต่งขึ ้นด้ วยตนเอง นาไปแสดงบทบาทสมุตติเล่นกับเพื่อน หรื อการ
นาลักษณะนิสยั ของตัวละครไปเปรี ยบเทียบกับเพื่อนหรื อบุคคลรอบข้ างของตน ทาให้ ทราบว่าการเรี ยนรู้
ผ่านการลอกเลียนแบบยังคงอยูค่ วบคูไ่ ปกับการเรี ยนกรู้จากการคิดวิเคราะห์ตวั ตนเองที่โครงการวิจยั ฯ
พยายามส่งเสริ มและกระตุ้นให้ เกิดขึ ้นกับเด็กนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ ครัง้ สุดท้ ายเป็ นการศึกษาพัฒนาการของเด็กนักเรี ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างชัดเจนในเรื่ องการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น เด็กมีการแบ่งปั นเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่กนั มากขึ ้น เคารพและให้ เกียรติ
ผู้อื่นมากขึ ้น สังเกตได้ จากการพูดจาว่าร้ ายผู้อื่นลดน้ อยลง สามารถปฏิบตั ติ วั ให้ อยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ของ
กลุม่ ที่กาหนดขึ ้นได้ เป็ นอย่างดี
จนทาให้ ครูผ้ สู อนหรื อผู้ใหญ่บ้างคนต้ องเคารพกฎเกณฑ์นนตามที
ั้
่เด็ก
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน
ทังนี
้ ้เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้ รับจากการอยู่
ร่วมกัน และเรี ยนรู้จากสถานการณ์ในภาพยนตร์ เป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางสังคมให้ กบั เด็กด้ วย
วิธีการซึมซับปลูกฝั งให้ เป็ นทัศนคติ คุณธรรม และค่านิยมด้ านดี ในการประพฤติปฏิบตั ิตวั เมื่ออยูร่ ่วมกันใน
สังคมอีกทางหนึง่ เช่นคาตอบของเด็กนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ให้ คาจากัดความเรื่ องประโยชน์ที่
ได้ รับจากการอยูร่ ่วมกันในการมาชมภาพยนตร์ วา่ ทาให้ เข้ าใจการอยูร่ ่วมกันว่า “ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา”
อันเป็ นพื ้นฐานของการอยูร่ ่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมภายใต้ กฎเกณฑ์เดียวกัน
การทากิจกรรมหลังชมภาพยนตร์ เด็กนักเรี ยนสามารถตอบคาถามตามสาระสาคัญในประเด็น
ต่างๆที่ปรากฏในภาพยนตร์ ได้ เปรี ยบเทียบแยกแยะความแตกต่างความดีความชัว่ การกระทาของตัวละคร
หรื อของตนเองจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร
สามารถยกตัวอย่างฉากต่างๆในภาพยนตร์ ออกมาเพื่อ
ประกอบการอธิบายคาตอบของตนเองได้ อย่างชัดเจน กล้ าแสดงความคิดเห็นของตนที่แตกต่างจากเพื่อน
และแสดงความเห็นสนับสนุนเพื่อนที่คิดเห็นตรงกัน เปรี ยบเทียบเหตุการณ์ในภาพยนตร์ กบั ชีวิตจริงของ
ตนเอง ตลอดจนตัดสินใจเลือกวิธีแก้ ปัญหาในสถานการณ์จาลองได้ โดยไม่ต้องอาศัยการการชักนาทาง
ความคิด และสรุปสาระประโยชน์ที่ตนได้ รับเพื่อนาไปปฏิบตั จิ ริงในชีวิตประจาวันได้ ดี และชัดเจนขึ ้นกว่า
กิจกรรมสองครัง้ ที่ผา่ นมา สอดคล้ องกับคาบอกเล่าของพ่อแม่ผ้ ปู กครองของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างที่เห็นว่า
ภายใน 4-6 สัปดาห์ที่ผา่ นมา เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ ้นไม่ต้องเตือนย ้าให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนเช่นที่
ผ่านมา กล้ าแสดงความคิดเห็นของตนเองภายในครอบครัว และใส่ใจให้ ความสาคัญกับคนในครอบครัว
เพิ่มขึ ้น
แม้ วา่ อัตประโยชน์หลักที่เด็กนักเรี ยนได้ รับจากการชมภาพยนตร์
ยังคงเป็ นเรื่ องของการสร้ าง
ความสุขสนุกสนาน ความเพลิดเพลินบันเทิงใจให้ กบั เด็กนักเรี ยน เช่นวัตถุประสงค์ของภาพยนตร์ ทกุ เรื่ อง
เด็กยังคงสามารถตีความสาระประโยชน์ที่แฝงอยูภ่ ายใต้ กรอบเนื ้อหาสาระของภาพยนตร์ ในประเด็นที่
ภาพยนตร์ สื่อออกมาให้ เห็นอย่างชัดเจนที่สดุ ได้ โดยการพูดคุยชี ้แนะให้ เด็กนักเรี ยนเห็นจุดประสงค์ของ
ภาพยนตร์ ก่อนที่จะฉาย แม้ จะไม่มากนักแต่เมื่อเด็กได้ รับการกระตุ้นกระบวนการเรี ยนรู้ภายในบรรยากาศ

84

และองค์ประกอบที่เหมาะสม เด็กก็จะมีกระบวนการคิด สร้ างเป็ นจินตนาการ และลงมือกระทา เพื่อทดลอง
ให้ เกิดผล แล้ วสิ่งที่ได้ รับจะถูกประมวลให้ เป็ นความรู้ชดุ ใหม่ที่เด็กสร้ างขึ ้นด้ วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น การที่
เด็กชื่นชอบตัวละครหนึง่ ในภาพยนตร์ เด็กจะจาจดลักษณะของตัวละครนันๆ
้ แล้ วนามาสร้ างจิตนาการว่า
ตนเป็ นตัวละครนัน้
แล้ วนาพฤติกรรมที่จดจาไว้ มาปฏิบตั ทิ ี่บ้านและที่โรงเรี ยน ปฏิกิริยาตอบสนอง
พฤติกรรมนันนั
้ นของบุ
้
คคลรอบข้ างจะเป็ นคาตอบของการกระทาของตนเองว่ากระถูกหรื อผิด เด็กนักเรี ยน
จะเรี ยนรู้ เกิดปั ญญา และสร้ างความรู้เกี่ยวกับการกระทานันขึ
้ ้นในใจตนเอง ว่าการกระทานันถู
้ กหรื อผิด
จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ใู หญ่ต้องมีการพูดคุยทุกครัง้ ที่เด็กมีการประมวลความคิดในใจตน
เนื่องจากจิตใจอารมณ์ หรื อจิตลักษณะพื ้นฐานที่เกิดขึ ้นก่อนเข้ าร่วมโครงการวิจยั ฯ ยังคงมี อิทธิพล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กอยูเ่ ช่นเดิม ทังปั
้ จจัยภายนอกและภายใน การพูดคุยและการแสดงความ
คิดเห็นหลังการชมภาพยนตร์ ผา่ นกิจกรรมต่างๆ จึงมีความจาเป็ นยิ่งที่มีจะต้ องมีผ้ ใู หญ่หรื อผู้ที่มีวฒ
ุ ิภาวะ
และประสบการณ์ทางสังคมให้ คาแนะนาอย่างใกล้ ชิด เนื่องจากสื่อทุกประเภทหรื อแม้ แต่ภาพยนตร์ เองก็
เสมือนเป็ นดาบสองคม มีทงพฤติ
ั ้ กรรมมีดีและไม่ดีปรากฏให้ เห็นเป็ นแบบอย่าง จาเป็ นต้ องมีการให้
คาแนะนาที่ถกู ต้ อง สอนวิธีการชมภาพยนตร์ ให้ เป็ นประโยชน์ เพื่อปรับและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้ กบั
เด็ก ซึง่ หากต้ องการให้ กระบวนการเรี ยนรู้สมั ฤทธิ์ผลสูงสุดได้ นนั ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชดั เจน เนื่องจากสภาวะแวดล้ อม (บริบท) ที่เด็กจะต้ องประสบพบเจอทุก
วันจะมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ หากขาดการกระตุ้นจากสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างออกไปเพื่อกระตุกให้
เด็กฉุกคิดเปรี ยบเทียบสภาวะแวดล้ อมที่แตกต่างจากเดิมอย่างต่อเนื่อง ในเด็กช่วงวัย 9- 12 ปี นี ้ จิต
ลักษณะที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะมันจะกลายเป็ นจิตพิสยั ที่ติดตัวมัน่ คง และฝั งลึกไปกับเด็ก
จนกระทัง่ โตเป็ นผู้ใหญ่ ได้ ในอนาคต
จะเห็นได้ วา่ จิตลักษณะของบุคคลมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั กระบวนการการเรี ยนรู้อย่างแยก
ออกจากกันมิได้ หากบุคคลมีจิตใจอารมณ์ไม่พร้ อมจะเปิ ดรับ หรื อมีสขุ ภาพจิตไม่ดี การเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ ก็จะ
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ หลักการสาคัญของการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรม จึงต้ องอาศัยสื่อหรื อเครื่ องมือช่วย
กระตุ้นให้ ตวั ผู้เรี ยนรู้สกึ ผ่อนคลาย และยินดีที่จะเปิ ดรับการเรี ยนรู้นนนั
ั ้ นก่
้ อน พัฒนาการของเด็กนักเรี ยนที่
เข้ าร่วมกิจกรรมสามารถบ่งชี ้ได้ วา่ สื่อภาพยนตร์ สามารถกระตุ้นกระบวนการเรี ยนรู้ของเด็กให้ เป็ นระบบ
มากยิ่งขึ ้น เพราะหากเด็กเรี ยนรู้ด้วยการลอกเลียนแบบแต่เพียงอย่าเดียวอาจไม่เพียงพอสาหรับการคิด
วิเคราะห์ว่าสิ่งใด ถูก-ผิด ดี-ชัว่ เนื่องจากขาดประสบการณ์ทางสังคมที่จะสามารถเข้ าใจบุคคลอื่น คาดการ
ล่วงหน้ าสถานการณ์ ตีความ และคิดสรุปรวมยอดจากสถานการณ์ตา่ งๆที่ประสบพบเจอได้ สื่อภาพยนตร์
จึงเป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่สามารถกระตุ้นกระบวนการเรี ยนรู้ได้ ด้วยการสร้ างความเพลิดเพลิน
ทาให้ เกิด
ความสุขขึ ้นในจิตใจ ส่งผลให้ เด็กนักเรี ยนมีสขุ ภาพจิตที่ดีขึ ้น พร้ อมที่จะเปิ ดรับความรู้ การปลูกฝั ง หรื อ
คาแนะนาต่างๆได้ อย่างเต็มที่ ส่วนเนื ้อหาของภาพยนตร์ นนมี
ั ้ สาระสาคัญหลากหลายประเด็นที่จะทาให้
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เด็กนักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ผ่านทางการกระทาของตัวละครแต่ละตัวจากเนื ้อหาของเรื่ อง
นอกจากนี ้ยัง
เพิ่มพูนประสบการณ์ทางสังคมผ่านสถานการณ์ตา่ งๆในภาพยนตร์
และสถานการณ์จริงจากการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ชมภาพยนตร์ รอบข้ างในโรงภาพยนตร์
สิ่งเหล่านี ้จะทาให้ เด็กเกิดกระบวนการคิด
(Cognitive Process) และนามาทดลองปฏิบตั ิ (Action) จนเกิดสติปัญญา หรื อความรู้ (Knowledge) ขึ ้น
ในใจตน หากแต่พฒ
ั นาการของเด็กอาจหยุดชะงักลงได้ จากการปฏิบตั ิที่ไม่มีความสม่าเสมอ จึงจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการกระตุ้นกระบวนการการเรี ยนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทัง้
ส่วนของแนวคิดทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออกให้ อยูใ่ นกรอบของจริยธรรมแบบค่อยเป็ นค่อยไป
สามารถปรับตัวตังรั้ บกับสถานการณ์ตา่ งๆ ที่ต้องเผชิญได้ โดยการคาดการณ์ลว่ งหน้ า ประเมินสถานการณ์
คิดวิเคราะห์เหตุและผล ตลอดจนหาวิธีแก้ ปัญหาสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ ้นได้ อย่างเป็ นระบบได้
อย่างไรก็ดี กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ และกิจกรรมหลังการชมภาพยนตร์ ตลอดจนบรรยากาศ
ภายในโฮงหนังบ้ านต้ นตาล สามารถกระตุ้นพัฒนาการการเรี ยนรู้ ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
ได้ ก็จริง แต่การปลูกฝั งและอบรมสัง่ สอนของโรงเรี ยนในระบบยังคงมีอิทธิพลต่อเด็กนักเรี ยนเช่นเดิม ซึง่ เป็ น
ข้ อจากัดหนึง่ ที่ทาให้ ไม่สามารถนาผลวิจยั ที่ได้ รับมาเปรี ยบเทียบกันได้ อย่างชันเจน แม้ จะมาจากสภาวะ
แวดล้ อมและพื ้นฐานครอบครัวที่ใกล้ เคียงกัน แต่เด็กนักเรี ยนก็ยงั คงมีชว่ งเวลาที่ยาวนานในการสัมผัสกับ
บรรยากาศและสภาวะแวดล้ อมภายในโรงเรี ยนมากกว่าสถานที่อื่นๆ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ครูผ้ สู อน
จึงเป็ นบุคคลที่มีอิทธิผลในการเป็ นแบบอย่าง การอบรมสัง่ สอน ตลอดจนการกระตุ้นกระบวนการการ
เรี ยนรู้ให้ กบั เด็กนักเรี ยนเกิดการพัฒนายิ่งๆขึ ้นไป ทังด้
้ านความรู้วิชาการ สร้ างเสริมประสบการณ์ชีวิต
พัฒนาการทางด้ านจิตใจอารมณ์และจิตลักษณะด้ านต่างๆ อันเป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์
5.3 กำรเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ ำงที่ได้ ชมภำพยนตร์ และที่ไม่ ได้ ชมภำพยนตร์
เด็กนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ ชมภาพยนตร์ จานวน 2 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ และ
โรงเรี ยนสหประชาสรร ซึง่ ได้ อภิปรายเรื่ องจิตลักษณะ สภาพวะแวดล้ อม (บริบท) และพัฒนาการความ
เปลี่ยนแปลงด้ านทัศนคติและพฤติกรรมไว้ ข้างต้ นแล้ ว คงเหลือแต่เด็กนักเรี ยนจากโรงเรี ยนบ้ านห้ วยร่วมที่
ไม่ได้ เข้ าชมภาพยนตร์ ในครัง้ นี ้ เด็กจากโรงเรี ยนแห่งนี ้ก่อนที่ทางโครงการจะเริ่มทากิจกรรมกับอีกสอง
โรงเรี ยน ทางผู้วิจยั ได้ เข้ าศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมโดยรวม พบว่า เด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่มีสขุ ภาพจิตดี
มีพฒ
ั นาการด้ านกระบวนการเรี ยนรู้ การคิด และทักษะสังคมอยูใ่ นเกณฑ์ดี จากข้ อมูลเบื ้องต้ นของสภาวะ
แวดล้ อมทังครอบครั
้
วและโรงเรี ยน และการปฏิบตั กิ ิจวัตรประจาวัน แสดงให้ เห็นลักษณะการอบรมสัง่ สอน
และการปลูกฝั งสิ่งต่างๆ บ่งชี ้ให้ เด็กมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น
ตัวอย่างเช่น กิจวัตรประจาวันของเด็กนักเรี ยน เริ่มต้ นตังแต่
้ เวลา 8.00 น. จะเป็ นการทา
ความสะอาดบริเวณโรงเรี ยนทังหมด
้

