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บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี เพือ่ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริม
ความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย กระบวนการวิจัยม ี3 ระยะ  คือ  1. การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA   
2. การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบ โดยแบบแผนการทดลองใชแบบ One Group Pretest-Protest  
Design กับกลุมตัวอยาง คือ เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนวดัหลวงวทิยา อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน  15 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA  แผนการจดัประสบการณ และ แบบวัด
พฤติกรรมความซื่อสตัยของเด็กปฐมวัย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ 
Dependent Sample  และ 3. การเผยแพรขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู  แบบ PRISA โดยใหครูปฐมวัยท่ี
ปฎิบัติงานดานการสอนเด็กปฐมวยัระดับช้ันอนุบาลปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ในโรงเรยีนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดลําปาง จํานวน 6 คน ใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และประเมินผลการใช
รูปแบบการจดัการเรียนรู จากนั้นผูวิจัยนําขอมลูที่ไดรับไปวเิคราะหขอมูลและสรุปผลความคดิเห็นของครูปฐมวัย  
ผลการวิจัยสรุปได ดังนี ้1) ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความ
ซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย พบวา หลงัการทดลองใชรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ PRISA  กลุมทดลองมคีวาม
ซื่อสัตยสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ครูปฐมวัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซ่ือสัตยของ เด็กปฐมวัย อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี
คาเฉลี่ยระหวาง 4.83 – 5.00 แสดงวา รูปแบบการจดัการเรียนรูมคีวามเหมาะสมสามารถนําไปใชสงเสรมิความ
ซื่อสัตยได 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was testing the effectiveness of the PRISA learning model to 
promote young children’s honesty. This study consisted of 3 steps: 1. Establishing the learning 
model of PRISA  2. Testing the effectiveness of the learning model by One Group Pretest-
Posttest Design with 15  second year kindergarten students, aged 5 to 6 in WatLoung wittaya 
School, Lampang in the 1st semester of academic year 2013. The sample was selected by 
purposive sampling . The instruments used in this research were PRISA learning model , 
Lesson Plan according to PRISA learning model , The Honesty Conservational Practical of 
young children . The data were analyzed by using means, standard deviation (S.D.) and 
dependent sample t-test and 3. Extending the PRISA  learning model. The model was used 
and evaluated by six early childhood teachers who teach the second year kindergarten 
students in the 2nd semester of academic year 2013, schools under the office of Lampang 
Educational Service Area. The data were analyzed and summed up along the teachers’ 
thinking questionnaire. The results of research were as follows: 1) Regarding the results of 
PRISA learning model to promote young children’s honesty found that after using the PRISA, 
the honesty of experimental group was higher than before the experiment with statistical 
difference at the level at p < .01 and 2) The satisfaction of the six early childhood teachers 
after using PRISA were in the highest at 4.83-5.00 . which was shown that the model contents 
appropriateness and implementation to promote young children’s honesty. 
 