โดยจะมีการแบ่งเวรออกเป็ นกลุม่ หมุนเวียนกันดูแลความเรี ยบร้ อย
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ของแต่ละส่วนภายในบริเวณโรงเรี ยน หลังจากนัน้ เวลา 8.30 น. นักเรี ยนเข้ าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
และปฏิญาณตน ตลอดจนการรายงานการทาความสะอาดของแต่ละกลุม่ ที่ได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลความ
สะอาดในส่วนต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีการเรี ยนรู้คาศัพท์ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษวัน ละคาไปพร้ อมๆกัน
และการแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั อาทิเช่น โรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ สภาพเศรษฐกิจ เหตุการณ์
บ้ านเมืองปั จจุบนั ฯลฯ แล้ วแยกย้ ายเข้ าห้ องเรี ยน ดาเนินการเรี ยนการสอนตามปกติตงแต่
ั ้ 9.00 น. เป็ นต้ น
ไป 12.00 น. เป็ นช่วงพักเที่ยง นักเรี ยนจะนากล่องข้ าวของตนลงมาร่วมกันรับประทานอาหารกับเพื่อนๆใน
ลานเอนกประสงค์ โดยทางโรงเรี ยนจะมีการจัดทากลับข้ าวให้ หนึง่ อย่าง นักเรี ยนจะนากล่องข้ าวมาตักแบ่ง
ในกล่องของตน

หรื อหากทางเป็ นกลุม่ จะนาชามจากห้ องครัวมาตักแบ่งแล้ วทานร่วมกัน

ทุกคนจะนา

อาหารมาวางที่โต๊ ะ เพื่อรอรับประทานพร้ อมกัน
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเป็ นเวลาพักกลางวัน เด็กๆ จะแยกย้ ายกันไปทากิจกรรมต่างๆ เช่น
เล่นฟุตบอล เล่นกระโดดยาง อ่านหนังสือในห้ องสมุด นัง่ รัประทานขนม ฯลฯ เวลา 11.50 น.เสียงระฆังดัง
เป็ นสัญญาณบอกเวลาแปรงฟั น เด็กๆจะแยกย้ ายกันไปแปรงฟั น และทยอยเดินขึ ้นไปที่ระเบียงชันสอง
้
เพื่อ
นัง่ สมาธิก่อนเข้ าเรี ยนในช่วงบ่าย โดยใช้ เวลาประมาณ 10 นาที จากนันครู
้ ผ้ สู อนจะมาพูดคุยเรื่ องต่างๆ
อาทิ การแจ้ งข่าวสาร กล่าวตักเตือน อบรมเรื่ องมารยาท เป็ นต้ น (มีเด็กที่นาของเด็กมาเล่นขณะนัง่ สมาธิ
ครูจะยึดของเล่นชิ ้นนันแล้
้ วกล่าวตักเตือนเมื่อเพื่อนเดินแถวเข้ าห้ องแล้ ว
นาไปเก็บให้ เรี ยบร้ อย

และคืนของเล่นนันให้
้ กบั เด็กให้

นอกจากนี ้ด้ านหลังโรงเรี ยนยังมีแปลงพืชผักสวนครัวที่เด็กๆต้ องช่วงกันดูแล เพื่อ

นามาใช้ เป็ นส่วนประกอบในการประกอบอาหารอีกด้ วย
ความสัมพันธ์ระหว่างครูผ้ สู อนกับเด็กนักเรี ยนนัน้

เด็กมีลกั ษณะสนิทสนมกับครูผ้ สู อนอย่างเป็ น

กันเอง ให้ ความเคารพและเชื่อฟั ง อาจมีดื ้อบ้ างแต่ไม่ได้ แสดงออกไปในทางก้ าวร้ าว ส่วนครูผ้ สู อนให้ ความ
เป็ นกันเองกับเด็กนักเรี ยนและดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่างดี เช่น เมื่อเห็นเด็กเป็ นแผลก็เรี ยกมาใส่ยาทาแผลให้
เมื่อเด็กเล็กร้ องไห้ ก็ชว่ ยกันดูแลแม้ วา่ ตนจะไม่ได้ สอนชันนั
้ น้ รับเด็กนักเรี ยนที่อยูแ่ ถวบ้ านมาโรงเรี ยนด้ วย
เป็ นต้ น การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ ชิดและความเป็ นกันเองของครูผ้ สู อน ทาให้ เด็กนักเรี ยนรู้สึกผ่อนคลาย
กล้ าแสดงออกทางความคิดและการประพฤติปฏิบตั มิ ากขึ ้น การที่เด็กนักเรี ยนอยู่ในสภาพแวดล้ อมเช่นนี ้
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง ส่งผลให้ กระบวนการการเรี ยนรู้พฒ
ั นาได้ อย่างรวดเร็ ว ทังด้
้ านวิชากการ และการ
สร้ างเสริมประสบการณ์ชีวิต สร้ างสติปัญญา และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางสังคมให้ กบั เด็ก พร้ อมที่จะก้ าว
มาอยูใ่ นสังคมของตนได้ อย่างสงบสุข
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สิ่งเหล่านี ้เป็ นสาเหตุให้ ผ้ วู ิจยั นาเด็กนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนนี ้มาเพื่อวัดค่าความ
น่าเชื่อถือของเครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูลการวิจยั ในครัง้ นี ้ เพื่อให้ ได้ ผลการวิจยั ที่น่าเชื่อถือและเป็ นจริงสูงสุด
หากแต่ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถนานักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างมาเปรี ยบเทียบค่าความเปลี่ยนแปลงกันได้ ชนั เจนมากนัก
เนื่องจากสภาวะแวดล้ อมจากโรงเรี ยนทังสามแห่
้
ง มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แม้ วา่ จะมีพื ้นฐานภาพรวมที่
เหมือนกันก็ตาม

แต่อิทธิพลในรายละเอียดปลีกย่อยที่เกิดขึ ้น

ยังคงส่งผลกระทบต่อกลุม่ ตัวอย่างจาก

โรงเรี ยนนันนั
้ นอย่
้ างต่อเนื่อง ทาให้ บคุ คลิกลักษณะของเด็กนักเรี ยนแตกต่างกัน และมีความสามารถในการ
เรี ยนรู้แตกต่างกัน ต้ องอาศัยระยะเวลาในการส่งเสริมขัดเกลาที่แตกต่างกันออกไป จึงต้ องมีการกระตุ้นการ
เรี ยนรู้ให้ กบั เด็กอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นต่อไป
ในอนาคต
ปั ญหำและอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและเก็บข้ อมูลด้ านความรู้สกึ นึกคิดที่เป็ นค่านามธรรมมีระยะเวลา
สัน้
ทาให้ ข้อมูลที่ได้ รับอาจมีความคาดเคลื่อน เนื่องจากเรื่ องทัศนคติเป็ นเรื่ องที่ต้องให้
ระยะเวลาในการทดลอง เพื่อสังเกต วัดค่า การอ่านค่าวิเคราะห์ และประมวลผลค่อนข้ างสูง
2. ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างที่อยูใ่ นเกณฑ์ต่า ทาให้ การ
ทากิจกรรมเกิดปั ญหาในการตอบคาถามปลายเปิ ด คาตอบในใบงานขาดความสมบรูณ์ และมี
ผลกระทบต่อการควบคุมระยะเวลาในการทากิจกรรม
3. ความถี่ ความสม่าเสมอ และความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมโครงการโรงหนังโรงเรี ยนสัญจร
ยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการพัฒนาเด็กนักเรี ยน
เนื่องจากหากขาดความต่อเนื่องของการ
กระตุ้นพัฒนาการการเรี ยนรู้ พัฒนาการของเด็กนักเรี ยนจะหยุดชยัก
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมขาดสิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อความต้ องการของ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ เช่น การระบายอากาศภายในโรงภาพยนตร์ การควบคุมแสงภายในโรง
ภาพยนตร์ ระยะทางและปริ มาณห้ องน ้าสาหรับผู้เข้ าชม เป็ นต้ น
5. ความแตกต่างทางสภาวะแวดล้ อมหรื อบริบทของกลุม่ ตัวอย่าง ทาให้ ไม่สามารถเปรี ยบเทียบ
ค่าความเปลี่ยนแปลงระหว่างกันได้ อย่างชัดเจน
6. ตัวผู้วิจยั และทีมงานมีสว่ นทากิจกรรมหรื อคาถามบ้ างประเด็นคลาดเคลื่อน และควบคุมเด็ก
นักเรี ยนขณะทากิจกรรมได้ ยาก เนื่องจากการแสดงความเป็ นกันเองจนทาให้ เด็กนักเรี ยนขาด
ความเกรงใจ ทาให้ ควบคุมพฤติกรรมของเด็กนักเรี ยนยาก จนไม่สามารถควบคุมเวลาในการ
ดาเนินกิจกรรมแต่ละส่วนได้ ตามเวลาที่กาหนด
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ข้ อเสนอแนะ
1. เด็กควรได้ รับคาแนะนา การพูดคุย และแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับภาพยนตร์ หรื อสื่อ
ประเภทอื่นๆที่ได้ รับรู้มาทุกครัง้ จากพ่อแม่ผ้ ปู กครองหรื อครูผ้ สู อน เนื่องจากจะเป็ นการช่วย
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ และการคิดวิเคราะห์ของเด็กให้ มีศกั ยภาพมากยิ่งขึ ้น
2. การขยายโครงการไปยังพื ้นที่อื่นๆ ควรคานึงถึงการจัดสร้ างอาคารและระบบบริ หารจัดการโรง
ภาพยนตร์ ให้ สามารถจัดการและดูแลได้ อย่างทัว่ ถึง
3. การควบคุมความถี่ของการจัดกิจกรรมให้ มีความต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. ฝึ กอบรมครูผ้ สู อนให้ สามารถดาเนินกิจกรรมหลังการชมภาพยนตร์ ได้ ด้วยตนเอง
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ภำคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้ อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ าง
โรงเรียนบ้ านเจาเหนือ
ประวัตคิ วามเป็ นมา
ตังอยู
้ ห่ มูท่ ี่ 9 บ้ านเนินทราย ตาบลวังทอง อาเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ ปั จจุบนั สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื ้อที่ 20 ไร่ เป็ นที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ โดยจัดตังเป็
้ นโรงเรี ยนเมื่อวันที่ 20
เมษายน พ.ศ. 2520 เนื่องจากอุปสรรคทางการเดินทางของนักเรี ยนที่ต้องเดินทางไปเรี ยนที่โรงเรี ยนบ้ าน
เจาทอง และโรงเรี ยนบ้ านตะเคียน1 ซึง่ อยูห่ า่ งไกลจากสองหมูบ่ ้ าน อันได้ แก่ บ้ านนาทุ่งใหญ่ และบ้ านเนิน
ทราย ชาวบ้ านทังสองหมู
้
่บ้านจึงปรึกษาหารื อกัน เพื่อยื่นเรื่ องของเปิ ดโรงเรี ยนขึ ้นใหม่ในหมูบ่ ้ านบนที่ดนิ
ของ นายสฤษดิ์ มีเพชร โดยชาวบ้ านร่วมแรงร่วมใจกันสร้ างอาคารเรี ยนชัว่ คราวขึ ้น และได้ รับหนังสือ
แต่งตังให้
้ นายอานาจ อาจผักปั ง มาปฏิบตั ริ าชการรักษาการในตาแหน่งครูใหญ่ เปิ ดทาการสอนตังแต่
้
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 4 มีนกั เรี ยนจานวน 26 คน ครู 1 คน ในปี พ.ศ. 2523 จึงได้ รับจัดสรร
งบประมาณก่อสร้ างอาคารเรี ยนถาวร

และโอนย้ ายจากโรงเรี ยนประชาบาล

มาสังกัดสานักงาน

คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ แล้ วจึงขยายระดับชันเรี
้ ยนเป็ นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ในปี พ.ศ.
2527
พ.ศ. 2534 เลื่อนเปิ ดประดับปฐมวัยเพิ่มเติม ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2540 - 2543 ได้ เปิ ดระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 เพิ่มตามลาดับ และได้ ยบุ ระดับมัธยมศึกษา เหลือไว้ แต่ระดับก่อบประถมศึกษาและ
ประดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2548 มีครูจานวน 4 คน พนักงานราชการ 1 คน และนักเรี ยนจานวนทังสิ
้ ้น
92 คน ปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2555 มีนกั เรี ยนระดับปฐมวัยและประถมศึกษารวมทังสิ
้ ้น 79 คน โดยมีบคุ ลากรให้
ความรู้ ประกอบด้ วย ผู้อานวยการโรงเรี ยน 1 คน ครู ประจาการ 4 คน พนักงานราชการ 1 คน และครูอตั รา
จ้ าง 1 คน
คติพจน์ และคาขวัญประจาโรงเรี ยน
“นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
“มารยาทงาม ความรู้ ดี มี วินยั ใฝ่ ศึกษา”
1

ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น โรงเรียนสหประชาสรร บ้ านหนองตะเคียน