Keywords : Honesty / PRISA Learning Model 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในสภาพสังคมไทยปจจบุันกําลังประสบปญหาการทุจรติประพฤติมชิอบ การคอรรัปช่ัน ตลอดจน
พฤติกรรมความไมโปรงใสของภาคสวนตางๆในสังคม ดังรายงานการจัดอันดับขององคการเพ่ือความโปรงใส
ระหวางประเทศ (Transparency International) ผลปรากฏวาจากการจัดอันดับในป 2553  ประเทศไทยมี
ตัวเลขดัชนีช้ีวัดภาพลักษณปญหาคอรรัปช่ัน อยูท่ี 3.5 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10  อยูในอันดับ 80 จาก 180 
ประเทศท่ัวโลก  (ศูนยคุณธรรม และหนวยงานองคกรภาคียุทธศาสตร 22 องคกร, 2554, หนา 2)  จากรายงาน
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาปญหาคอรรัปช่ันเปนปญหาทีต่องเรงดําเนินการแกไข ซึ่งปญหาคอรรัปช่ันท่ีเกดิขึ้นมี
สาเหตุจากการทีส่มาชิกในสังคมขาดคุณธรรมดานความซ่ือสัตย  ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมีการใชกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมโดยสถาบันหลักทั้งสถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว และสถาบันโรงเรียน ที่มีบทบาทหนาที่ใน
การปลูกฝง ขัดเกลา และ สงเสรมิความซื่อสัตยใหแกเด็กและเยาวชน เพื่อใหความซื่อสัตยจะไดอยูหย่ังรากลึก
อยางมั่นคงในสังคมไทยตอไป 
 ดังนัน้การปลูกฝงและการเสริมสรางความซ่ือสัตยใหแกสมาชิกในสังคมควรเร่ิมปลูกฝงใหแกเด็กต้ังแต
ระดับปฐมวัย เพราะเด็กปฐมวัยมธีรรมชาติการเรียนรูที่กําลังเริ่มตนพัฒนาทักษะการคิดในเชิงนามธรรม  เชน 
การกระทําท่ีถูกหรือผิด ดหีรือไมด ีการปลูกฝงความซ่ือสตัย จึงตองคอยๆเสริมสรางขึ้น มลีําดับขั้นของการ
พัฒนาเปนระยะ และมีความตอเนือ่ง  พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กนั้นมีความสอดคลองกับการพฒันา
ทางดานสติปญญา การท่ีเด็กไดมปีฏิสัมพันธกับผูอื่นและสิ่งแวดลอม จะสงผลดีตอพัฒนาการทางจรยิธรรมของ
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เด็กเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการพัฒนาทางจริยธรรมของเพียเจทท่ีกลาววา การสรางการเรียนรูให
เด็กตองเปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติมีการปฏิสมัพันธกับเพื่อน ไดสมัผัสและตอบสนองกับประสบการณจริง
อยางเปนรูปธรรม และการคิดเหตผุลทางจรยิธรรมของเด็กในวัยนี้ยังอาศัยรูปธรรมและทัศนะของแตละคน 
เหตุผลทางจริยธรรมท่ีเปนรูปธรรมคือเหตผุลทีส่ามารถสังเกตเห็นไดหรือจับตองได  โดยเด็กจะตัดสินใจเอา
ทางเลือกที่คิดวาถูกและมีความเหมาะสม ซึง่ขึ้นอยูกับความสนใจของเด็กและการตดัสินใจวาอะไรผิดมากหรือ
นอย จะถือเอาขนาดของความเสียหายท่ีเด็กไดทําไปคือทําของเสียหายมากก็ผดิมาก ทําของเสียหายนอยก็ผิด
นอยสวนในเรื่องของเจตนาจะทําผิดหรือไมไดเจตนาน้ันเด็กยังไมคํานึงถึง และพฤติกรรมที่ดีงามถูกตองตาม
เหตุผลของเด็กจะขึ้นอยูกับรางวัลตอบแทนหรือคําชมเชย หรือ สิ่งตอบแทนตางๆ เชน ขนม หรือเงิน ที่ไดจาก
การกระทํา อยางไรก็ตามพบวาเดก็ในวัยนี้สามารถเรียนรูไดดีจากการลงมือปฎิบตัิ เพราะจะชวยใหเดก็เกิดความ
เขาใจตอสิ่งท่ีประจักษดวยตาตนเอง ดังนั้นหากตองการสงเสริมหรือปลูกฝง แนวคิดเกีย่วกับคุณธรรมซึ่งมี
ลักษณะเปนนามธรรมสูงใหเกิดขึน้ในเด็กวัยนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูเกี่ยวของจะตองตระหนักตอธรรมชาติการ
เรียนรูดังกลาวของเด็กและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหเดก็นําตนเองเขาสูประสบการณเรียนรูโดยตรง 
(กุลยา  ตันตผิลาชีวะ, 2545, หนา 77;  นงลักษณ วิรัชชัย และรุงนภา  ตั้งจิตราเจรญิกุล, 2551, หนา 17 : 
อดิศร จันทรสุข, 2549, หนา 1-2) 
 การสรางลักษณะนิสยัความซื่อสัตยเปนหนาที่ท่ีสําคัญหนาที่หนึ่งของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนให
เกิดความงอกงามในทุกๆ ดานอยางมีดุลยภาพ เปาหมายสาํคัญของกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ความซ่ือสัตย คือ 
ความสํานึกในความซ่ือสัตย นิสัยความเปนคนซื่อสัตย ประพฤติตนอยูบนฐานความซ่ือสัตย และเพื่อให
กระบวนการศึกษาเลาเรียนเปนไปอยางเหมาะสม ทุกฝายในโรงเรียนจะตองชวยกันรับผดิชอบ ตั้งแตผูบริหาร
ตองถือวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคญัคอยกํากับดูแลติดตามอยางใกลชิดกระบวนการเรียนกต็องถูกตองเหมาะสมกับวยั
และพืน้ฐานของเด็ก  ซึ่งการปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องความซื่อสัตยกเ็หมือนกับการปลูกฝงคุณลักษณะอื่นๆ คือ ตอง
ทําใหผูเรียนเกิดศรัทธา เชื่อวาส่ิงนี้เปนสิ่งท่ีดีที่ทุกคนพึงประพฤติปฏิบัติและตองใหผูเรียนปฏิบัติเปนกิจนิสัย
ควบคูกับการใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง และไดเห็นตัวอยางของจริงที่ถูกตองดวย  การสรางพฤตกิรรม
ซื่อสัตยใหกับเด็กเปนเรื่องที่ตองทําตอเนื่องเปนเวลานานตลอดเวลาท่ีเด็กไดศึกษาเลาเรยีนอยูในโรงเรยีน โดย
ปลูกฝงสรางนิสัยใหนักเรียนยึดมั่นในความซ่ือสัตย กิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีใหเด็กไดรู ไดเห็น จากของจรงิ 
เหตุการณจริง และไดลงมือปฏิบัตดิวยตนเองจริง จะทําใหเด็กไดเรียนรูสิ่งที่แทจริงมากข้ึนกระบวนการและ
กิจกรรมตางๆ เหลาน้ีตองทําอยางสม่ําเสมอเปนประจาํและตอเนื่อง เพื่อกระตุนและหลอหลอมลักษณะนิสัยนี้ให
เกิดขึ้น คงอยูอยางแนนแฟนมั่นคง การไดรูไดเห็นของจริงจะทําใหเด็กเกิดศรัทธาและความเช่ือมั่น ยิ่งถาผูนั้น
เปนผูที่เด็กรูจักใกลชิด เคารพนับถือ  ก็จะยิ่งสรางศรัทธาใหเกดิไดงายและมากยิ่งข้ึน (พนม พงษไพบูลย, 2540, 
หนา 71)  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงสงเสรมิความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA 
ซึ่งรูปแบบน้ีไดนาํแนวคิดและทฤษฎีตางๆมาใชดังนี้ 1) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท ที่เชื่อวาการ
เรียนรูของบุคคล  เกิดจากการปฎสิัมพันธกับผูอื่นและสิ่งแวดลอม ซึง่การไดมปีฏิสมัพันธดังกลาวจะชวยใหเด็ก
เขาใจความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนมากข้ึน และสามารถนํามาใชในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจในปญหาตางๆ
โดยเฉพาะกับปญหาเชิงจริยธรรม ดังนั้นควรจัดบรรยากาศในหองเรยีนใหเอื้อตอการที่เด็กจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายรวมกับเพื่อนๆ ซึ่งจะสงผลใหเด็กไดพัฒนาจริยธรรมในขั้นที่สูงข้ึนไปอยางรวดเร็ว (ทิศนา  
แขมมณี, 2550, หนา 14-15)  2) ทฤษฎีการเรียนรูของบลูมทีเ่ชื่อวาการที่บุคคลจะเกิดการพัฒนาลักษณะนสิัย
ใดๆได บุคคลนั้นจะตองมีโอกาสไดรับรูและใสใจในส่ิงนั้นๆ กอน ดังนั้นหากเราตองการจะพัฒนาคุณธรรม 
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จริยธรรม หรือคานิยมใดๆ ใหแกบุคคล เราจึงตองพยายามจัดสิ่งเราหรือสถานการณที่ชวยใหบุคคลนี ้เกิดการ
รับรูและสนใจในคุณธรรม จรยิธรรม หรือคานิยมนั้นๆ (ทิศนา แขมมณ,ี 2546, หนา 45) 3) ทฤษฎีการเรยีนรู
ทางสังคมของแบนดูรา ซึ่งแบนดูราเชื่อวา การเรียนรูสวนใหญของคนเกิดข้ึนจากการสังเกตจากตัวแบบ ซึ่ง
สามารถที่จะถายทอดท้ังความคิดและการแสดงออกไดพรอมๆกัน ตวัแบบน้ีทําใหผูสังเกตสามารถแสดง
พฤติกรรมใหมๆที่ไมเคยแสดงมากอน หรือมีผลทําใหผูสังเกตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีมีอยูกอนใหเพิ่มข้ึน หรือมี
ผลยับยั้งการเกิดพฤติกรรมของผูสงัเกต (สมโภชน  เอี่ยมสภุาษิต, 2549, หนา 50-51) 4) ทฤษฎีการวางเง่ือนไข
แบบการกระทําของ สกินเนอร ซึ่งเช่ือวา พฤติกรรมของบุคคลจะแปรเปลีย่นไปตามผลท่ีไดรับจากการกระทําท่ี
เกิดขึ้นในสภาพแวดลอม การเสรมิแรงทางบวกจะมีผลทําใหพฤติกรรมท่ีไดรับการเสรมิแรงนั้นมีความถี่เพิ่มขึ้น 
เชน การชมเชย การปรบมือ การใหรางวัล เปนตน 5) แนวคิดหลักการเรยีนรูแบบรวมมือ ซึ่งการเรียนรูแบบ
รวมมือเปนวิธีการเรยีนที่ใหเด็กทํางานดวยกันเปนกลุมเล็กๆ เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูทั้งทางดานความรู  
ทางดานจิตใจและทักษะทางสังคม เปนการฝกความรับผิดชอบรวมกนัท้ังในสวนตนและสวนรวม อีกท้ังยังไดเปด
โอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับฟงเหตุผลของสมาชิกในกลุม การรวมกันทํางาน หรอืทํา
กิจกรรมตางๆจนสําเร็จ  ตลอดจนรูจักชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อน สงผลใหเกดิสมัพันธภาพท่ีดีตอกัน  
(วัฒนาพร  ระงับทุกข, 2545, หนา 34)  6) การจัดการเรียนรูแบบลงมือกระทํา (Active Learning) เปนการ
จัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดมีโอกาสลงมือกระทํา และจัดกิจกรรมใหผูเรยีนไดเรียนรูโดยการสนทนาโตตอบ และการ
วิเคราะหปญหา อันจะกอใหเกิดการมีปฎสิัมพันธรวมกัน การยอมรบัความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งสิ่งที่เด็กพูดจะ
สะทอนประสบการณและความเขาใจของเด็กอีกดวย (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2549, หนา 22)  โดยผูวจิัยนํา
แนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตนมาบูรณาการเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความ
ซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังนี ้ขั้นที่1 ขั้นการรับรู (P = Perception)  ข้ันท่ี 2 ขั้น
สะทอนความคิด  (R = Reflective Thinking)  ขั้นที ่3  ขั้นรวมกันกระทํา (I = Interaction)  ขั้นที ่4  ขั้น
แลกเปลีย่นเรยีนรู (S = Sharing) และข้ันที ่5 ขั้นประยุกตนําไปใช  (A = Application ) 
  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาพฤติกรรมความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัย ทั้งดานความมีวินัย
ในตนเอง ดานความรับผิดชอบ และดานความรูผิดชอบช่ัวดี โดยใชรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อ
เปนแนวทางใหแกครูปฐมวัย ผูดูแลเด็ก และ ผูที่เกีย่วของกับเด็กปฐมวัย ในการจัดการเรยีนรูเพื่อสงเสริมความ
ซื่อสัตยใหแกเด็กปฐมวัยตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของ     
เด็กปฐมวัย  
 