อาคารสถานที่
โรงเรี ยนมีพื ้นที่ แบ่งเป็ นสัดส่วนดังนี ้
1. อาคารไม้ สองชัน้ 1 หลัง สาหรับทาการเรี ยนการสอนนักเรี ยน ระดับชัน้ อนุบาล –
ประถมศึกษาปี ที่ 4 และห้ องสหกรณ์
2. อาคารตึกสองชัน้ 1 หลัง สาหรับทาการเรี ยนการสอนนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี่ ที่ 5 – 6,
ห้ องคอมพิวเตอร์ , ห้ องน ้า และห้ องพักครูและผู้อานวยการ
3. ห้ องสมุดเป็ นอาคารชันเดี
้ ยว พร้ อมพื ้นที่ลานเอนกประสงค์ด้านหน้ า
4. โรงอาหารและโรงครัว
5. สนามกีฬา
6. ห้ องน ้า
บุคคลากร
1. นายวันดี บุตรศรี

ผู้อานวยการโรงเรี ยน

2. นายประยงค์ คาสุริ

ครูประจาการ ประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5

3. นางประยุง กิ่งแฝก

ครูประจาการ ประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 และ 4

4. นางบัวแก้ ว คุ้มคง

ครูประจาการ ประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1

5. นางกนกวรรณ ทองใหญ่

ครูประจาการ ประจาชันปฐมวั
้
ย อนุบาล 1 และ 2

6. นายณรงค์วิทย์ ทองใหญ่

พนักงานราชการ ประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6

7. นางสาวกฤติกา ประยูรวงษ์

วิทยากรให้ ความรู้ ประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2

8. นายสามิตร ศรี ขจร

นักการภารโรงอัตราจ้ าง

กิจวัจรของนักเรียน
กิจวัตรประจาวันของนักเรี ยนบ้ านเจาเหนือเริ่มต้ นตังแต่
้
8.00 น. นักเรี ยนเริ่มทยอยทาความ
สะอาดบริเวณต่างๆภายในโรงเรี ยน โดยแบ่งเป็ นกลุม่ สี (1 กลุม่ สีประกอบด้ วยนักเรี ยนในทุกระดับชัน้ )
และมีครูผ้ สู อนควบคุมดูแลการทาความสะอาดในทุกๆ เช้ า จากนันเวลา
้
8.20 น. เมื่อเสียงออดดังขึ ้น
นักเรี ยนจะเตรี ยมตัวทยอยมีรวมกันที่บริเวณสนาม เพื่อเข้ าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้ าเสาธงเริ่มจาก
การร้ องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์ ออกกาลังกาย และนัง่ สมาธิ แล้ วจึงเดินแถวเข้ าห้ องเรี ยน เพื่อ
ดาเนินการเรี ยนการสอนตามปกติ เมื่อเสียงออดดังขึ ้นอีกครัง้ เพื่อเป็ นสัญญาณช่วงพักกลางวันเวลา 12.00
น.

นักเรี ยนจะนากล่องข้ าวที่ติดตัวมาจากบ้ านมาที่โรงอาหารเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน

นักเรี ยน

บางส่วนจะนาข้ าวและอาหารมารับประทานร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรี ยน แต่สว่ นใหญ่จะนาข้ าวเปล่า ไม่วา่ จะ
เป็ นข้ าวสวยหรื อข้ าวเหนียวมาเพื่อนามารับประทานกับกับข้ าวที่ทางโรงเรี ยนจะจัดเตรี ยมไว้ ให้ ทกุ ๆวัน วัน
ละหนึง่ อย่าง แม่ครัวประจาโรงเรี ยนจะตักแบ่งใส่ชามวางไว้ ให้ นกั เรี ยนบนโต๊ ะอาหารของแต่ละกลุม่ โดย
นักเรี ยนจะนัง่ เป็ นกลุม่ กลุม่ ละ 4-6 คน รอจนกว่าคนในกลุ่มจะครบแล้ วลงมือรับประทานพร้ อมกัน
ด้ านการเรี ยนการสอน จะแบ่งเป็ นตามลาดับชันการศึ
้
กษา โดยมีผ้ อู านวยการโรงเรี ยนเป็ นผู้บริหาร
จัดการการดาเนินงานของโรงเรี ยน แต่ไม่มีหน้ าที่เข้ าสอนแทนครูประจาชัน้ ส่วนครูประจาการจะประจาอยู่
ทุกชันปี
้ ยกเว้ นชันประถมศึ
้
กษาที่ปี 3 และ 4 ที่ใช้ ห้องเรี ยนและครูประจาชันร่
้ วมกัน เนื่องจากจานวนครูไม่
เพียงพอ ทางโรงเรี ยนยังคงขาดครูอตั ราจ้ างจานวน 1 ตาแหน่ง (ครูสอนภาษาอังกฤษ) ซึง่ ลักษณะการเรี ยน
การสอนของทางโรงเรี ยนแห่งนี ้ ครูประจาชันของแต่
้
ละห้ องจะเป็ นผู้สอนทุกวิชาให้ กบั นักเรี ยนในห้ องนันนั
้ น้
เพียงผู้เดียว นอกจากนี ้วิชาที่สอนจะเน้ นเฉพาะวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เป็ นหลัก สาเหตุเกิดจากการ
ขาดแคลนครูผ้ ชู านาญการเฉพาะสาขาวิชา
วิธีการสอนของครูประจาชันหรื
้ ออาจารย์แต่ละท่าน

โดยส่วนใหญ่จะเน้ นการทาแบบฝึ กหัดตาม

แบบเรี ยน ท่องและเขียนตามที่ครูสงั่ ให้ ทาตาม การทากิจกรรมในแต่ละวิชา เช่น การทาสมุดเล่มเล็ก คือ
การให้ นกั เรี ยนวาดภาพและเขียนเรื่ องราวทังร้้ อยแก้ วหรื อร้ อยกรอง เพื่อบรรยายประกอบภาพ การเขียน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ และแฟ้มใบงานพิเศษ เป็ นต้ น ตลอดจนการทากิจกรรมพิเศษตามเทศกาล อาทิ งาน
วันสุนทรภู่ งานไหว้ ครู ฯลฯ เพื่อเป็ นการกระตุ้นการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยน นอกจากนี ้ยังมีการนาเด็กนักเรี ยน
เข้ าร่วมกิจกรรมกับโรงเรี ยนอื่นๆ ที่อยูใ่ นอาเภอเดียวกัน ซึง่ เป็ นการแข่งขันทางวิชาการประจาปี 2 เพื่อเป็ น
การประเมินความรู้และศักยภาพของวิธีการเรี ยนการสอน

และยังเป็ นวิธีการกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนา

ศักยภาพในแต่ละโรงเรี ยนของส่วนกลางอีกด้ วย
การเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนบ้ านเจาเหนือ ยังคงใช้ หลักสูตรและสาระการเรี ยนรู้แบบเดียวกันที่
ส่วนกลางบังคับใช้ แต่เทคนิคการสอนต่างๆ ขึ ้นอยูก่ บั ครูอาจารย์แต่ละบุคคล ที่จะนามาใช้ ในการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิผลจะแสดงออกมาจากพัฒนาการการเรี ยนรู้และความเข้ าใจของนักเรี ยน ซึง่
ทางผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเฉพาะกลุ่มนักเรี ยนระดับชันประถมปี
้
ที่ 4-6 พบว่า นักเรี ยนส่วนน้ อยสามารถอ่านทา
ความเข้ าใจคาถามได้ และสามารถเขียนและสะกดภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง ตลอดจนการคิดวิเคราะห์
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การแข่งขันงานหัตถกรรมทางวิชาการ ศูนย์ลาน ้าเจา (ตาบลวังทอง และตาบลเจาทอง) ประกอบด้ วย โรงเรียนบ้ านห้ วยร่วม โรงเรียน
บ้ านปรางค์มะค่า โรงเรียนสหประชาสรร โรงเรียนบ้ านซับชมพู โรงเรียนบ้ านเจาเหนือ และโรงเรียนบ้ านนาระยะพัฒนา ซึงการแข่งขันนี ้
เป็ นโครงการของสปถ. และมีการจัดแข่งขันทุกปี การศึกษา ใน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ ของนักเรียนทุกช่วงชันวั
้ ย เมื่อวันที่ 19-20
มิถนุ ายน 2555 เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัดและภูมิภาคต่อไป

อย่างมีเหตุผลและการแสดงความคิดเหตุผลของตนเองนัน้ ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา
ขณะร่วมกิจกรรมในช่วงแรกของโครงการวิจยั ฯ3
เมื่อผู้วิจยั ลงพื ้นที่เพื่อสังเกตการณ์ภายในโรงเรี ยน

พบว่า

ตัวแปรสาคัญที่มีผลกระทบต่อการ

แสดงออกและพัฒนาการการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน คือ วิธีการเรี ยนการสอน และพฤติกรรมของผู้สอน
เนื่องจากนักเรี ยนจะมีการเรี ยนรู้ผา่ นการลอกเลียนแบบเป็ นหลัก นอกจากนี ้ครูผ้ สู อนบ้ างคนยังมีการใช้ คา
ไม่สภุ าพและใช้ กาลังกับนักเรี ยน เช่น การตบหัวนักเรี ยนด้ วยมือ การพูดถึงปมด้ อยของนักเรี ยนแต่ละคน
โดยล้ อเลียนเป็ นเรื่ องสนุก เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้อาจเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความอาย ขาดความ
กล้ าแสดงออกในความคิดเห็นของตนเองต่อสาธารณชน ตลอดจนส่งผลให้ นกั เรี ยนขาดการเรี ยนรู้วิธีการ
วางตัวและปรับตัวให้ เข้ ากับผู้อื่นเมื่อต้ องอยูร่ วมกับผู้อื่น
โรงเรียนสหประชาสรร
ประวัตคิ วามเป็ นมา
ตังอยู
้ ห่ มูท่ ี่ 5 บ้ านหนองตะเคียน ตาบลวังทอง อาเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2518 จากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้ านช่วยกันก่อสร้ างอาคารเรี ยนชัว่ คราว บนพื ้นที่ของนาย
ถนัด กิ่งเมือง เพื่อเปิ ดทาการเรี ยนการสอนตังแต่
้ ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 1-3 โดยเป็ นสาขาหนึง่ ของโรงเรี ยน
บ้ านเจาทอง และได้ จดั ส่งครูมาประจาการจานวน 1 คน มีนกั เรี ยน 23 คน เมื่อปี พ.ศ. 2519 ทางโรงเรี ยน
บ้ านเจาทองได้ สง่ ครูมาสอนวันละ 1 คน แทนครูประจาการ จนกระทัง่ สปอ. หนองบัวแดง ได้ เปิ ดทาการ
เป็ นเอกเทศ ตังแต่
้ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-4 และได้ โอนย้ ายจากสังกัดการศึกษาประชาบาล ไปสังกัด
สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เมื่อปี พ.ศ. 2523 และได้ งบประมาณสร้ างอาคาร
เรี ยนถาวรโรงเรี ยนบ้ านหนองตะเคียนได้ เปลียนชื่อเป็ น โรงเรี ยนสหประชาสรร ในปี พ.ศ. 2530 ซึง่ ยังคงใช้
ชื่อนี ้จนกระทัง่ ปั จจุบนั
คติธรรมและคาขวัญของโรงเรียน
“นัตถิ ปัญญาสมา อาภา”
“สร้างเสริ มคุณธรรม นาวิ ชาการ ประสานชุมชน”
วิสัยทัศน์ ของโรงเรียน
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ผลประเมินจากการสังเกตการณ์ การทากิจกรรม และการให้ นกั เรียนอ่านและเขียนทาแบบสอบถามปลายเปิ ดของโครงการวิจยั ฯ

โรงเรี ยนร่วมกับชุมชนมุง่ มัน่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ อ่านออกเขียนได้

มีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม มีทกั ษะ

ทางด้ านเทคโนโลยี และดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อาคารสถานที่
1. อาคารเรี ยนแบบปูน 2 ชัน้ 1 อาคาร
2. อาคารเรี ยนแบบไม้ กึ่งปูน 2 ชัน้ 1 อาคาร
3. สนามฟุตบอล
4. อาคารอนุบาล
5. ห้ องพยาบาล
6. ห้ องสุขา
7. โรงอาหาร
บุคคลากร
1. นายเลอพงษ์ ทองเจริญ

ผู้อานวยการโรงเรี ยน

2. นางสาวพัฒนาภารณ์ วอนแดง

ครูประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1

3. นางสาวปิ ยรัตน์ หงษศิลา

ครูประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 และ 3

4. นายบุญเสริญ วังคีรี

ครูประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4

5. นายพูนศักดิ์ ชัยจันทร์ ดี

ครูประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5

6. นายเพียว ลาภมาก

ครูประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6

7. นางสาวโสภิดา ผุดคาผิ

ครูประจาชันปฐมวั
้
ย อนุบาล 1 และ 2

กิจวัตรประจาวันของนักเรี ยน
นักเรี ยนเริ่มกิจวัตรประจาวันภายในโรงเรี ยนตังแต่
้ เวลา 7.45 น. ในการทาความสะอาดโรงเรี ยน
บริเวณพื ้นที่ตา่ งๆ ที่ได้ รับมอบหมายโดยการแบ่งกลุม่ เป็ นเวรทาความสะอาด เวลา 8.15 น. มีเสียงออด
และเสียงตามสายให้ นกั เรี ยนลงมาเข้ าแถวประกาศโดยนักเรี ยนที่ทาหน้ าที่เป็ นเวร เวลา 8.30 น. ทา
กิจกรรมหน้ าเสาธงซึง่ จะนาโดยอาจารย์ผ้ สู อน

หลังจากร้ องเพลงเคารพธงชาติเสร็จแล้ วก็จะเป็ นการสวด

มนต์ไหว้ พระโดยมีผ้ นู าสวดจะเป็ นนักเรี ยนที่มีหน้ าที่เป็ นเวรในวันนัน้ นอกจากนี ้แล้ วก็จะมีการปฏิญาณตน
การเรี ยนรู้ศพั ท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคา การรายงานผลการทาความสะอาดของเวรประจาวัน
ตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายโดยมีหวั หน้ าเวรเป็ นผู้รายงานผลการทางาน และในส่วนสุดท้ ายนี ้จะเป็ นการ
พูดคุยกับนักเรี ยนโดยอาจารย์ผ้ สู อนเพื่อบอกข่าวสารต่างๆตามที่ได้ เกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั

เพื่อมาบอกเล่าให้ แก่นกั เรี ยนได้ รับทราบเหมือนเป็ นการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
หลังจากทากิจกรรมหน้ าเสาธงเสร็จแล้ วนักเรี ยนทุกคนจะไปรวมตัวกันที่หน้ าห้ องน ้าหรื อหน้ าโรง
อาหารที่พวกเขาใช้ รับประทานอาหารกันเพื่อแปรงฟั นทาความสะอาดฟั นของพวกเขาก่อนขึ ้นเรี ยน พอเสร็จ
จากการแปรงฟั นแล้ วนักเรี ยนทุกคนก็จะแยกย้ ายเข้ าห้ องเรี ยนของตัวเองเพื่อไปเรี ยนหนังสือตังแต่
้ เวลา
9.00-12.00 น.เป็ นต้ นไปจะไม่มีนกั เรี ยนคนใดมาเดินไปมาหน้ าอาคารเรี ยน ภายในห้ องเรี ยนครูจะสอนเด็ก
นักเรี ยนด้ วยความเข้ มงวดกรวดขันอย่างเช่น วิชาภาษาไทยที่จะดูเข้ มงวดเป็ นพิเศษแต่นกั เรี ยนทุกคนก็ตงั ้
หน้ าตังตาท
้ ากิจกรรมดังกล่าวด้ วยความกระตือรื อร้ นดี กิจกรรมในห้ องเรี ยนที่สงั เกตได้ นนั่ ก็คือ การเต้ น
และร้ องเพลงเป็ นภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆซึง่ เป็ นอีกหนึง่ ทางของการเรี ยนการ
สอนที่จะทาให้ การเรี ยนดูไม่นา่ เบื่อ
ถึงช่วงเวลาพักเที่ยงนักเรี ยนทุกคนจะนากล่องข้ าวของตัวเองมาเพื่อทานอาหารกลางวันที่โรง
อาหารกับเพื่อนๆซึง่ นักเรี ยนจะห่อข้ าวกันมาเองจากที่บ้าน

โดยที่ทางโรงเรี ยนจะมีการทากับข้ าวไว้ ให้

นักเรี ยนทานช่วงพักกลางวัน นอกจากนี ้แล้ วก็จะมีของหวานบ้ างซึง่ แล้ วแต่เมนูที่ทางแม่ครัวจะจัดการทาให้
ทาน เมื่อนักเรี ยนทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ วก็จะไปพักผ่อนตามอัธยาศัย อาทิ เช่น เล่นฟุตบอล ซื ้อขนม
ทาน พูดคุยกับเพื่อน เข้ าห้ องสมุด ฯลฯ เป็ นต้ น และก่อนที่จะขึ ้นเรี ยน 5 นาที นักเรี ยนทุกคนจะต้ องแปรง
ฟั นของตัวเองให้ สะอาดก่อนขึ ้นเรี ยนตามคราบปกติ
ความสัมพันธ์ระหว่างครูผ้ สู อนกับเด็กนักเรี ยน
ความเคารพและเชื่อฟั งเพราะกลัวการถูกลงโทษ

เด็กจะไม่คอ่ ยสนิทสนมกับครูเท่าไหร่นกั แต่ก็ให้

อาจมีดื ้อบ้ างและแสดงออกไปในทางที่ดกู ้ าวร้ าวเพราะ

อาจจะถูกกดดันมาจากการเรี ยนการสอนที่หนักและการร่วมทากิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยน ส่วนครูผ้ สู อนไม่
ค่อยมีความเป็ นกันเองกับเด็กนักเรี ยนและไม่คอ่ ยดูแลเอาใจใส่นกั เรี ยนเท่าที่ควรจึงทาให้ เด็กเกรงกลัวที่จะ
เข้ าไปปรึกษาปั ญหาต่างๆของตนเองหรื อกลัวการกระทาผิดเพราะจะทาให้ ถกู ลงโทษ
โรงเรียนบ้ านห้ วยร่ วม
ประวัตคิ วามเป็ นมา
ตังอยู
้ ท่ ี่ หมู่ 2 ตาบลวังทอง อาเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สร้ างขึ ้นเมื่อพ.ศ. 2516
เปิ ดสอนครัง้ แรก เมื่อ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2516 เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กตังอยู
้ ใ่ นชนบท เดิมเป็ นสาขาของ
โรงเรี ยนนาระยะพัฒนา เปิ ดสอนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยมีอาสาสมัครป้องกัน

หมูบ่ ้ าน (อส.) ประจาหมู่บ้านช่วยทาการสอน มีอาคารเรี ยนชัว่ คราวในพื ้นที่ 20 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ทิศ
เหนือติดถนนสายหนองบัวแดง-วังใหญ่

ทิศใต้ ตดิ ถนนเข้ าหมูบ่ ้ านห้ วยร่วม

ทิศตะวันออกติดที่ดนิ ของ

นางหรั่ง ทิศตะวันตกติดที่ดนิ ของนายสม อนุนารถ เปิ ดเรี ยนวันแรกมีนกั เรี ยน 19 คน โดยมีคณะ
อาสาสมัครป้องกันหมู่บ้าน คือ อส.คูณ, อส.จันดี, อส.ม้ วน และอส.สมร ผลัดเปลี่ยนกันทาการสอน และได้
เปลี่ยนเป็ นเอกเทศเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยมีนายเปลี่ยน ป้อมอุน่ เรื อน เป็ นครูใหญ่คนแรก
ปั จจุบนั โรงเรี ยนบ้ านห้ วยร่วมเปิ ดทาการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาชันอนุ
้ บาล 1 2 (อายุ 4-5 ปี ) และระดับประถมศึกษาชันปี
้ ที่ 1 – 6 โดยมีนกั เรี ยนจานวน 79 คน ข้ าราชการครู 3 คน
พนักงานราชการ 1 คน ครูอตั ราจ้ าง 2 คนครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน โดยมี นายไพฑูรย์ หงษ์
บินมา เป็ นผู้อานวยการโรงเรี ยน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2544
ป.3 และ 6 ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ในระดับ ป.
1,2 ,4 และ 5
คติธรรมและคาขวัญของโรงเรียน
“สุขา สฺงฆสส สามฺคคี ความสามัคคี เป็ นบ่อเกิ ดแห่งความสุข”
“ภูมิความรู้ คู่คณ
ุ ธรรม นาสู่มาตรฐาน ประสานชุมชน”
อาคารสถานที่
1. อาคารเรี ยนแบบ ป 1 ฉ. ใต้ ถนุ สูง
2. สนามฟุตบอล
3. อาคารอนุบาล
4. อาคารเอนกประสงค์
5. โรงเลี ้ยงไก่
6. ห้ องสุขา
7. ถังเก็บน ้าฝน แบบ ฝ33 และ ฝ 33 พิเศษ
8. แปลงนาข้ าว
9. บ้ านพักครู
บุคคลากร
1. นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
2. นางชโรพร ผาดไธสง
3. นางฟ้ามีนา เหล่าดี

ผู้อานวยการโรงเรี ยน
ครู ชานาญการ
ครูผ้ ชู ว่ ย

4. นางสาววาสนา ศรี นะรา
5. นางสาวขันทอง อุตสาห์
6. นางสาวบุษศรินทร์ ดานชัยภูมิ
7. นายคมชัย คาพะอุ
8. นายสมศักดิ์ ชินขุนทด
9. นายสมโภชน์ คาแก้ ว
กิจวัตรประจาวันของนักเรี ยน

ครูผ้ ชู ว่ ย
พนักงานราชการ
ครูอตั ราจ้ าง
ครูอตั ราจ้ าง
ครูธุรการ
นักการภารโรง

กิจวัตรประจาวันของนักเรี ยนตังแต่
้ เช้ าเวลา 8.00 น. จะเป็ นการทาความสะอาดบริเวณโรงเรี ยน
ทังหมด
้

โดยจะมีการแบ่งเวรออกเป็ นกลุม่ หมุนเวียนกันดูแลความเรี ยบร้ อยของแต่ละส่วนภายในบริเวณ

โรงเรี ยน หลังจากนัน้ เวลา 8.30 น. นักเรี ยนเข้ าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และปฏิญาณตน ตลอดจนการ
รายงานการทาความสะอาดของแต่ละกลุม่ ที่ได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลความสะอาดในส่วนต่างๆ นอกจากนี ้
ยังมีการเรี ยนรู้คาศัพท์ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษวันละคาไปพร้ อมๆกัน และการแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั อาทิเช่น โรคปากเท้ าเปื่ อย ฯลฯ แล้ วแยกย้ ายเข้ าห้ องเรี ยน ดาเนินการเรี ยนการสอน
ตามปกติตงแต่
ั ้ 9.00 น. เป็ นต้ นไป 12.00 น. เป็ นช่วงพักเที่ยง นักเรี ยนจะนากล่องข้ าวของตนลงมาร่วมกัน
รับประทานอาหารกับเพื่อนๆในลานเอนกประสงค์

โดยทางโรงเรี ยนจะมีการจัดทากลับข้ าวให้ หนึง่ อย่าง

นักเรี ยนจะนากล่องข้ าวมาตักแบ่งในกล่องของตน หรื อหากทางเป็ นกลุม่ จะนาชามจากห้ องครัวมาตักแบ่ง
แล้ วทานร่วมกัน ทุกคนจะนาอาหารมาวางที่โต๊ ะ เพื่อรอรับประทานพร้ อมกัน หลังจากรับประทานอาหาร
เสร็จเป็ นเวลาพักกลางวัน เด็กๆ จะแยกย้ ายกันไปทากิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นฟุตบอล เล่นกระโดดยาง อ่าน
หนังสือในห้ องสมุด นัง่ ทานขนม ฯลฯ เวลา 11.50 น.เสียงระฆังดังเป็ นสัญญาณบอกเวลาแปรงฟั น เด็กๆจะ
แยกย้ ายกันไปแปรงฟั น และทยอยเดินขึ ้นไปที่ระเบียงชันสอง
้
เพื่อนัง่ สมาธิก่อนเข้ าเรี ยนในช่วงบ่าย โดยใช้
เวลาประมาณ 10 นาที จากนันครู
้ ผ้ สู อนจะมาพูดคุยเรื่ องต่างๆ อาทิ การแจ้ งข่าวสาร กล่าวตักเตือน อบรม
เรื่ องมารยาท เป็ นต้ น (มีเด็กที่นาของเด็กมาเล่นขณะนัง่ สมาธิ ครูจะยึดของเล่นชิ ้นนันแล้
้ วกล่าวตักเตือน
เมื่อเพื่อนเดินแถวเข้ าห้ องแล้ ว และคืนของเล่นนันให้
้ กบั เด็กให้ นาไปเก็บให้ เรี ยบร้ อย
ความสัมพันธ์ระหว่างครูผ้ สู อนกับเด็กนักเรี ยน เด็กสนิทสนมกับครู ให้ ความเคารพและเชื่ อฟั ง อาจ
มีดื ้อบ้ างแต่ไม่ได้ แสดงออกไปในทางก้ าวร้ าว ส่วนครูผ้ สู อนให้ ความเป็ นกันเองกับเด็กนักเรี ยนและดูแลเอา
ใจใส่เป็ นอย่างดี เช่น เมื่อเห็นเด็กเป็ นแผลก็เรี ยกมาใส่ยาทาแผลให้ เมื่อเด็กเล็กร้ องไห้ ก็ชว่ ยกันดูแลแม้ วา่
ตนจะไม่ได้ สอนชันนั
้ น้ รับเด็กนักเรี ยนที่อยู่แถวบ้ านมาโรงเรี ยนด้ วย เป็ นต้ น

ภาคผนวก ข
เรื่ องย่อของภาพยนตร์ที่ฉายในโครงการวิจยั
TOTORO โทโทโร่ เพือ่ นรัก
ซัทซึ กิ วัย 8 ขวบ และ เมย์ น้องสาวของเธอย้ายบ้านพร้อมพ่อของพวกเธอ มาอยูท่ ี่บา้ นไร่ หลังหนึ่ง
ที่ปล่อยทิ้งไว้มานานในชนบท

วันหนึ่งระหว่างที่เมย์กาลังเล่นอยูท่ ี่สนามหญ้าเมย์ได้พบกับสัตว์ตวั จิ๋วตัว

หนึ่งที่กาลังเก็บลูกโอ๊กอยู่ เธอตามมันไปยังป่ าและพลัดตกหลุมที่อยูข่ า้ งๆต้นไม้ขนาดมหึมาต้นหนึ่งในนั้น
เธอได้พบกับโทโทโร่ ที่ตื่นจากการหลับใหล สัตว์ขนยาวขนาดใหญ่ยกั ษ์ที่มีขนาดเท่าๆกับบ้านหลังเล็กๆเมย์
ได้พบกับโทโทโร่ ในที่แห่งนี้เป็ นครั้งแรกและได้เผลอหลับลงบนตัวของโทโทโร่ จนซัทซึกิพี่ของเธอ
มาตามหาจนเจอ

กระทัง่ วันที่ฝนตกหนักซัทซึกิกบั น้องออกมารับคุณพ่อกลับจากทางานที่ป้ายรถเมย์และ

ได้มาเจอกับโทโทโร่ อีกครั้งที่ป้ายรถเมล์ซ่ ึ งขณะเดียวกันโทโทโร่ ก็รอรถอยูเ่ หมือนกัน โทโทโร่ ยืนตากฝน
อยูข่ า้ งๆซัทซึ กิโดยที่ไม่มีร่ม

ซัทซึ กิจึงยืน่ ร่ มให้แก่โทโทโร่ ยมื ซึ่ งทาให้โทโทโร่ ดีใจมากจากเหตุการณ์

ดังกล่าวจึงทาให้เด็กทั้งสองและโทโทโร่ เป็ นเพื่อนรักกัน
ไอซ์ บาร์ ไอติมอิม่ อุ่น
ยังเร เด็กชายวัย 10 ขวบ อาศัยอยูล่ าพังกับแม่ในชนบท ชีวติ ที่เต็มไปด้วยความยากลาบาก บีบบังคับ
ให้แม่ของเขาต้องออกเร่ ขายเครื่ องสาอางนาเข้าผิดกฎหมายตามท้องถนน แต่ยงั เรก็ยงั เข้มแข็งและอดทนได้
กับทุกเรื่ อง รวมทั้งสามารถปกป้ องแม่จากทุกเรื่ อง มีเพียงเรื่ องเดียวที่ทนไม่ได้ คือ การถูกเรี ยกว่า “ลูกไม่มี
พ่อ” ดังนั้นเมื่อหนูนอ้ ยรู ้ข่าวของพ่อที่ตอ้ งการพบ ว่ายังมีชีวติ อยู่ จึงตั้งเป้ าว่าจะออกเดินทางเพื่อไปตามหา
พ่อในเมืองหลวง และหนทางเดียวที่จะไปให้ถึงจุดหมายคือ การโดยสารรถไฟสายยาวและราคาแพง ยังเร
เริ่ มหาเงินด้วยการขายไอติมแท่ง และต้องขายให้ได้ 840 วอน จนกระทัง่ มีการแข่งขันกันขายไอติมเกิดขึ้น
และด้วยความมานะของยังเรจึงทาให้ยงั เรเป็ นผูช้ นะและได้พ้ืนที่ขายไอติมมาในที่สุด