สมมติฐานการวิจัย 
 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ PRISA เด็กปฐมวัยมคีวามซื่อสัตย
สูงขึ้น 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.ประชากร ที่ใชในการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจดักิจกรรม
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ PRISA มี 2 กลุม ดังนี ้
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   กลุมที่ 1  เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2556  
ในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดลําปาง  
   กลุมที่ 2 ครูปฐมวัยซึ่งปฎิบัติงานดานการสอนเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที ่2   
ปการศึกษา 2556 ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวดัลําปาง 
 2. กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี ้
  2.1 เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ระดับช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน  15 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เปนกลุมทดลองที่ไดรบัการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA และไดรับการ
วัดพฤติกรรมความซื่อสัตย เพื่อนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความซื่อสตัยของเด็กปฐมวัย 
กอน และ หลัง การจดัการเรียนรูแบบ PRISA  
   2.2 ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานดานการสอนเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป ระดับช้ันอนุบาล 
ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2556  ประกอบดวย ครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) 
จํานวน 2 คน  โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร จํานวน 2 คน  โรงเรียนบานนาแกว จํานวน 1 คน  และ โรงเรียนบาน
หลุก จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 6  คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่นํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA ไปใชกับเด็ก
ปฐมวัย เปนระยะเวลา 2 สัปดาห และใหความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA  
        
วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจยั“การศึกษาพฤตกิรรมความซื่อสตัยของเด็กปฐมวัย โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ PRISA  ” ในคร้ังนี้มีการศึกษา 3 ระยะ ประกอบดวย  
 ระยะที่ 1 สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA เพ่ือสงเสริมความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัย
และตรวจสอบคุณภาพ  
 ระยะน้ีไดดําเนินการดังน้ี  
 1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จาก ตํารา เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความซ่ือสัตย 
และ รูปแบบการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย เพื่อนําขอมูลมาวเิคราะห และสรางรูปแบบการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อ
สงเสริมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย  
 1.2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานพุทธศาสนา ผูเชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยา ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย และครูปฐมวัย โดยสัมภาษณเกี่ยวกับ หลักการจดัการเรียนรูที่
สงเสริมพฤติกรรมความซื่อสตัยของเด็กปฐมวัย และการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตยในเด็กปฐมวัย เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปเปนแนวทางในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความซ่ือสัตยของ
เด็กปฐมวัย 
 1.3 ผูวิจัยศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสรมิความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัยเพ่ือนําขอมลูที่ไดรับ
จากการศึกษาเรียนรูไปสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูทีส่งเสริมลักษณะนิสยัพื้นฐานของความซ่ือสตัย ซึ่งผูวิจัยได
ศึกษาเรียนรู ณ โรงเรียนรุงอรุณ และโรงเรียนเกษมพิทยา   
 1.4 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศกึษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และการศึกษาเรียนรู ณ โรงเรียนเกษมพิทยา และ
โรงเรียนรุงอรณุ และการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
ของแบนดูรา ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของบลูม ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทําของสกินเนอร 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 21 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2558 ISSN 2408 - 0845
124

 

แนวคิดหลักการเรยีนรูแบบรวมมอื  และการเรียนรูแบบลงมือกระทํา มาสรางรปูแบบการจดัการเรียนรูแบบ 
PRISA เพื่อสงเสริมความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัย ซึ่งไดขั้นตอนการจดัการเรียนรู  5 ข้ันตอน  ดังนี้    
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการรับรู (P = Perception) เปนขั้นตอนท่ีใหเด็กไดรับรูเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความซื่อสัตยในรูปแบบของนิทาน  การสรางสถานการณจําลอง เกม การสนทนา การเลาเรื่องประกอบภาพ 
เพื่อใหเด็กไดเห็นตัวแบบท่ีดีงามและไดเรียนรูวาสิ่งใดท่ีควรกระทําหรือสิ่งใดไมควรกระทํา ซึ่งเปนการจูงใจใหเด็ก
ไดเลือกกระทําตามตัวแบบท่ีดี  
 ขั้นที่ 2  ขั้นสะทอนความคิด (R = Reflective Thinking) เปนขั้นตอนท่ีครูใชคําถามกระตุนใหเด็ก
แสดงความคดิเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบในขั้นการรับรู  เพื่อตรวจสอบความรูเดิมของเด็ก
เกี่ยวกับพฤติกรรมความซ่ือสัตยและใหเด็กไดรูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นรวมกันกระทํา (I = Interaction) เปนขั้นท่ีเด็กไดรวมกนัทํากิจกรรมเปนกลุมซึ่งเปน
กิจกรรมที่เกีย่วของกับเรื่องราวในขั้นการรับรู และขั้นสะทอนความคิด เพื่อใหเด็กไดนําสิ่งที่ไดรับรูมาปฎิบัติใน
สถานการณตางๆ ได อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นตามกฎกติกาหรือขอตกลงท่ี
กําหนดไวรวมกัน มีความรับผดิชอบตอส่ิงท่ีตนไดรับมอบหมาย  และมีวินัยตอตนเอง 
 ขั้นท่ี 4  ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู (S = Sharing) เปนขั้นท่ีเด็กรวมกันสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมที่
ทํารวมกัน และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความซื่อสัตย 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นประยุกตนาํไปใช  (A = Application ) เปนขั้นท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกีย่วกับการนําสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมมาประยุกตใชในชีวิตประจาํวัน โดยผานการตั้งคําถาม  การ
สนทนา และเลาเรื่องประกอบภาพถึงสถานการณหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ซึ่งเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมความซื่อสตัย เพื่อใหเดก็สามารถแสดงพฤติกรรมความซ่ือสัตยในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสม 
 1.5 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซ่ือสัตย
ของเด็กปฐมวัย โดยเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ผลการประเมนิพบวา คาดัชนีความสอดคลองดานความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA อยูระหวาง 0.6-1.0 ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง มากกวา 
0.5 แสดงวารูปแบบการจดัการเรยีนรูแบบ PRISA มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชสงเสริมความซ่ือสัตย
ของเด็กปฐมวัยได 

 1.6 สรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  
         ผูวิจัยสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความ
ซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย พรอมท้ังตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ ไดแก  

1.6.1 คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของ 
เด็กปฐมวัย  สรางขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหแกครูปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางในระยะการเผยแพรขยายผลรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ PRISA  เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย ซึ่งองคประกอบของคูมือการใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ PRISA ประกอบดวย 

1) ความเปนมาและความสําคัญ   
2) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการ 

จัดการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสตัยของเด็กปฐมวัย    
3) ความมุงหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
4) กระบวนการจัดการเรียนรู   
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5) บทบาทของครูในการจัดการเรยีนรู   
6) บทบาทของผูเรียน  

  7) การนํารูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ PRISA ไปใช 
  1.6.2 แผนการจัดประสบการณ จาํนวน 32 แผน 8 หนวยการเรียนรู ซึ่งในแตละแผน
ประกอบดวย จดุประสงคการเรียนรู  ขั้นการจัดการเรียนรู ทั้ง 5 ขั้น (ขั้นการรับรู  ขั้นสะทอนความคิด ขั้น
รวมกันกระทํา  ขั้นแลกเปล่ียนเรยีนรู  ขั้นประยุกตนําไปใช) สื่อและแหลงการเรียนรู  จากนั้นไดทําการวิเคราะห
แผนการจดัประสบการณโดยพิจารณาความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่สะทอนถึงพฤติกรรมความซื่อสัตยของ
เด็กปฐมวัยในแตละดาน ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัประสบการณ พบวา คาดัชนีความสอดคลอง
ดานความเหมาะสมของแผนการจดัประสบการณอยูระหวาง 0.6 – 1.0 ซึ่งมีดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5  
แสดงวาแผนการจัดประสบการณมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชสงเสริมความซ่ือสตัยของเด็กปฐมวัยได 
  1.6.3 แบบวัดพฤติกรรมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยไดสรางแบบวัดพฤติกรรม
ความซื่อสัตยซึ่งเปนลักษณะการสรางสถานการณจํานวน 3 สถานการณ และแบบสังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย         
ผลการประเมินคณุภาพของแบบวัดพฤติกรรมความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัย พบวา คาดัชนีความสอดคลองของ
แบบวัดพฤติกรรมความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัย อยูท่ี 1.0 ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง  มากกวา 0.5 แสดงวา
แบบวัดพฤติกรรมความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัย มีความสอดคลองและสามารถนําไปประเมินพฤติกรรมความ
ซื่อสัตยของเด็กปฐมวัยได และนาํแบบวัดพฤติกรรมความซ่ือสัตยไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
เพื่อหาคาความเช่ือมั่นดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต 2 คน ประกอบดวย ผูวิจัย และผูชวยวิจยั  โดยใชสูตร  
RAI  ผลการประเมินพบวา คาความเช่ือมั่น เทากับ 0.90 แสดงวาคาความเช่ือมั่นดัชนีความสอดคลองของผู
สังเกตมีความสอดคลองกัน   
 1.6.4  แบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูแบบ  PRISA  โดยครูปฐมวัยไดสรางแบบ
ประเมินความคิดเห็นของครูปฐมวัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซ่ือสัตยของ
เด็กปฐมวัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ  1)  ขอมูลพื้นฐานของครูปฐมวัย  2) ความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย ผลการประเมินคุณภาพ
ของแบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูแบบ  PRISA  โดยครูปฐมวัยพบวา คาดัชนีความสอดคลอง ของแบบ
ประเมินความคิดเห็นของครูปฐมวัย อยูที่ 1.0 ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง มากกวา 0.5  แสดงวาแบบประเมิน
ความคิดเห็นของครูปฐมวัย มีความเหมาะสมและสามารถนําไปประเมินความคิดเห็นของครูปฐมวัยเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัยได 
 1.7 ผูวิจัยดําเนินการทดลองนํารอง 2 ครั้ง ๆละ 1 สัปดาห โดยนําแผนการจดัประสบการณหนวย
ตนไมมาใชกับเด็กปฐมวัยทีไ่มใชกลุมตัวอยาง พรอมท้ังสังเกตพฤติกรรมของเด็ก และนําขอมลูที่ไดรับมาปรับปรุง
แผนการจดัประสบการณ  

ระยะท่ี 2 การทดสอบประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA เพ่ือสงเสริมความซ่ือสัตย
ของเด็กปฐมวัย  

ระยะน้ีเปนระยะที่ใชรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย  
โดยมรีายละเอียดดังน้ี  
 1.1 กําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชเปนกลุมทดลอง ซึ่งเปนกลุมที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบ PRISA เพื่อ
สงเสริมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย และวัดพฤติกรรมความซ่ือสัตยโดยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ไดแก เดก็ปฐมวัย อายุ 5-6 ป ระดับช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวดัหลวงวิทยา       
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อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง ภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา 2556 จํานวน  15 คน  จากนั้นผูวิจัยไดจัดทําหนังสือขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขอมลูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอาํนวยการโรงเรียนวดัหลวงวิทยาซึง่งานวิจัย
คร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group Pretest-Protest    