ยังเรหาเงินจากการ

ขายไอติมได้จานวนหนึ่งแต่ก็ไม่เพียงพอกับตัว๋ รถไฟที่จะไปกรุ งโซเพื่อตามหาพ่อ แต่แล้วก็มีเพื่อนที่แสนดี
อย่างซงซูให้เงินเขาอีกจานวนหนึ่งเพื่อไปตามหาพ่อ จึงทาให้ยงั เรได้ไปตามหาพ่อสมใจแต่เหตุการณ์ที่ไม่
คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อยังเรไปถึงที่กรุ งโซขณะเดินตามหาบ้านของพ่อเขาอยูน่ ้ นั จนไปสิ้ นสุ ดที่บา้ นหลังหนึ่ง
แต่บา้ นหลังนั้นกลับมีงานศพและรู ปที่อยูห่ น้าศพก็เหมือนกับใบหน้าของพ่อยังเรที่อยูใ่ นรู ปมาก

จึงทาให้

ยังเรคิดว่าพ่อของเขาได้เสี ยชี วติ ไปแล้ว หลังจากนั้นเขาก็ได้กลับบ้านด้วยความห่อเหี่ ยวใจ ยังเรพบกับแม่
ของเขาที่กาลังรอเขาอยูอ่ ย่างเป็ นห่วง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทาให้ยงั เรคิดว่าพ่อเขาได้ตายไปจากเขาเสี ย
แล้ว

จนกระทัง่ วันหนึ่งที่แม่ของยังเรได้เห็นจดหมายน้อยๆของยังเรที่เขียนแล้วใส่ ไว้ที่กระเป๋ าหลังของ

กางเกงเมื่อแม่ของยังเรเปิ ดอ่านถึงกับน้ าตาตกเพราะสงสารลูกจึงนาจดหมายนั้นไปส่ งที่ตไู้ ปรษณี ย ์ หลังจาก
นั้นเมื่อจดหมายส่ งไปถึงพ่อของยังเรจึงทาให้พอ่ ของยังเรตามหาเขาจนเจอ

และแล้วความฝันของเด็กคน

หนึ่งที่อยากจะเจอพ่อมาทั้งชี วติ ก็ได้มาพบกับพ่อของเขาจริ งๆอย่างที่เขาตั้งใจไว้
กะปิ ลิงจ๋ อ ไม่ หลอกจ้ าว
ต๋ องอายุ 10 ขวบ เป็ นเด็กกาพร้าอาศัยอยูก่ บั ลุงมิ่งที่มีอาชีพเก็บมะพร้าวขายกับลิงจอมแสบที่มีชื่อว่า
กะปิ และแล้วลุงมิ่งก็เสี ยชีวติ กระทันหัน ทิ้งให้ต๋องและกะปิ ต้องอยูก่ นั ตามลาพัง โดยมีสวนมะพร้าวและ
ที่ดินสวยติดทะเลทิ้งไว้ให้ นอกจากนี้ยงั มีพี่หงษ์สัตว์แพทย์สาวสวยและแฟนหนุ่มเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน คอย
ช่วยเหลือดูแล แต่เมื่อมีคนในหมู่บา้ นพยายามหาทางเข้ามายึดผืนดินของลุงมิ่ง ต๋ องและกะปิ จึงต้องร่ วมมือ
กัน เขาจะต้องฝึ กกะปิ เพื่อลงแข่งขันปี นเก็บลูกมะพร้าวกับ เก่ง ลูกผูใ้ หญ่บา้ นและลิงเก็บมะพร้าวขั้นเทพจาก
ต่างถิ่น โดยมีบา้ นและที่ดินของลุงมิ่งเป็ นเดิมพัน แต่ความไม่ลงรอยระหว่างต๋ องและกะปิ เข้าขั้นน่าเป็ นห่วง
การฝึ กฝนจึงไม่ง่ายอย่างที่คิด แต่เพราะการฝึ กฝนของต๋ องและกะปิ ที่ไม่มีความย้อท้อ และแล้วในที่สุดก็ทา
ให้ต๋องและกะปิ ชนะการแข่งขันมาได้ในครั้งนั้น จึงทาให้ต๋องรักษาที่ดินผืนนี้ของลุงมิ่งไว้ได้สาเร็ จ
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Mine mapping ใบงาน: โรงเรี ยนบ้านเจาเหนือ

นักเรียนโรงเรียนบ้ านเจาเหนือ

พระเอก รุ่ นที่ 10

(เรื่ องลีบอล)

:1
(เรื่ องขุนเดช)

ยงยุทธ์

(เรื่ องขุนเดช)

ขุนเดช

:1
(เรื่ องลูกชายไม้ตะพด)

:9
อบเชย

(เรื่ องนางแบบโคกกระโดน)

:1
(เรื่ องลูกชายไม้ตะพด)

ปอย

:1
พระเอก
(เรื่ องคนเหล็ก2)

:1

แม็ค

:1
(เรื่ องมาหยารัศมี)

เดือนแรม
(เรื่ องสติ๊ส)

:3

สติ๊ส
:1

(เรื่ องอสู รน้อยในตะเกียงแก้ว)

แนนนี่

(เรื่ องแม่ยายที่รัก)

:1
(เรื่ องคุณชายตาระเบิด)

:1
จิ้งหรี ด

(เรื่ องเสาร์ 5)

:1
(เรื่ องนางแบบโคกกระโดน)
:4

มัดหมี่

เดี่ยว

:1
ลอร่ า

(เรื่ องวันพีช)

ไม่ระบุ
:1

“เรื่อง …โทโทโร่ เพือ่ นรัก”
สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการชมภาพยนตร์
- ความรู้/ความคิด
- ความสุ ข

:7

:2

ฉากทีช่ อบทีส่ ุ ดจากภาพยนตร์ ทชี่ ม
- เมย์หลับบนโทโทโร่ : 2

- ความสนุก/ตื่นเต้น

:3

- ไม่ตอบ

- ซัสซากิตามหาเมย์ : 2

: 19

- ซัสซากิตามหาโทโทโร่ ให้มาช่วยตามหาเมย์

:2

- ผจญภัย/ทาความเคารพเจ้าป่ าพร้อมกัน : 2
กิจวัตรประจาวัน
- ทางานบ้าน

- อยูบ่ นยอดไม่ใหญ่ : 3
: 20

- โทโทโร่ กระโดดให้น้ าฝนตกลงมาใส่ บนร่ ม : 1

- เลี้ยงน้อง

: 10

- ซัสซากิให้ร่มโทโทโร่ ยมื /เจอกันครั้งแรก

- ทาอาหาร

:9

- เมย์เอาข้าวโพดไปให้แม่

:4

:1

- ไถนา : 1

- รถแมว

- เล่น : 2

- แอบดูพ่อแม่คุยกันบนต้นไม้ : 1

:9

- ดูหนัง : 2
- ไปโรงเรี ยน
- ผจญภัย : 1

ทาไมโทโทโร่ จึงช่ วยตามหาเมย์

:6
- กลัวเป็ นอันตราย

: 1

- กลัวหลงทาง

- ตอบแทนบุญคุณ

: 5

- มีน้ าใจ

- เป็ นห่ วง/รัก

: 8

- เป็ นเพื่อนกัน

: 6

- อื่นๆ

: 3

:3

:2

ให้ ยมื ร่ มหรือไม่ ?
ไม่ให้ยมื : 1
ให้ยมื

: 28

ไม่ ให้ ยมื เพราะ ?
- กลัวโทโทโร่

:1

ให้ ยมื เพราะ ?
- กลัวเปี ยกฝน
- ไม่มีร่ม

:7

:3

- กลัวเป็ นไข้/ไม่สบาย, หวัด
- ไม่บอกเหตุผล
- อื่นๆ

:8

:3

:3

“เรื่อง …ไอซ์ บาร์ ไอติมอิม่ อุ่น”
สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการชมภาพยนตร์
- ความกตัญญู

:7

- ยังเรกับเพื่อนขายไอติม : 3

- ได้ความรู้/ความคิด : 2
- น้ าใจและการแบ่งปั น
- ความรักที่มีต่อเพื่อน
- การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
- เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่

ฉากทีช่ อบทีส่ ุ ดจากการชมภาพยนตร์

- รถไฟกาลังจะชนซงซูเพื่อนของยังเร
:5

:3
:4

:3

- ยังเรเดินจับมือกับพ่อเดินรอบเมือง

- ยังเรกินไอศกรี ม

:4

- ซงซูเอาไอศกรี มมาง้อยังเร : 3
- ยังเรเจอพ่อเป็ นครั้งแรกที่บา้ น : 1

- ความขยันและความอดทน : 1

- ยังเรยิม้ อย่างมีความสุ ข : 2

- ความสนุก : 1

- ซงซูกระโดดแย่งไข่ตม้ มากิน : 1

- ไม่ได้ดู (ไม่ได้ทา) : 2

- ไม่ได้ดู (ไม่ได้ทา) : 2

หาก นร. เป็ นเพือ่ นของยังเรทีโ่ ดนแย่งทีข่ าย
ของจะทาอย่างไร

หาก นร. เป็ นยังเรทีไ่ ปแย้งพืน้ ทีข่ ายไอศกรีม
ของเพือ่ นจะทาอย่างไร
- มีขอ้ ต่อลอง

:4

- ให้แบ่งกันขาย

: 12

:3

- ขอร้องเพื่อขายไอศกรี ม : 2
- ให้แบ่งพื้นที่กนั ขาย

- ขายด้วยกัน : 1
- ให้ไปขายที่อื่น

:8

- ยังเรกับเพื่อนแบ่งไอศกรี มกันกิน : 3

- การให้อภัยกัน : 2

- ตักเตือน

:3

: 11

- ไม่ได้มา (ไม่ได้ทา) : 2

:6

- ไม่ได้ดู (ไม้ได้ทา) : 1
- ขอโทษ

: 18

การกระทาของเพือ่ นยังเรถูกต้ องหรือไม่
- ไม่ถูกต้อง

: 28

ไม่ ถูกต้ อง เพราะ ?
- ยังเรไม่รู้
- นิสัยไม่ดี

: 10
:3

- ทารุ นแรงเกินไป

:6

- ควรบอกเตือนดีๆ
- ยังเรก็ผดิ ด้วย

: 2
: 2

- ควรตักเตือนก่อน
- เป็ นพื้นที่สาธารณะ
- ไม่ได้ทา (ไม่ได้มาดู)

:2
:2
:2

“เรื่อง …กะปิ ลิงจ๋ อ ไม่ หลอกจ้ าว”
สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการชมภาพยนตร์
- ความตื่นเต้น

:4

- กะปิ กอดรู ปปั้ น

- ได้ความรู้/ความคิด

: 5

- การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
- การให้อภัยกัน
- ความสนุก
- ความสามัคคี

ฉากทีช่ อบทีส่ ุ ดจากภาพยนตร์ ทชี่ ม

- ต๋ องว่ายน้ าไปช่วยเก่ง

:1

- ช่วยกันประกอบรู ปปั้ น

:2
:4

- ความเมตตากรุ ณา : 1

- กะปิ ฉี่รดหัวลุงมิ่ง

- ไม่ได้แสดงความคิดเห็น (ไม่ได้มาดู) : 1
อยากเป็ นใครในเรื่อง กะปิ ลิงจ๋ อ ไม่ หลอกเจ้ า

- ต๋ อง

: 13

: 3

: 2
: 1

- ต๋ องกับเก่งดีกนั และเป็ นเพื่อนที่ดีต่อกัน

: 1

- แข่งขันเก็บมะพร้าวระหว่างกะปิ กับกระจับ
: 11
-ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพราะไม่ได้มาดู

:3
-

- เพื่อนต๋ องคนที่เอาดอกไม้มาให้

: 3

- ต๋ องฝึ กซ้อมกับกะปิ ก่อนการแข่งขัน : 2
- กะปิ ชนะการแข่งขัน

: 12

: 1

- ต๋ องกับเก่งแข่งพายเรื อกันในป่ า

:5

- กะปิ

: 1

- ลิงตัวเมียที่แต่งตัวสวยๆ

- ความสุ ข : 1

- หงส์

: 4

:1

- ไม่ได้แสดงความคิดเห็ นเพราะไม่ได้มาดู

:1

ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพราะไม่ได้มาดู

:1

เพราะอะไรจึงอยากเป็ น ?
- กะปิ มีความฉลาด

- ไม่น่าคบ

:3

- ต๋ องมีนิสัยดี

นักเรียนคิดว่าเก่งมีพฤติกรรมน่ าคบหรือไม่

: 13

: 25

- น่าคบ

:3

- กะปิ ปี นต้นไม้เก่ง : 1
- กะปิ นิสัยดี

:3

- หงส์น่ารักและนิสัยดี
- กะปิ มีความซุกซน

เพราะอะไรจึงไม่ น่าคบ

:2

- รังแกเพื่อน / แกล้งเพื่อน

:2

- กะปิ ตลก : 1

- ขี้อิจฉา

- กะปิ น่ารัก

- เป็ นคนไม่ดี

:1

- นิ สัยไม่ดี

:4

:2

- หงส์เป็ นคนดี : 1
- เพื่อนต๋ องน่ารักและนิสัยดี
- กะปิ เก่ง

:1

:8

:4

- ชอบแข่งขันกับคนอื่น
- เขาอวดเก่ง

:3

- หงส์นิสัยดี

:1

- เกเร : 1

- หงส์มีน้ าใจ

:2

- ไม่ได้ทา (ไม่ได้มาดู)

- ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพราะไม่ได้มาดู : 1

: 13

:1

หากนักเรียนมีลิงเป็ นของตัวเองจะดูแลอย่างไร
- ให้อาหาร
- อาบน้ าให้มนั

:5

- ดูแลอย่างดี

: 15

- ให้กล้วยกินทุกวัน

:3

- ฝึ กฝนให้มนั เก่ง

: 4

- ไม่ได้แสดงความคิดเห็ นเพราะไม่ได้มาดู

:

1

ชอบตัวละครใดทีส่ ุ ดจากภาพยนตร์ ทชี่ มทั้ง 3 เรื่อง
- โทโทโร่

:

- กะปิ

10
: 14

- ซัสซากิ

:3

- เมย์จงั

:1

- หงส์

:1

- ต๋ อง

:1

ชอบตัวละครใดทีส่ ุ ดจากภาพยนตร์ ทชี่ มทั้ง 3 เรื่อง
- โทโทโร่

: 10

- กะปิ

: 14

- ซัสซากิ

: 3

- เมย์จงั

: 1

- หงส์

: 1

- ต๋ อง

: 1

เพราะอะไรถึงชอบ
- กะปิ นิสัยดี

:

- เมย์จงั น่ารัก

:1

- โทโทโร่ ช่วยตามหาเมย์

2

- กะปิ ฉลาด

- กะปิ เก่ง

:3

- ซัสซากินิสัยดี

:1

- โทโทโร่ นิสัยดี

:3

- ซัสซากิแบ่งเบาภาระพ่อ-แม่ : 1
- หงส์นิสัยดี

:1

- กะปิ ซุกซน

:1

- ต๋ องมีนิสัยดี

:1

- กะปิ ตลก
-โทโทโร่ น่ารัก

:6

:1

คิดว่าจะนานิสัยใครในตัวละครใดไปใช้ ประโยชน์ ได้ บ้าง
- โทโทโร่
- กะปิ
- ซัสซากิ

:1
:6
:2

- ต๋ อง
- ยังเร

: 15
:5

ได้ อะไรจากการชมภาพยนตร์ บ้างในครั้งนี้
- ความรู ้/ความคิด
- รู ้สึกดีมาก

: 11

: 2

- ความสนุ ก/ตื่นเต้น

: 10

- ทาให้รู้จก
ั มีความสามัคคี

: 1

- ได้ขอ
้ คิดต่างๆ

: 1

- รู้จกั มีความเมตตากรุ ณา ต่อผูอ้ ื่น

:4

ภาคผนวก ง
Mine mapping ใบงาน: โรงเรี ยนสหประชาสรร

นักเรียนโรงเรียนสหประชาสรร
(เรื่ องขุนเดช)
(เรื่ องโทโทโร่ เพื่อนรัก)

น้องเมย์

ขุนเดช
:4

:7
(เรื่ องนางแบบโคกกระโดน)
(เรื่ องโดเรม่อน)

โดเรม่อน

ลอล่า

:2

:5
(เรื่ องสติ๊ส)

สติ๊ส

(เรื่ องอสู รน้อยในตะเกียงแก้ว)

:1

(เรื่ องโทโทโร่ เพื่อนรัก)

โทโทโร่
: 17

(เรื่ องขุนศึก)

ขุนศึก

แนนนี่

“เรื่อง …โทโทโร่ เพือ่ นรัก”
สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการชมภาพยนตร์
- ความสุ ข

- อยูบ่ นยอดไม่ใหญ่ : 1

:2

- ความสนุก/ตื่นเต้น

:3

- ไม่ตอบ

- รถแมว
: 22

- ความเมตตากรุ ณา, คิดอย่างมี
เหตุผล

:1

- น้ าใจ

:4

- ทางานบ้าน

:4

: 18
:7

- โทโทโร่ ยมิ้

: 13

: 1
: 2

- ขายของ : 1

: 4
: 3
: 1

- ช่วยกันตามหาเมย์
- โทโทโร่ ถือร่ ม

- ปลูกต้นไม้

: 5

- โทโทโร่ หลับ
- คันตะถือร่ ม

:9

- ไปโรงเรี ยน

: 1

: 2

:3

- เมย์หกั ข้าวโพด

- เล่น : 1

- ตักน้ า

- ย้ายเข้าไปอยูใ่ นบ้าน

- เมย์วงิ่ เล่น

กิจวัตรประจาวัน

- เก็บผัก

- เมย์วงิ่ ตามลูกของโทโทโร่

- เมย์วงิ่ ตามพี่สาว : 1

- รู ้จกั การช่วยเหลือผูอ้ ื่น

- ทาอาหาร

:4

- โทโทโร่ ยนื ตากฝนข้างๆซัสซากิกบั เมย์

- ความกตัญญู : 2

- เลี้ยงน้อง

ฉากทีช่ อบทีส่ ุ ดจากภาพยนตร์ ทชี่ ม

: 6

:3
: 2

: 6

ให้ ยมื ร่ มหรือไม่ ?
ไม่ให้ยมื

ทาไมโทโทโร่ จึงช่ วยตามหาเมย์

:1

-

ให้ยมื

: 36

ตอบแทนบุญคุณ

- เป็ นห่ วง/รัก

: 7

- เป็ นเพื่อนกัน
- มีน้ าใจ

ไม่ ให้ ยมื เพราะ ?
- กลัวพ่อไม่มีร่มใช้

- ขอร้ อง

:1

ให้ ยมื เพราะ ?
-

กลัวเปี ยกฝน

:7

- ไม่มีร่ม

: 11

- กลัวเป็ นไข้/ไม่สบาย, หวัด
- ไม่บอกเหตุผล
- ฝนตก
- แบ่งปั น

: 5
: 6
: 5

: 2

: 11

: 13

:3
:4

“เรื่อง …ไอซ์ บาร์ ไอติมอิม่ อุ่น”
ฉากทีช่ อบทีส่ ุ ดจากการชมภาพยนตร์
สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการชมภาพยนตร์
- ความกตัญญู

:5

- ได้ความรู้/ความคิด
- น้ าใจและการแบ่งปั น

- เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่

:8

- รถไฟกาลังจะชนซงซูเพื่อนของยังเร
:1

- ยังเรเดินจับมือกับพ่อเดินรอบเมือง
: 11

- การช่วยเหลือผูอ้ ื่น

- ยังเรกับเพื่อนขายไอติม

:4

- ยังเรกินไอศกรี ม

:5

:6

- ซงซูให้เงินยังเรไปตามหาพ่อ

:2

:5

- ไม่ได้ดู (ไม่ได้ทา) : 1

- ความสุ ข : 1

หาก นร. เป็ นยังเรทีไ่ ปแย้งพืน้ ทีข่ ายไอศกรีมของ

- ไม่ได้ดู (ไม่ได้ทา) : 1

เพือ่ นจะทาอย่างไร
- ขอร้องเพื่อขายไอศกรี ม : 1

หาก นร. เป็ นเพือ่ นของยังเรทีโ่ ดนแย่งทีข่ าย
ของจะทาอย่างไร
- ตักเตือน
- ให้แบ่งกันขาย

: 17
:2

:3

- ให้หยุดขาย : 1

:4
:2

: 5

-ไม่เข้าไปขายตรงนั้นอีก

:5

- ทะเลาะกัน
- ให้อภัย

- ทะเลาะกัน

: 4

- ให้ไปขายที่อื่น

- ให้แบ่งพื้นที่กนั ขาย
- ทาเป็ นไม่สนใจ

:6

- ขายด้วยกัน

: 12

-ไปขายที่อื่น
- หาที่ใหม่

: 7
: 11

: 1

- ช่วยกันขาย

: 1

- ขายด้วยกัน

: 1

- ไม่ได้ดู (ไม้ได้ทา) : 1
- ขอโทษเพื่อน

: 3

การกระทาของเพือ่ นยังเรถูกต้ องหรือไม่
- ไม่ถูกต้อง
- ถูกต้อง

: 37
: 1

ไม่ ถูกต้ อง เพราะ ?
- ยังเรไม่รู้ : 1
- นิสัยไม่ดี

:3

- ทารุ นแรงเกินไป

: 6

- ควรบอกเตือนดีๆ

:5

- เป็ นพื้นที่สาธารณะ
- เป็ นเพื่อนกัน
- แบ่งกันขาย

:2
:1

- ทะเลาะกันไม่ดี
- เกเร

:8

:2

- มาก่อนได้ก่อน 1

:8

“เรื่อง …กะปิ ลิงจ๋ อ ไม่ หลอกจ้ าว”

สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการชมภาพยนตร์
- ความตื่นเต้น

ฉากทีช่ อบทีส่ ุ ดจากภาพยนตร์ ทชี่ ม
- ต๋ องฝึ กซ้อมกับกะปิ ก่อนการ

:1

- ได้ความรู้/ความคิด

แข่งขัน

: 7

: 11

- การช่วยเหลือผูอ้ ื่น

:2

- กะปิ ชนะการแข่งขัน

- ความสนุก

: 12

- กะปิ ฉี่รดหัวลุงมิ่ง

- ความสุ ข

:8

- ความมีน้ าใจ

:1

: 2

- แข่งขันเก็บมะพร้าวระหว่างกะปิ กับกระจับ
: 10

-ต๋ องช่วยเก่งที่กาลังจะจมน้ า

- จะไม่แกล้งเพื่อน : 1
- ไม่ได้แสดงความคิดเห็น (ไม่ได้มาดู)

: 1

:5

-ต๋ องยืนอยูท่ ี่ริมทะเล

:3

: 5

-กะปิ กระโดดจากต้นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งไปอีก
ต้นหนึ่ง

:2

-กะปิ ทิ้งถาดลงใส่ หวั พระ
อยากเป็ นใครในเรื่อง กะปิ ลิงจ๋ อ ไม่ หลอกเจ้ า
- กะปิ

: 15

- ต๋ อง
- หงส์

: 15
:7

-พระมาบิณฑบาต : 2

:1

เพราะอะไรจึงอยากเป็ น ?
- กะปิ มีความฉลาด
- ต๋ องมีนิสัยดี
- กะปิ นิสัยดี

:3

- ไม่น่าคบ

: 37

:4
:1

- หงส์น่ารักและนิสัยดี

เพราะอะไรจึงไม่ น่าคบ

:1

- รังแกเพื่อน / แกล้งเพื่อน

- กะปิ ตลก : 1
- กะปิ น่ารัก

นักเรียนคิดว่าเก่งมีพฤติกรรมน่ าคบหรือไม่

- ขี้อิจฉา

:2

- หงส์เป็ นคนดี : 3

:2

- เป็ นคนไม่ดี

:5

- นิ สัยไม่ดี

:8

- ชอบแข่งขันกับคนอื่น

หากนักเรียนมีลิงเป็ นของตัวเองจะดูแลอย่างไร

- เขาอวดเก่ง

- ให้อาหาร

- เกเร

:4

- อาบน้ าให้มนั

:5

-

- ดูแลอย่างดี

: 11

- ให้กล้วยกินทุกวัน

:3

- ฝึ กฝนให้มนั เก่ง
- ไม่บงั คับ

- ทาที่นอนให้

: 9

: 2
:1

: 11

:1
:6

เอาเปรี ยบเพื่อน

:1

:1

ชอบตัวละครใดทีส่ ุ ดจากภาพยนตร์ ทชี่ มทั้ง
3 เรื่อง

- หงส์นิสัยดี

- โทโทโร่

:

- กะปิ

- ยังเร
- เมย์

14

: 11

- ซัสซากิ
- หงส์

เพราะอะไรถึงชอบ

5

:

: 1

- ต๋ องมีนิสัยดี

: 2

- โทโทโร่ น่ารัก

:4

- โทโทโร่ ช่วยตามหาเมย์

:2

- กะปิ เก่ง

:3

: 3

- กะปิ ตลก

:4

: 6

- โทโทโร่ ชอบช่วยเหลื อผูอ
้ ื่น
- กะปิ มีความกตัญญู

คิดว่าจะนานิสัยใครในตัวละครใดไปใช้
ประโยชน์ ได้ บ้าง

- ซัสซากิ
- เมย์จงั
- หงส์

: 8

: 7
: 2
: 1

: 1

- โทโทโร่ นิสัยดี
- ซัสซากิน่ารัก
- เมย์ตลกดี

: 1
: 1
: 4

- ยังเรมีความกตัญญู

: 11

: 6

:1

: 2

: 3

- ต๋ อง
-ยังเร

- หงส์ น่ารัก
- โทโทโร่ ตลก

- โทโทโร่
- กะปิ

:1

- ยังเรมามกตัญญู

3

: 3

:7

ได้ อะไรจากการชมภาพยนตร์ บ้างในครั้งนี้
- ความรู้/ความคิด
- รู้สึกดีมาก

: 13

:1

- ทาให้รู้จกั มีความสามัคคี
- ได้ขอ้ คิดต่างๆ

: 2

:1

- รู้จกั มีความเมตตากรุ ณา ต่อผูอ้ ื่น
- ความสนุก

: 11

- ได้นิสัยที่ดี

: 11

- ได้รู้วา่ นิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกัน
- เป็ นคนช่างสังเกต

: 1

- รู้จกั มีความซื่ อสัตย์

: 1

- ความสุ ข

: 1

- การแบ่งปั น
- การให้อภัย : 2

: 1

:3

:1

ภาคผนวก จ
ใบงานแบบทดสอบทัศนคติเรื่ องความเมตตากรุ ณา และการให้อภัย : โรงเรี ยนบ้านเจาหนือ
1.นักเรียนกาลังยืนรอรถประจาทางขณะฝนตก หากนักเรียนมีร่ม 2
คัน นักเรี ยนจะแบ่ งให้ คนที่ยืนรอรถอยู่ข้างๆหรือไม่ เพราะอะไร?