 1.2 ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยวดัพฤตกิรรมความซื่อสตัยของกลุมทดลอง โดยใชแบบวัดพฤติกรรมความ
ซื่อสัตยแบบสถานการณ จํานวน 3 สถานการณ กอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูแบบ PRISA  

 1.3 ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรยีนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสตัยของเด็ก
ปฐมวัย กับกลุมทดลอง เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 35 นาที รวมทั้งสิ้น  32 วัน ตาม
แผนการจดัประสบการณทีผู่วิจัยสรางขึ้น 

 1.4 ผูวิจัยและครูปฐมวัยสังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตยและใชแบบวัดความซ่ือสตัยของเด็กปฐมวัยท่ี
เปนกลุมตัวอยางหลังทําการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสตัยของเดก็ปฐมวัย 
และนําขอมลูไปวิเคราะหโดยใชสถิติ คาเฉลี่ยเลขคณิต   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ และ t-test แบบ 
Dependent Sample   

 ระยะท่ี 3 การเผยแพรขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA  
 ระยะน้ีเปนระยะเผยแพรขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA ซึ่งใหครูปฐมวัยนํารูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ PRISA ไปใชและแสดงความคิดเห็นหลังจากทดลองใช เพื่อนําผลท่ีไดมาปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ PRISA ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
    2.1 กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมทดลองไดแก ครูและเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลลําปาง        
(เขลางครัตนอนสุรณ) โรงเรียนอนบุาลหางฉัตร โรงเรียนบานนาแกว และ โรงเรียนบานหลุก จากนั้นผูวิจัยได
จัดทําหนังสือขออนุญาตเผยแพรขยายผลรูปแบบการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซ่ือสัตยของเด็ก
ปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอํานวยการโรงเรียนท้ัง 4 โรงเรียน 

  2.2 ผูวิจัยดําเนินการอบรมการใชรูปแบบการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของเด็ก
ปฐมวัยใหแกครูปฐมวยั เปนระยะเวลา 1 วัน พรอมท้ังรวมกันคัดเลอืกหนวยการเรยีนรูเพื่อนําไปใชในการขยาย
ผลรูปแบบ จํานวน 2 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยตนไม และ หนวยผลไม โดยใหครูปฐมวัยนําแผนการจัด
ประสบการณที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นนาํไปทดลองใช 

 2.3 ครูปฐมวัยดําเนินการใชรูปแบบการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสตัยของเด็กปฐมวัย 
จํานวน 2 หนวยการเรียนรู หนวยละ 1 สัปดาห รวมทั้งสิ้นเปนระยะเวลา 2 สัปดาห โดยใชแผนการจดั
ประสบการณที่ผูวิจัยสรางขึ้นและบันทึกพฤติกรรมและคําพดูของเดก็ปฐมวัยในขณะท่ีดําเนินกิจกรรมตาม
รูปแบบการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย 

2.4 หลังจากดําเนินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA ผูวิจัยใหครูปฐมวัยตอบแบบประเมิน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรปูแบบการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัยและนําขอมูลไป
วิเคราะหโดยใชสถติิ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของ
เด็กปฐมวัย ไดดังนี ้

1. ผูวิจยัดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสตัยของเด็กปฐมวัย 
กับเด็กปฐมวัยที่เรียนในระดับช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวดัหลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2556 จํานวน 15 คน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห และไดประเมินผลการใชรูปแบบการเรยีนรูแบบ 
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PRISA โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตยกับกลุมทดลองกอนดําเนินการทดลองและหลังการทดลอง ซึ่ง
ผลการทดลองใชรูปแบบมรีายละเอียด ดังตารางที ่1 ดังนี้  

 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทยีบความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการจัดการ 
              เรียนรูแบบ PRISA 
 

 ความซ่ือสัตย กอนทดลอง หลังทดลอง t 
 

P 

x  S.D. x  S.D. 
ความมีวินัยในตนเอง  2.73 0.70 4.46 0.63 3.20 .00 
ความรับผิดชอบ   2.86 0.70 4.53 0.51 5.80 .00 
ความรูผิดชอบช่ัวดี   3.33 0.97 4.86 0.51 3.26 .00 