แบ่ง
ไม่แบ่ง

แบ่ งให้ เพราะ ?
- สงสาร

:9

- กลัวไม่สบาย

: 5

- กลัวเปี ยก

: 9

- ไม่มีร่ม

: 4

- ช่วยเหลือกัน

: 3

- เป็ นเพื่อนกัน

:1

- ไม่รู้จกั /กลัวถูกจับตัวไป

:3

ไม่ แบ่ งให้ เพราะ ?
-ไม่รู้จกั /กลัวถูกจับตัวไป

:3

2.นักเรียนมีหน้ าที่และกิจวัตรประจาวันอะไรบ้ าง ทีต่ ้ องทาในแต่ ละวัน
- ดูการ์ตูน : 1

- เล่นเกม

- รดน้ าต้นไม้ : 1

-เฝ้ าบ้าน : 2

- ปลูกต้นไม้ : 1

- ตักน้ า

- ล้างห้องน้ า : 1

- รดน้ าต้นไม้

- ไถนา : 1

- ทางานบ้าน

- ทากับข้าว

:4

- กอกน้ า

:3

- ซักผ้า

: 4

- ไปเรี ยน

: 21

- อาบน้ า

: 1

- ล้างห้องน้ า
- ดูการ์ตูน

:1
:1

- อ่านการ์ ตูน
- เล่น

:1

: 3

- รดน้ าผัก

:1

- เลี้ยงน้อง

: 3

- ปลูกต้นไม้

:1

: 3

:1
:1
: 20

3.ถ้ าน้ องของเพือ่ นนักเรียนหายตัวไป นักเรียนจะช่ วยเพือ่ นตามหา
หรือไม่ เพราะอะไร ?
- ช่วยเหลือกัน

:4

- กลัวน้องถูกจับตัวไป : 1
- เป็ นเพื่อนกัน

: 12

- กลัวแม่ด่าเขา

:1

- สงสาร

: 6

- กลัวเป็ นอันตราย
- พึ่งพาอาศัยกัน

: 4
:1

4.หากนักเรียนเป็ นคนขายของตลาดนัด แล้วต้ องไปตั้งแผงขายตรงที่
เพือ่ นของนักเรี ยนขายอยู่ก่อนเพือ่ ขายของชนิดเดียวกัน นักเรียนจะ
ทาอย่างไร?
- ขายด้วยกัน
- หาที่ใหม่

:1
:3

- ขายที่อื่น
- ขอโทษ
- ไม่ขาย

- อธิบายเหตุผล
- ขอขายด้วย

: 10
:5
:1

- ขอขายแปปนึง

: 2

:1
:6

5.หากนักเรียนเป็ นคนขายของตลาดนัด แล้วเพือ่ นของนักเรียนมาตั้ง
แผงขายของชนิดเดียวกันในทีข่ องนักเรียน นักเรียนจะทาอย่างไร?
- ให้เขาขายไป

: 4

- ให้ไปขายที่อื่น

: 11

- แบ่งที่ให้ขาย
- ขายด้วยกัน
- ไม่ให้ขาย

:6
:2

- ต่างคนต่างขาย

:1

6.หากนักเรียนไปขายของในทีข่ องผู้อนื่ แล้วถูกเจ้ าของทีร่ ังแก เพราะ
เขาถูกแย่ งที่ขายของ นักเรียนคิดว่าเจ้ าของทีท่ าถูกต้ องหรือไม่ เพราะ
อะไร?

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

: 26
: 2

ไม่ ถูกต้ องเพราะ ?
-ไม่ควรรังแกกัน

:8

- ไม่รู้

:2

- รุ นแรงเกินไป : 2

- ไม่มีเหตุผล : 1

- นิสัยไม่ดี

- หวงที่เกินไป : 2

:3

- ทะเลาะกัน

:2

- ควรบอกดีๆ

- เป็ นที่สาธารณะ : 1
- ผิดทั้ง 2 ฝ่ าย

:5

- ต่างคนต่างผิด : 1

:1
ถูกต้ องเพราะ ?

- ที่ของเขา

: 2

7.หากเพือ่ นของนักเรียนชอบมาท้านักเรียนให้ แข่ งขันเรื่องต่ างๆ เช่ น
ขี่จักรยาน เล่ นเกม เรียนหนังสื อ และอืน่ ๆอยู่บ่อยครั้ง นักเรียนชอบ
หรือไม่ และจะทาอย่างไร?

ไม่ชอบ
ชอบ

:
: 5

24

ไม่ ชอบเพราะ ?
- ไม่ชอบคนอวดเก่ง

:3

- ไม่อยากทา : 2
- ราคาญ

:1

-ไม่ชอบให้ใครมากวน
- นิสัยไม่ดี

: 4

- มันไม่ดี

: 4

- ไม่ชอบแข่งขัน

:2

:4

- ไม่สนใจ : 1
- ไม่ชอบให้คนอื่นท้า

:3

ชอบเพราะ ?
- สนุกดี

:3

- จะได้รู้วา่ มันเป็ นอย่างไร
- จะได้เล่นเป็ น

:1

:1

8.หากนักเรียนมีสัตว์ เลีย้ งอยู่ 1 ตัว นักเรียนจะดูแลมันอย่างไร?
- ดูแลอย่างดี
- ให้อาหารทุกวัน

: 11
: 13

-ทาความสะอาดให้ : 4
-พาไปออกกาลังกาย : 1

ภาคผนวก ฉ
ใบงานแบบทดสอบทัศนคติเรื่ องความเมตตากรุ ณา และการให้อภัย : โรงเรี ยนสหประชาสรร

1.นักเรียนกาลังยืนรอรถประจาทางขณะฝนตก หากนักเรียนมีร่ม 2
คัน นักเรี ยนจะแบ่ งให้ คนที่ยืนรอรถอยู่ข้างๆหรือไม่ เพราะอะไร?

แบ่ง

: 35

แบ่ งให้ เพราะ ?
- เป็ นเพื่อนกัน
- ไม่มีร่ม

:5
: 4

- ช่วยเหลือกัน
- กลัวเปี ยก

:4

- กลัวไม่สบาย
- น้ าใจ

:4

:1

: 17

2.นักเรียนมีหน้ าที่และกิจวัตรประจาวันอะไรบ้ าง ทีต่ ้ องทาในแต่ ละวัน
- ซักผ้า

: 10

- ทางานบ้าน

: 29

- ทากับข้าว

:8

- อ่านหนังสื อ

:6

- ทาการบ้าน

: 18

- อาบน้ า

: 7

- เล่น

: 11

- ดูโทรทัศน์

: 4

- เลี้ยงน้อง

:5

-ไปเรี ยน

:7

- ซื้อของ

:2

- ขายของ

:3

- ทาไร่ /ทานา

:1

- ให้อาหารปลา

:1

- ตักน้ า : 1
- กอกน้ า

:2

- รดน้ าต้นไม้
- แต่งตัว

:1
:3

3.ถ้ าน้ องของเพือ่ นนักเรียนหายตัวไป นักเรียนจะช่ วยเพือ่ นตามหา
หรือไม่ เพราะอะไร ?

ช่วย

: 35

ช่ วยเพราะ ?
- ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
- สงสาร

: 7

: 6

- เป็ นเพื่อนกัน

:9

- กลัวเป็ นอันตราย

: 5

- กลัวเพื่อนถูกพ่อ-แม่ตาหนิ

: 1

- กลัวถูกลักพาตัวไป

: 7

4.หากนักเรียนเป็ นคนขายของตลาดนัด แล้วต้ องไปตั้งแผงขายตรงที่
เพือ่ นของนักเรี ยนขายอยู่ก่อนเพือ่ ขายของชนิดเดียวกัน นักเรียนจะ
ทาอย่างไร?
- ขอพื้นที่เพื่อนขายด้วย
- หาที่ขายใหม่

:4
:8

- ขอโทษ : 2
-ไปขายที่อื่น
-

- มาก่อนได้ก่อน

:4

- ทะเลาะกัน : 1
- ช่วยกันขาย/ขายด้วยกัน

: 10

- สนใจ

:4

:2

5.หากนักเรียนเป็ นคนขายของตลาดนัด แล้วเพือ่ นของนักเรียนมาตั้ง
แผงขายของชนิดเดียวกันในทีข่ องนักเรียน นักเรียนจะทาอย่างไร?
- พูดกันดีๆ

:4

- ให้ไปขายที่อื่น

: 18

- แบ่งกันขาย

:8

- ขายด้วยกัน : 2
- ทะเลาะกัน

:1

- ขอคิดค่าที่

:1

- ให้ขายอย่างอื่น

:1

6.หากนักเรียนไปขายของในทีข่ องผู้อนื่ แล้วถูกเจ้ าของทีร่ ังแก เพราะ
เขาถูกแย่ งที่ขายของ นักเรียนคิดว่าเจ้ าของทีท่ าถูกต้ องหรือไม่ เพราะ
อะไร?

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

: 25
: 10

ไม่ ถูกต้ อง เพราะ ?
- รุ นแรงเกินไป
- ที่สาธารณะ

: 7
:3

- รังแกผูอ้ ื่น

: 8

- ควรพูดกันดีๆ
- ไม่รู้

: 6

:1
ถูกต้ อง เพราะ ?

- ที่ของเขา

: 10

7.หากเพือ่ นของนักเรียนชอบมาท้านักเรียนให้ แข่ งขันเรื่องต่ างๆ เช่ น
ขี่จักรยาน เล่ นเกม เรียนหนังสื อ และอืน่ ๆอยู่บ่อยครั้ง นักเรียนชอบ
หรือไม่ และจะทาอย่างไร?

ไม่ชอบ
ชอบ

: 30
:5

ไม่ ชอบเพราะ ?
- ไม่ชอบแข่งขัน

: 13

- ไม่อยากเข้าใกล้

:2

- ไม่ชอบคนอวดเก่ง
- ไม่รับคาท้า

:4
:7

- บอกคุณครู

: 1

- ทาเฉยๆ

: 2

- ปฏิเสธ

: 1

ชอบเพราะ ?
- จะได้รู้วา่ เราเก่ง
- สนุ กดี

:1

: 3

- มีความสุ ข

: 1

8.หากนักเรียนมีสัตว์เลีย้ งอยู่ 1 ตัว นักเรียนจะดูแลมันอย่างไร?
- ให้อาหารทุกวัน

: 14 - ฝึ กมันให้เก่ง : 1

- พาออกกาลังกาย
- ทาที่นอนให้

:3
: 1

- ทาความสะอาดให้
- อาบน้ าให้มนั

: 5

- เล่นกับมัน : 1
: 1

: 4

- ดูแลมันให้ดี

- ดูแลเอาใจใส่

: 5

ภาคผนวก ช
เครื่องมือเก็บข้ อมูล
แบบทดสอบทัศนคติจริยธรรมเรื่องการเมตตากรุ ณา และการคิดอย่ างมีเหตุผล
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยกเลือกคาตอบตามความตามความคิดของตนเองตามสถานการณ์ ตอ่ ไปนี ้
1. ดวงทาดินสอของตนเองหายจึงไม่มีดนิ สอใช้ หากนักเรี ยนนัง่ ติดกับดวงนักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. บอกให้ ดวงหาให้ ทวั่ ๆห้ อง
ข. เก็บกล่องดินสอของตนเองเพราะกลัวว่าหากให้ ดวงยืมดวงจะทาหาย
ค. ให้ ดวงยืมดินสอจดการบ้ านก่อน
2. ทอปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆขณะเดียวกันลูกบอลไปโดนกระจกห้ องคุณครู หากนักเรี ยนเป็ นเพื่อน
กับทอปนักเรี ยนจะทาอย่างไรทาอย่างไร
ก. เดินไปบอกคุณครูวา่ ทอปเป็ นต้ นเหตุที่ทาให้ กระจกห้ องครูแตก
ข. เดินไปบอกคุณครูวา่ ทอปและทุกคนที่เล่นฟุตบอลเป็ นต้ นเหตุของเรื่ องนี ้
ค. วิ่งหนีก่อนที่ครูจะมา
3. น ้าเจอบัวนัง่ อยูใ่ นสนามเด็กเล่นจึงเข้ าไปคุยสังเกตเห็นบัวจ้ องมองมือน ้าที่ถือน ้าแข็งใสอยู่ หาก
นักเรี ยนเป็ นน ้านักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. เดินเข้ าไปทักทายและเดินผ่านไป
ข. ชวนบัวไปเล่นของเล่นในสนามเด็กเล่น แต่บอกให้ บวั รอจนกว่าน ้าจะกินน ้าแข็งใสหมด
ค. ชวนบัวไปเล่นของเล่นในสนามเด็กเล่น และบอกให้ บวั มากินน ้าแข็งใสด้ วยกัน
4. นักเรี ยนเจอหนูตวั หนึง่ อยูใ่ นอ่างน ้าในห้ องน ้านักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. เอาไม้ มาเขี่ยหนูออกจากอ่างน ้า
ข. รี บเดินออกจากห้ องน ้าด้ วยความตกใจ
ค. เรี ยกเพื่อนให้ มาดู
5. โอมทาความสะอาดห้ องเรี ยนหลังเลิกเรี ยนคนเดียวเนื่องจากเป็ นเวรทาความสะอาดห้ องเรี ยน เมื่อ
นักเรี ยนเห็นจะทาอย่างไร
ก. เดินไปกล่าวลาก่อนกลับบ้ าน เพราะไม่ใช่หน้ าที่ทาความสะอาดของตนเองวันนี ้
ข. ถามโอมว่ามีอะไรให้ ชว่ ยทาหรื อไม่ก่อนกลับบ้ าน

ค. บอกโอมว่าจะช่วยทาความสะอาดห้ องเรี ยนก่อนกลับบ้ าน
6. มิ ้งเห็นเงาะนัง่ ร้ องไห้ อยูใ่ นโรงอาหารเพราะ เงาะทาสมุดการบ้ านตกน ้า จึงไม่มีการบ้ านส่งคุณครู
หากนักเรี ยนเป็ นมิ ้งนักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. บอกเงาะว่าทาไมไม่ระวังให้ มากกว่านี ้ ก็สมควรแล้ วที่ไม่มีการบ้ านส่ง
ข. บอกเงาะว่าไม่เป็ นไร และช่วยไปบอกคุณครูให้ แล้ วค่อยนาการบ้ านมาส่งพรุ่งนี ้
ค. บอกเงาะให้ เลิกร้ องไห้ แล้ วรี บลอกการบ้ านเพื่อนมาส่งคุณครู
7. ตะวันวิ่งไปชนฝนที่ถือถาดอาหารกลางวัน ทาให้ อาหารหกเลอะเสื ้อผ้ าของตะวัน หากนักเรี ยนเป็ น
ตะวันนักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. รี บไปล้ างคราบอาหารที่เลอะเสื ้อของตนเอง
ข. มองหน้ าฝนที่ไม่ระวังและรี บไปล้ างคราบอาหารที่เลอะเสื ้อของตนเอง
ค. กล่าวขอโทษฝนและรี บไปล้ างคราบอาหารที่เลอะเสื ้อของตนเอง
8. ปิ่ นลืมเงินค่าอาหารกลางวันมาโรงเรี ยนจึงมาขอยืมฝนแต่ฝนมีเงินพอดีคา่ อาหารกลางวันของ
ตนเอง หากนักเรี ยนเป็ นฝนนักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. บอกปิ่ นว่ามีเงินพอดีคา่ อาหารจึงให้ ยืมไม่ได้
ข. บอกปิ่ นว่าให้ ไปยืมคุณครูแทนเพราะตนเองไม่มี
ค. บอกปิ่ นว่าตนเองมีเงินพอดี ถ้ าปิ่ นไม่รังเกียจก็แบ่งอาหารกลาวงวันกินด้ วยกัน
9. แป้งทาข้ อสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้ จึงขอต้ นลอกขอสอบ หากนักเรี ยนเป็ นต้ นนักเรี ยนจะทา
อย่างไร
ก. เปิ ดกระดาษคาตอบให้ แป้งลอก
ข. บอกเพื่อนว่าลอกข้ อสอบไม่ดี ให้ ทาเอง
ค. บอกว่าไม่ให้ ดู
10. นกยืนเข้ าแถวหน้ าเสาธงตอนเช้ ารู้สกึ จะเป็ นลมจึงเรี ยกชมพูท่ ี่ยืนอยูข่ ้ างๆให้ ชว่ ย หากนักเรี ยนเป็ น
ชมพูน่ กั เรี ยนจะทาอย่างไร
ก. บอกว่าทนๆไปก่อนเดี๋ยวก็เสร้ จแล้ ว
ข. บอกว่าให้ เลิกสะกิดเดี๋ยวครูนกึ ว่าคุยกันในแถว แล้ วถูกลงโทษ
ค. เรี ยกคุณครูบอกว่านกไม่สบาย
11. ซีมกั ถูกเพื่อนล้ อว่าเป็ นเด็กกาพร้ าอยู่บอ่ ยครัง้ หากนักเรี ยนเป็ นซีนกั เรี ยนจะทาอย่างไร