รวม 2.97 0.83 4.62 0.57 7.82 .00 
 

จากตาราง 1 พบวา กลุมทดลองหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ PRISA มีความซ่ือสตัยสูงกวากอน
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาหลังจากไดรบัการ
จัดการเรียนรูแบบ PRISA กลุมทดลองมีความซ่ือสัตยทุกดาน ทั้งดานความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบ 
และดานความรูผิดชอบช่ัวดี สูงข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 2. ผลการประเมินความคดิเห็นของครูปฐมวัยท่ีนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA ไปใช พบวา 
ครูปฐมวัยมคีวามคิดเห็นเกีย่วกับรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย 
อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมคีาเฉลีย่ระหวาง 4.83-5.00 แสดงวา รูปแบบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม
สามารถนําไปใชสงเสริมความซ่ือสตัยใหแกเด็กปฐมวัยได 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย พบวา 
หลังการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ PRISA กลุมทดลองมีความซื่อสตัย คือ ความรับผิดชอบ ความมี
วินัยในตนเอง และ ความรูผดิชอบช่ัวดี สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ทั้งนี้เปน
เพราะมีการจัดการเรียนรูสงเสริมความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัยตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA ซึ่ง
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นที่ 1  ขั้นการรับรู(P=Perception) เปนขั้นตอนท่ีใหเด็กไดรับรูเรือ่งราวท่ีเกี่ยวกับความซ่ือสตัยใน
รูปแบบของนิทาน  การสรางสถานการณจําลอง เกม การสนทนา การเลาประกอบภาพ ฯลฯ เพื่อใหเด็กไดเห็น
ตัวแบบท่ีดีงามและเปนการจูงใจใหเด็กไดเลือกกระทําตามตัวแบบท่ีดี เชน การเลานิทานเรื่องกระตายนอย
พอเพียง เพื่อใหเด็กปฐมวัยรับรูเรือ่งราวท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือขนมในปริมาณที่
ตนเลือกจนหมดไมทิ้งขวาง ซึ่งสอดคลองกับแบนดูรา (Bandura, 1977) ที่กลาวไววา การเรียนรูเกิดจากการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม พฤติกรรมของมนุษยเราสวนใหญจะเปนการเรียนรูโดยการสังเกต 
หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ และการสังเกตจากตัวแบบมีผลทําใหผูสงัเกตสามารถแสดงพฤติกรรมใหมๆ       
ที่ไมเคยแสดงมากอนหรืออาจเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูสังเกตทีม่ีอยูกอนใหเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ซึง่
กระบวนการเรียนรูนี้เปนกระบวนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมแตไมใชเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก
เทานั้น  กระบวนการน้ีเริ่มตนมาจากภายในแตยังไมจําเปนตองมีการแสดงออก อีกท้ังการเรียนรูสวนใหญของคน
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เกิดขึ้นจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่งสามารถจะถายทอดท้ังความคิดและการแสดงออกไดพรอมๆ กัน อาจทําหนาท่ี
สงเสริมหรือยับยั้งการเกดิของพฤติกรรมหรือชวยใหพฤติกรรมนั้นคงอยู โดยตัวแบบน้ันอาจเปนบุคคลจริงๆ หรือ
ตัวแบบท่ีเปนสญัลักษณ ไดแก ตัวแบบท่ีเสนอผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน การตูน หรือหนังสือนวนิยาย 
เปนตน (ทิศนา  แขมมณ,ี 2546 ,หนา 19) ซึ่งสอดคลองกับชยันต แสนโบราณ  (2547, หนา75) ที่ศึกษา
ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยกลุมทดลองที่ไดรบัการจดัโปรแกรมการเสนอตัวแบบมีลักษณะนสิัยทางจริธรรมดาน
ระเบียบวินยัสูงกวาเด็กปฐมวัยกลุมควบคุมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเด็กปฐมวัยในกลุมทดลอง มีลักษณะนิสยัทางจริยธรรมดานระเบยีบวินัย ในระยะหลังการทดลอง 
และระยะติดตามผล แตกตางกันอยางไมมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
 ขั้นที ่2  ขั้นสะทอนความคิด (R = Reflective Thinking) เปนขั้นตอนท่ีครูใชคําถามกระตุนใหเด็ก
แสดงความคดิเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบในขั้นที่ 1 ข้ันรับรู เพื่อตรวจสอบความรูเดิมของ
เด็กเกี่ยวกับลักษณะนิสัยพื้นฐานของความซ่ือสัตยและใหเด็กไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น ซึ่ง
สอดคลองกับเพียเจท (Piaget, 1960) ที่เช่ือวา การใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น คดิวิเคราะหสถานการณตางๆ 
การมีปฎสิัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม ซึมซับประสบการณเพื่อความรู ความเขาใจ และปรับโครงสรางทาง
ปญญา จะเปนพื้นฐานในการคิดหาเหตผุลและมีพัฒนาทางจริยธรรมที่สูงขึ้นดังนั้นการฝกใหเด็กไดคิดวิเคราะห 
อภิปรายโตแยงกัน และตัดสินใจโดยพิจารณาความเห็น กฎเกณฑตางๆทางสังคม รวมทั้งจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและในโรงเรียนใหเอื้อตอการที่เด็กจะสามารถแสดงความคิดเห็นอภิปรายรวมกับเพื่อนๆ บรรยากาศใน
ที่น้ีหมายถึง บรรยากาศของการมเีสรภีาพในการพูด แสดงความคิดเห็น  การไดรับการยอมรับ และความ
ปลอดภัยจากการถูกลงโทษ วิพากษวิจารณ และการกลาวหาตางๆ ประกอบกับการต้ังคําถามจะชวยยั่วยุใหเกิด
กระบวนการคิดคนวิธีแกปญหา อยากรูอยากเห็นเพ่ิมเติม จะทําใหมกีารถามตอบอยางตอเนื่องระหวางครูกับเด็ก 
(ทิศนา แขมมณี, 2545, หนา 4-15)  

 ขั้นท่ี 3 ขั้นรวมกันกระทํา (I=Interaction) เปนขั้นท่ีเด็กไดรวมกันทํากิจกรรมเปนกลุมซึ่งเปน
กิจกรรมทีส่อดคลองกับเรื่องราวในข้ันท่ี 1 เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นตามกฎกติกา
หรือขอตกลงท่ีกําหนดไวรวมกัน มีการยอมรับความคดิเห็นของผูอืน่  มีความรับผดิชอบตอสิ่งท่ีตนไดรับ
มอบหมาย  รูจักอดทนรอคอยวัสดุอุปกรณที่ใชรวมกับผูอื่น  เมื่อทํากิจกรรมเสร็จสมาชิกภายในกลุมไดรวมกัน
เก็บวัสดุอุปกรณไวท่ีเดิมในสภาพที่เรียบรอย ดังท่ีกุลยา ตันติผลาชีวะ (2545, หนา 22-23) ไดกลาววา กิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนจะไดพัฒนาทักษะทางสังคมโดยมีปฏสิัมพันธกับเพื่อนในกลุม เด็กได
เรียนรูบริบทของสังคม การทํางานเปนกลุม ทําใหผูเรียนไดพดูคุยสนทนา ไดมสีวนรวมอภิปราย และไดสังเกต
ทบทวน แลกเปลี่ยนความรูกันอยางแทจริง สิ่งท่ีเกิดขึ้นแกผูเรียนนอกจากน้ี ไดแก การไดแลกเปลี่ยนขอมูล และ
ความคิดเห็นของกันและกัน เพ่ิมการยอมรับนับถือแกกันเพราะเกิดจากการทํางานท่ีมีความสําเร็จรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับ เยาวนุช ทานาม (2557, ออนไลน) ที่กลาววา การทีเ่ด็กไดมีปฏสิัมพันธกับเพื่อนและครใูน
หองเรียนทําใหเด็กเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคมซ่ึงกันและกัน เปนการสนับสนุนใหเด็กสามารถเขากับเพื่อนใน
กลุม ปฏิบัติตนไดเหมาะสมขณะอยูกับเพื่อน มีความรับผิดชอบ เก็บสิ่งของหรือของเลนเขาท่ีเมื่อทําเสร็จ ตรงตอ
เวลา เปนผูนําหรือผูตาม และรวมแสดงความคดิเห็นขณะทํากิจกรรมกลุมกับเพื่อนได ทําใหเด็กปฐมวยัไดรับการ
ปลูกฝงทักษะทางสังคมควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคณุลักษณะอันพึงประสงค 

 ขั้นที ่4  ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู (S=Sharing) ) เปนขั้นท่ีเด็กรวมกันสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมที่
ทํารวมกัน และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกี่ยวกับลักษณะนิสยัพื้นฐานของความซ่ือสัตยทั้งความมีวินัยในตนเอง 
ความรับผิดชอบ และความรูผิดชอบช่ัวดี ซึ่งเพียเจท (Piaget, 1960) เชื่อวาการเรียนรูของบุคคลเกิดจากการ
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ปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสิ่งแวดลอมตางๆและการไดมีปฏสิัมพันธดังกลาวจะชวยใหเด็กเขาใจความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืนมากข้ึนซึ่งเขาจะสามารถนํามาใชในการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจในปญหาตางๆ โดยเฉพาะกับปญหาเชิง
จริยธรรม ดังนั้นการใหเด็กไดเขากลุมทางสังคมตางๆ จะชวยเด็กไดเรียนรูบทบาทของตนเองและผูอื่น อันจะชวย
ใหเด็กไดพัฒนาจริยธรรมในข้ันท่ีสงูขึ้นไปอยางรวดเร็ว (ทิศนา แขมมณี, 2546, หนา 14-15) จากการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กพบวาในชวงแรกเด็กยังไมกลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน ซึ่งครตูองคอยกระตุนใหเด็ก
ตอบคําถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งสอดคลองกับ พัชรี สวนแกว (2536, หนา 24) ที่กลาววา ในการ
สรางสมัพันธกับผูอื่นของเด็กปฐมวัย ในระยะแรกอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอื่น เพราะเด็กจะยึด
ตนเองเปนศูนยกลาง มีอารมณแปรปรวนงาย  ยังไมรูจักควบคุมอารมณ และยอมรับความคิด ความรูสึกของผูอื่น 
แตเมื่อเด็กมีโอกาสปฏสิัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกัน หรือผูอื่นมากขึ้น และไดรับการปลูกฝงลักษณะนสิัยที่
เหมาะสมทางสังคม  เด็กยอมสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่น และเรยีนรูบทบาทของตนเองในสังคมไดดยีิ่งข้ึน   
ซึ่งถาเด็กมีลักษณะนสิัยที่เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของเด็กตามวัย ก็จะชวยใหเด็กปรบัตัวเพื่ออยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมได  
  ขั้นที ่5  ขั้นประยุกตนําไปใช (A=Application) เปนขั้นท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกีย่วกับการนําสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมมาประยุกตใชในชีวิตประจาํวัน เพื่อใหเด็กสามารถแสดง
ลักษณะนสิัยพื้นฐานของความซ่ือสัตยในชีวิตประจําวันและสถานการณอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม เชนครจูะตั้ง
คําถามวา “ เมื่อเด็กๆ ใหคุณแมซือ้ขนมให เด็กควรทําอยางไร” เปนตน ดังท่ีบลูม (Boom, 1976) กลาวไววา 
การที่บุคคลมีโอกาสตอบสนองตอสิ่งใดแลว ไดรับผลเปนท่ีพึงพอใจ บุคคลน้ันจะเริม่เห็นคณุคาของสิ่งนั้น ซึ่งการ
ที่ไดเห็นคณุคาของคณุธรรม จริยธรรมหรือคานิยมใดๆแลว จะสามารถพัฒนาข้ึนเปนลักษณะนิสยัไดนัน้ บุคคล
นั้นจะตองมีการนําไปปฏิบัติหรือนําไปใชในระบบชีวิตของตนการจดัระเบียบหรือระบบในการปฏิบัติตนตาม
คุณธรรม จรยิธรรม หรือคานิยมน้ันๆในวิถีการดําเนินชีวิตของตนและสอดคลองกับเพียเจย (Piaget, 1960)     
ที่เช่ือวาครูสามารถชวยกระตุนพฒันาการทางจริยธรรมของเด็กใหสูงขึ้นไดโดยการชวยใหเด็กไดฝกเผชิญกับ
ปญหาความขดัแยงเชิงจริยธรรมบอยๆและฝกใหเด็กไดวเิคราะห ตดัสินใจโดยพิจารณาความเห็น รวมทั้ง
กฎเกณฑตางๆ ทางสังคม เรื่องที่นํามาใชในการอภิปรายอาจเปนเรือ่งที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวันหรือเปนเรื่อง
ที่ครูสมมุติขึ้นก็ได และควรเปนปญหาท่ีสามารถใชเหตผุลเชิงจริยธรรมในระดับท่ีตรงกับระดับพัฒนาการทาง
จริยธรรมที่เปนอยูของผูเรียนหรือในระดับที่สูงกวา การเสนอสถานการณปญหานั้น อาจใชสื่อ ภาพ สไลด หรือ
วีดิทัศน ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหาชัดเจนขึ้น (ทิศนา  แขมมณี, 2546, หนา14-15) รวมทั้งการท่ีเด็ก
ไดแสดงออกถึงความคิดและการกระทําของตนเอง และเปดโอกาสใหเด็กรวมกันอภิปรายและวิเคราะหเรื่องราว
นั้น ๆเพื่อเปนการหาคําตอบใหกับตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเด็กไดรูจักปรับเปลีย่นพฤติกรรมและแกปญหาในทางท่ี
ถูกที่ควรในการนํามาปฏิบัติใหเหมาะสม ที่ถูกตองในชีวิตประจําวัน (ศรีสดุา ธิติโสภี, 2545, หนา 3-4) 
 รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัยนี้ผูวจิัยใหการ
เสรมิแรงทางบวก โดยการการชมเชยและการปรบมือ เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อใหพฤติกรรมที่
เหมาะสมนั้นมีอัตราที่เพิม่ขึ้น จากการสังเกตของผูวจิัยพบวาเมื่อใหการเสริมแรงทางบวกแกเด็กที่แสดง
พฤติกรรมเหมาะสมเด็กจะแสดงพฤติกรรมนั้นอีก เชน เด็กรับประทานสลดัผลไมที่ตนเองเปนผูตักมาจนหมด 
เมื่อครูใหการชมเชย เด็กจะยิ้มและดีใจ และเมื่อเด็กรับประทานอาหารกลางวันเด็กจะแสดงพฤติกรรมโดยการ
รับประทานอาหารจนหมด เปนตน ซึ่งสอดคลองกับสมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2549, หนา 32) ที่กลาววา
พฤติกรรมของบุคคลเปนผลที่เกดิขึ้นจากการปฏสิัมพันธกับสิ่งแวดลอม พฤติกรรมของบุคคลจะแปรเปล่ียนไป
ตามผลที่ไดรับจากการกระทําท่ีเกดิขึ้นในสภาพแวดลอม ซึ่งการเสริมแรงบวกจะชวยใหพฤติกรรมนั้นมีอัตรา
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เพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังนั้นเราจึงสามารถวางเง่ือนไข โดยใชตัวเสรมิแรงเปนเครื่องมือในการเพ่ิมพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาและลดหรือขจัดพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาได  
 3. ผลการประเมินความคดิเห็นของครูปฐมวัยท่ีนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA ไปใช  
 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูปฐมวัยท่ีนํารูปแบบการจดัการเรยีนรูแบบ PRISA ไปใช จํานวน 6 
คน จาก 4 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนอนุบาลลาํปาง (เขลางครตันอนุสรณ) จํานวน 2 คน โรงเรียนอนุบาล
หางฉัตร จํานวน 2 คน โรงเรยีนบานนาแกว จํานวน 1 คน  และ โรงเรียนบานหลุก จํานวน 1 คน โดยทําการจัด
ประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ PRISA จํานวน 2 หนวยการเรยีนรู ไดแก หนวยตนไม และ 
หนวยผลไม พบวา ครูปฐมวัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ  PRISA เพื่อสงเสริมความ
ซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย อยูในระดบัมากที่สุด โดยมคีาเฉลี่ยระหวาง 4.83-5.00  และพบวา ขณะที่ครปูฐมวัย
ดําเนินการจัดการเรียนรูเด็กปฐมวยัมีความสนใจ  มีความสุข  สนุกสนาน กระตือรือรนที่จะเรียนรู และในการทํา
กิจกรรมเปนกลุม สมาชิกในกลุมจะชวยกันตักเตือนใหเพื่อนประพฤติปฏิบัตติามเร่ืองราวท่ีไดรับรู เชน เมื่อเด็ก
รับรูเรื่องราวเก่ียวกับการเก็บสิ่งของเครื่องใชไวท่ีเดิมหลังจากท่ีใชเสร็จแลว เมื่อสมาชิกคนใดคนหน่ึงไมเก็บ 
สมาชิกคนอ่ืนๆ ก็จะเตือนเพ่ือนใหเก็บสิ่งของไวท่ีเดิม เปนตน โดยครปูฐมวัยท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
PRISA เพื่อสงเสริมความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัยไดแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับรูปแบบนี้วาสามารถนํามาใช
สงเสริมลักษณะนสิัยพื้นฐานของความซื่อสัตยและเหมาะสมกับการนํามาใชกับเด็กปฐมวัย กิจกรรมทีใ่ชมีความ
หลากหลาย นาสนใจ การใหเด็กไดเห็นตัวแบบผานรูปแบบท้ัง นิทาน การเลาเรื่องประกอบภาพ การแสดง
บทบาทสมมติ เด็กจะสนใจ และสนุกสนานในการฟง ทําใหการสนทนาโตตอบ แสดงความคิดเห็น ในขัน้สะทอน
คิด เด็กจะแยงกันพูดเพื่อที่จะเลาประสบการณของตนเองโดยเด็กจะเช่ือมโยงประสบการณเดิมของตนเองกับ
เรื่องราวท่ีครูเลาและสามารถบอกไดวาสิ่งท่ีตัวแบบกระทํานั้นเปนสิ่งที่ควรกระทํา หรือไมควรกระทํา ซึง่การให
เด็กเห็นตัวแบบท่ีดีจะทําใหเด็กแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ีครูปฐมวัยไดใหขอเสนอเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้ันท่ี 2 ขั้นสะทอนความคดิวา ครูควรกระตุนเด็กโดยใชคําถามบอยๆ และตั้งคําถามใหเด็กไดคิด
วิเคราะห รวมทั้งครูตองใชภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย นอกจากน้ีครูปฐมวัยยังแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับ 
กิจกรรมในข้ันรวมกันกระทําวากิจกรรมมคีวามหลากหลาย และใหเด็กไดลงมือกระทํารวมกันเปนกลุม ท้ังใหเด็ก
ไดเลนบทบาทสมมติ การประกอบอาหาร การทํากิจกรรมสรางสรรคเปนกลุม การปลูกตนไม กิจกรรมเหลานี้จะ
ชวยใหเด็กไดกลาแสดงออก  รูจักแบงปน ชวยเหลือกัน เปนการฝกใหเด็กไดทํางานรวมกัน ชวยเหลือซึง่กันและ
กัน ซึ่งโดยปกติครูจะใหเด็กทํากิจกรรมเปนรายบุคคล ในชวงแรกเดก็จะยังไมคุนเคยกับการทํางานเปนกลุม เชน
เมื่อทํางานเปนกลุมเด็กจะทํางานในสวนของตนเอง แตเมื่อทํางานบอยๆประกอบกับใหเด็กไดเห็นตัวแบบจาก
การเลานิทาน เลาเรื่องราวประกอบภาพ ในข้ันท่ี1 ขั้นการรับรู ทําใหเด็กสามารถทํางานรวมกับเพื่อนไดเปน
อยางดี เมื่อทํากิจกรรมเสร็จจะมีการใหเด็กไดสรุปแสดงความคดิเห็น ซึ่งครูปฐมวัยท่ีไดนํารูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ PRISA มีความเห็นวาในข้ันน้ีเด็กสามารถเลาประสบการณที่ตนเองไดรับจากการทํากิจกรรมอยางมี
ความสุข และอยากจะทํากจิกรรมนี้อีก อีกทั้งการมีขั้นประยุกตนําไปใชจะเปนการชวยใหเด็กสามารถนําสิ่งท่ีได
เรียนรูจากการทํากิจกรรมมาใชในชีวิตประจําวันได การที่ใหครูยกตัวอยางสถานการณ หรือการที่ใหครูนํา
รูปภาพเกี่ยวกับสถานการณตางๆ เปนการชวยกระตุนใหเด็กสามารถตอบถามเก่ียวกับการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดดีขึ้นซึ่งครูปฐมวัยที่นํารูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ PRISA มีความเห็นวารูปแบบน้ีสามารถ
เปนแนวทางในการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีลักษณะนสิัยพื้นฐานของความซ่ือสัตยทั้ง ความมีวินัยในตนเอง ความ
รับผิดชอบ ความรูผดิชอบช่ัวดี ได 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1. ครูควรเปนแบบอยางท่ีดีในการแสดงลักษณะนิสัยทีเ่ปนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ท้ังความมีวินยั