ก. ทาเป็ นไม่ได้ ยิน
ข. ฟ้องคุณครู
ค. ต่อยเพื่อนคนที่ล้อเลียน
12. หนิงกับฝ้ายไปซื ้ออาหารกลางวันมาทานแต่ของฝ้ ายไม่อร่อย เมื่อนักเรี ยนทราบว่าฝ้ายทานอาหาร
ไมได้ นกั เรี ยนจะทาอย่างไร
ก. ทาเฉยๆ
ข. บอกฝ้านให้ ทานๆเข้ าไปเสียดายเงิน
ค. แบ่งอาหารของตนเองให้ ฝ้ายทาน
13. ภานุชอบยืมหนังสือการ์ ตนู ของนัทมาอ่านในเวลาเรี ยน เมื่อครูจบั ได้ จะอ้ างว่าการ์ ตนู นันเป็
้ น
ของนัท แต่อ๋นู งั่ เรี ยนอยูข่ ้ างหนังจึงเห็นเหตุการณ์ทงหมด
ั้
หากนักเรี ยนเป็ นอูน๋ กั เรี ยนจะทาอย่างไร
ก. บอกภานุให้ ขอโทษนัทและไปบอกความจริงกับครู
ข. บอกความจริงกับคุณครูด้วยตนเอง
ค. ทาเป็ นไม่เห็นเพราะไม่อยากโกรธกับเพื่อน
14. ในวิชาศิลปะเอมี่ทางานแกะสลักได้ ดี แต่แพนเค้ กทาได้ ไม่สวยและกลัวว่าตนเองจะได้ คะแนนน้ อย
ถ้ านักเรี ยนเป็ นเอมี่นกั เรี ยนจะทาอย่างไร
ก. บอกแพนเค้ กว่าทาได้ แค่ไหนก็ควรได้ คะแนนแค่นนั ้
ข. ปลอบใจแพนเค้ กว่าไม่เป็ นไรอย่าคิดมาก เธอทาเต็มที่แล้ ว
ค. ช่วยสอนแพนเค้ กแกะสลัก
15. เพ็ญเห็นคุณครูกาลังเดินถือของอยู่ หากนักเรี ยนเป็ นเพ็ญนักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. ยกมือสวัสดีและเป็ นเฉยๆ
ข. ยกมือสวัสดีและบอกครูว่าจะช่วยถือของ
ค. เดินไปทางอื่น
16. เบียร์ ทาแก้ วน ้าของจิราแตกหากนักเรี ยนเป็ นจิรานักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. บอกเบียร์ ว่าไม่เป็ นไร ให้ ซื ้อแก้ วน ้าอันใหม่มาคืนด้ วย
ข. บอกเบียร์ ว่าไม่เป็ นไร คราวหลังต้ องระวังให้ มากกว่านี ้
ค. ต่อว่าเบียร์ วา่ ไม่ระวังทาให้ ของตนอื่นเสียหาย

17. กันต์และเพื่อนๆนัง่ รถประจาทางกลับบ้ านด้ วยกัน เมื่อขึ ้นรถมีที่วา่ ง 1 ที่เพื่อนจึงให้ กนั ต์ไปนัง่ หาก
นักเรี ยนเป็ นกันต์นกั เรี ยนจะทาอย่างไรต่อไป
ก. หลับ
ข. คุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน
ค. บอกเพื่อนๆให้ เอากระเป๋ ามาวางที่ตนเอง
18. วีนากับอาทิตย์นดั กันไปเที่ยวงานวัดแต่อาทิตย์มาสาย 20 นาที ถ้ านักเรี ยนเป็ นวีนา นักเรี ยนจะทา
อย่างไร
ก. ไปเดินงานวัดก่อน
ข. ยืนรอและโวยวายอาทิตย์วา่ ไม่ตรงต่อเวลา
ค. ยืนรออาทิตย์ และบอกอาทิตย์วา่ ครัง้ ต่อไปอย่ามาสาย
19. จากเหตุการณ์ในข้ อ 18 หากนักเรี ยนเป็ นอาทิตย์นกั เรี ยนจะทาอย่างไร
ก. ชวนกันไปเดินงานวัดอย่างเร่งรี บ
ข. กล่าวขอโทษวีนาที่มาช้ าและอธิบายเหตุผล
ค. ไม่พดู อะไรเลย
20. กิมเจง ฝากหลิงซื ้อดินสอกดสีมว่ ง แต่หลิงซื ้อสีฟ้ามาให้ เพราะสีมว่ งไม่มีในร้ าน หากนักเรี ยนเป็ น
กิมเจงนักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. บอกหลิงว่าไม่เป็ นไรสีอะไรก็ใช้ ได้ เหมือนกัน
ข. ทาสีหน้ าไม่พอใจและบอกว่าไม่เป็ นไร
ค. โวยวายว่าตนเองไม่ได้ สงั่ สีฟ้าและขอเงินคืนจากกิมเจง
21. ปิ ตริ ้ องเพลงในห้ องเรี ยนตอนพักกลางวัน ในขณะที่อาร์ ตกาลังอ่านหนังสือ หนากนักเรี ยนเป็ น
อาร์ ตนักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. ตะโกนบอกปิ ติวา่ ให้ หยุดร้ องราคาญ
ข. บอกปิ ติวา่ เสียงไม่ดีอย่างร้ องเพลงดัง
ค. บอกปิ ติวา่ ร้ องเบาๆหน่อยเราอ่านหนังสือไม่ร้ ูเรื่ อง
22. จากเหตุการณ์ข้อที่ 21 หากนักเรี ยนเป็ นปิ ตินกั เรี ยนจะทาอย่างไร
ก. ออกไปร้ องเพลงหน้ าห้ องเรี ยน
ข. ไม่สนใจเพราะช่วงกลาวงวันทุกคนทาอะไรก็ได้

ค. บอกให้ อาร์ ตไปอ่านหนังสือในห้ องสมุด
23. นิดกาลังจะเดินไปต่อคิวซื ้อน ้าแข็งใส ขณะเดียวกันแดงเดินมาฝากนิดซื ้อน ้าแข็งใสอีก 1 ถ้ วย
เพราะคิวยาวถ้ านักเรี ยนเป็ นนิดนักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. บอกแดงว่าได้ ไม่มีปัญหา
ข. บอกแดงว่าไปต่อคิวซื ้อเอง
ค. บอกแดงให้ แทรกคิวซื ้อต่อจากนิดเลย
24. เอกเห็นตี๋ถกู ป้อรังแกแย่งค่าขนมที่ได้ มาโรงเรี ยน ถ้ านักเรี ยนเป็ นเอกนักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. หยุดรอจนกว่าป้อจะไปแล้ วเข้ าไปช่วยตี๋
ข. เข้ าไปช่วยตี๋ทนั ที เพราะกลัวตี๋จะบาดเจ็บหนัก
ค. เรี ยกคุณครูมาช่วยตี๋
25. แบงค์ให้ เกตยืมหนังสือการ์ ตนู ที่เพิ่งซื ้อมาอ่าน เมื่อเกตุเอามาคืนพบว่าที่หน้ าปกมีรอยเลอะน ้าอยู่
หากนักเรี ยนเป็ นแบงค์นกั เรี ยนจะทาอย่างไร
ก. ไม่พดู อะไรแต่ทาสีหน้ าไม่พอใจ
ข. โวยวายว่าเกตุทาให้ หนังสือตนเองเปี ยก
ค. บอกว่าไม่เป็ นไร เพราะหนังสืออ่านไปนานๆก็ต้องชารุดบ้ างเป็ นธรรมดา

ภาคผนวก ซ
เครื่องมือเก็บขัอมูล

แบบบสอบถามหลังการชมภาพยนตร์ แบบใบงาน

ภาคผนวก ฌ
เครื่องมือเก็บข้ อมูล
แบบสอบถามทัศนคติและพฤติกรรมด้ านเมตตากรุ ณา การคิดอย่างมีเหตุผล
และการอยู่ร่วมกับผู้อนื่ (สถานการณ์จาลอง)
ชื่อ-สกุล..........................................................อายุ............ชัน..............โรงเรี
้
ยน..................................
โครงการวิจัย : การใช้ สื่อภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมด้ านความเมตตากรุณา การคิด
อย่างมีเหตุผล และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น ของนักเรี ยนช่วงวัย 9-12 ปี ในอาเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ
แบบสอบถามทัศนคติเรื่องความเมตตากรุณา และการให้ อภัย
สถานการณ์ จากเรื่อง โทโทโร่ เพื่อนรัก
1. นักเรี ยนกาลังยืนรอรถประจาทางขณะฝนตก หากนักเรี ยนมีร่ม 2 คัน นักเรี ยนจะแบ่งแบ่งให้ กบั คนที่ยืน
รอรถอยูข่ ้ างๆ หรื อไม่ เพราะอะไร
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. นักเรี ยนมีหน้ าที่ และกิจวัตรประจาวันอะไรบ้ าง ที่ต้องทาในแต่ละวัน

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. ถ้ าน้ องของเพื่อนนักเรี ยนหายตัวไป นักเรี ยนจะช่วยเพื่อนตามหาหรื อไม่ เพราะอะไร

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

สถานการณ์ จากเรื่อง ICE Bar ไอศกรีมอิ่มอุ่น
4. หากนักเรี ยนเป็ นคนขายของตลาดนัด แล้ วต้ องไปตังแผงขายของตรงที
้
เ่ พื่อนนักเรียนเคยขายอยูก่ ่อน เพื่อขายของชนิด

เดียวกัน นักเรียนจะทาอย่างไร
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5. หากนักเรี ยนเป็ นคนขายของตลาดนัด แล้ วเพื่อนของนักเรี ยนมาตังแผงขายของชนิ
้
ดเดียวกันในที่ของนักเรียน นักเรี ยน

จะทาอย่างไร
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. หากนักเรี ยนไปขายของในที่ของผู้อื่น แล้ วถูกเจ้ าของที่รังแก เพราะเขาถูกแย่งที่ขายของ นักเรี ยนคิดว่าเจ้ าของที่ทา

ถูกต้ องหรื อไม่ เพราะอะไร
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
สถานการณ์ จากเรื่อง กะปิ ลิงจ๋ อไม่ หลอกจ้ าว
7. หากเพื่อนของนักเรี ยนชอบมาท้ านักเรี ยนให้ แข่งขันเรื่ องต่างๆ เช่น ขี่จกั รยาน เล่นเกมส์ เรี ยนหนังสือ และอื่นๆ อยู่

บ่อยครัง้ นักเรี ยนชอบหรื อไม่ และจะทาอย่างไร
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

8. หากนักเรี ยนมีสตั ว์เลี ้ยงอยู่ 1 ตัว นักเรี ยนจะดูแลมันอย่างไร

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ญ
เครื่องมือเก็บข้ อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ดีมาก
๑. ภาพยนตร์
- ได้ รับประโยชน์จากการชมภาพยนตร์
- ได้ รับความบันเทิงจากการชมภาพยนตร์
๒. กิจกรรม
-สามารถทาความเข้ าใจได้ ง่าย
-ได้ รับประโยชน์จากกิจกรรม
๓. ระยะเวลามีความเหมาะสม
๔. สถานที่มีความเหมาะสม
๕. สิ่งอานวยความสะดวก
๖. เจ้ าหน้ าที่
๗. ความพึงพอใจโดยรวม

พอใช้

ปรับปรุง

ภาคผนวก ฎ
เครื่องมือเก็บข้ อมูล
แบบสั มภาษณ์
1.) แบบสัมภาษณ์ เรื่องพฤติกรรมด้ านเมตตากรุณาการให้ อภัยและการคิดอย่ างมีเหตุผล
1. จากการชมภาพยนตร์ นกั เรี ยนคิดว่าอะไรคือความเมตตากรุณา และการให้ อภัย
2. นักเรี ยนได้ นาสิ่งที่เรี ยกว่าความเมตตากรุณาและการให้ อภัยไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างไรบ้ าง
3. หลังจากนักเรี ยนได้ ใช้ ความเมตตากรุณาแล้ วนักเรี ยนรู้สกึ อย่างๆไร
4. คิดว่าความเมตตากรุณามีประโยชน์กบั ตัวเองอย่างไรบ้ าง
2.) แบบสัมภาษณ์ เรื่ องพฤติกรรมด้ านการอยู่ร่วมกัน
1. จากการมาชมภาพยนตร์ นกั เรี ยนคิดว่าการอยูร่ ่วมกันสาคัญอย่างไร
2. หากต้ องอยูร่ ่วมกันหลายๆคนนักเรี ยนคิดว่าความเมตตากรุณา และการให้ อภัยกันมีความสาคัญ
อย่างไร
3. นักเรี ยนจะนาประสบการณ์จากการชมภาพยนตร์ ในครัง้ นี ้ไปใช้ ในเรื่ องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างไร

ภาคผนวก ฏ
ค่ าการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