ในตนเอง ความรับผดิชอบ และความรูผดิชอบช่ัวดี ใหแกเด็กปฐมวยั 
   2. ครูควรศึกษาและทําความเขาใจคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริม

ความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัยกอนนําไปใช 
   3. ครูควรตั้งคําถามใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และควรมคีวามอดทนในการรอฟงคําตอบ หรือความ

คิดเห็นของเด็ก รวมทั้งใหการเสริมแรงทางบวกเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อใหมีอัตราการเกิด
พฤติกรรมความซื่อสตัยเพิม่ขึ้น  

   4. ครูควรปรับกิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามบริบทของโรงเรยีนและ
ชุมชน 

   5. ครูควรอธิบายกิจกรรมใหชัดเจนและใชภาษาที่งายตอความเขาใจของเด็กปฐมวัย หากเด็กยังไม 
เขาใจหรือทํากิจกรรมไมถูกตอง ครูควรยกตัวอยางประกอบดวย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   1. ควรมีการนาํรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัยไปใช

กับเด็กในชวงอายุอ่ืน เชน เด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ป  อายุ 4-5 ป หรือนําไปปรับใชกับระดับช้ันประถมศกึษา  
   2. ควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ PRISA  เพื่อสงเสริมความซื่อสตัยของเด็กปฐมวัยไปใช 

สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม ดานอ่ืน เชน ความเมตตากรณุา การเอือ้เฟอเผื่อแผ ความมีระเบียบวินัย  
   3. ควรมีการเปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนแบบ PRISA เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยของเด็ก 

ปฐมวัย ไปใชกับเด็กที่มีบริบทแตกตางกัน เชน ขนาดของโรงเรียน วัฒนธรรม ประสบการณในการสอนระดับ
ปฐมวัยของครู  
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