การจัดการความรู้
เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
สรุปเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม จากการจัดการความรู้
เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม จากการแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน และแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ประจาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ซึ่งสามารถสรุปจากการเล่าประสบการณ์ได้ดังนี้
1. การทาความดีกาหนดให้นักศึกษาเขียนบันทึกสมุดบันทึกทาความดี และผลที่ได้รับจากการทาความ
ดี โดยการให้นักศึกษาบันทึกการทาความดีของตนเองในแต่ละวัน เช่น วันนี้ช่วยพ่อแม่ไปซื้อของที่ตลาด พ่อ
แม่บอกว่าเป็นเด็กดี เลยยกเงินทอนจากการซื้อของให้ เป็นเงิน 57 บาท หรือ วนนี้ช่วยอาจารย์ถือของ จาก
ชั้นหนึ่งขึ้นชั้น 3 ผลคือ ได้รับคาชมจากอาจารย์ ซึง่ การสอดแทรกคุณธรรมลักษณะนี้ สามารถทาได้ในรายวิชา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ หมวดการศึกษาทั่วไป การทาสมุดบันทึกความดีนี้ อาจจะทาพร้อม
กับการพัฒนาจิต โดยการฝึกสมาธิ (Mediation) ทุกวัน และผู้สอนจะต้องติดตาม ตรวจผลการปฏิบัติสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง หรืออาจจะให้นักศึกษามานาเสนอหน้าชั้น ไปพร้อม ๆ กับการแนะนา แนะแนวทางการปฏิบัติ
และคอยให้กาลังใจเพื่อเป็นการเสริมแรงทางบวกให้แก่นักศึกษา ปฏิบัติอย่างนี้ไปจนจบภาคเรียน ในแต่ละภาค
เรียนมีระยะการฝึก 3-4 เดือน ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อนและหลังเรียนได้
2. การเน้นด้านความตรงต่อเวลา โดยการที่อาจารย์ทาตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา เช่น มาสอนให้
ทันเวลา เช็คชื่อนักศึกษาตามเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือควบคุมให้นักศึกษาส่งงานให้ตรงเวลา และอาจจะต้องมี
มาตรการทาโทษ เช่น หักคะแนน หรือไม่ให้เข้าห้องเรียนถ้านักศึกษาไม่ตรงต่อเวลา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
อาจารย์ผู้สอนต้องตรงต่อเวลาด้วยเช่นกัน ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของ
นักศึกษาได้ และอาจจะสอดแทรกคุณธรรมด้านการตรงต่อเวลาในระหว่างเรียน โดยการยกตัวอย่างว่า ถ้าเรา
ไม่เป็นคนตรงต่อเวลาจะเกิดผลเสียอย่างไร เช่น ถ้านัดเพื่อนว่าจะไปทารายงานตอน 10 โมงเช้า แต่ไปตอน
เที่ยง ก็อาจจะทาให้เพื่อนโกรธไม่ยอมทารายงานร่วมกับเรา และถ้าเราเป็นแบบนี้หลายๆ ครั้ง ก็จะไม่มีใครให้
เข้ากลุ่มทารายงานด้วยอีก หรือ ถ้าเราจอตั๋วรถไว้ตอน 4 โมงเย็น แต่เราไปไม่ทัน ผลก็คือ เราต้องซื้อตั๋วใหม่
เพราะจะไม่มีรถมารอเราเพียงคนเดียว อย่างนี้เป็นต้น
3. การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งที่อาจารย์ทุกคนพยายามทาอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าบางครั้ง
การสอนโดยการพูด เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ทาให้เกิดผลเท่าที่ควร เพราะนักศึกษาบางคนก็นาไปปฏิบัติแต่
บางคนก็ไม่ปฏิบัติ บางครั้งจึงต้องมีกรอบ กติกา กฎหมาย ศาสนา จารีตประเพณีของสังคม เข้ามาเป็น
ตัวกาหนดและควบคุมการปฏิบัติตนของนักศึกษา เช่นอาจจะมีข้อกาหนดในกลุ่มของนักศึกษาที่เรีย นด้วยว่า
ถ้าใครส่งงานช้า จะถูกหักคะแนน วันละ 1 คะแนน และจะหักสูงสุดเพียง 5 คะแนน ถ้ายังไม่มาส่งก็จะไม่
รับส่งงานชิ้นนั้นอีก หรือการใช้ศาสนามาเป็นตัวกาหนด เช่น การสอดแทรกเรื่องศีล 5 ว่านักศึกษาควรปฏิบัติ
ตนอย่างไร เพื่อไม่ให้ผิดศีลและการผิดศีลจะเกิดโทษอย่าง ไร เช่น การขโมยของผู้อื่น นอกจากจะผิดศีลแล้ว
ยังผิดกฎหมายอีกด้วย การดื่มสุรา เป็นสิ่งต้องห้ามในสถานศึกษา และผู้ที่ดื่มสุราก็ทาให้การควบคุมตนเอง
ลดลง จนอาจจะไปก่อเหตุร้ายต่าง ๆ ได้ โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจารย์สามารถยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ประจาวัน
หรือข่าวหน้าหนึ่ งของหนังสือพิมพ์มาเล่าให้ฟัง เช่นคนเมาขับรถชน จนเป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความ
เดือดร้อน หรืออาจ ใช้คลิปวิดีโอ จาก Youtube ซึ่งมีหลากหลายมาเป็นสื่อประกอบ ทาให้นักศึกษาเห็นภาพ

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอีกมากมายที่สามารถนามาประกอบการสอดแทรกคุณธ รรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา
4. การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยการยกตัวอย่างเหตุการณข่าวสารต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว แล้วให้
นักศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ว่า เหตุการณ์เหล่านั้น ทาให้เรารู้อะไร และเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมด้านไหน
และเราจะนาไปปรับใช้กับชีวิตประจาวันได้อย่า งไร ซึ่งการสอนโดยใช้เหตุการณ์ปัจจุบัน จะทาให้นักศึกษามี
ความสนใจ เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัว และการที่นักศึกษาร่วมกันคิดอภิปราย โดยเฉพาะการอภิปรายกลุ่ม ทาให้
ความรักความสามัคคีในกลุ่ม รู้จักที่จะทางานเป็นทีม และได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวภายในกลุ่ม รู้จักบทบาทของ
การเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี
5.
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลงไปในระหว่างการเรียนการสอน สามารถสอดแทรกได้
ตลอดเวลา ซึ่งอาจารย์สามารถใช้วิธีการเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่อาจารย์พบเห็นมาให้นักศึกษาฟัง หรือให้นักศึกษา
ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองพบเจอมา หรือประสบการณ์ของตนเองก็ไ ด้ โดยการเล่าเรื่องให้สนุกและร่วมการสรุป
ข้อคิด หรือคุณธรรมที่ได้จากเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจารย์ควรจะคอยชี้นา พูดซ้า หรือย้า และคอยชี้แนะนักศึกษา
อยู่เสมอ และหากนักศึกษาทาผิดระเบียบก็จะมีระดับของการตักเตือน เช่น กล่าวตักเตือน ยกตัวอย่างให้
เพื่อนคนอื่นๆ ดู คาดโทษ ลงโทษ นอกจากนี้อาจารย์ควรมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการเข้าชั้นเรียน เช่น เข้า
เรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา แต่งกายให้เรียบร้อย มีความซื้อสัตย์สุจริต ไม่ก๊อปปี้การบ้านของเพื่อนมส่ง
มีความขยันอดทน
6. การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา ควรยกตัวอย่างในสิ่งที่ นักศึกษาให้ความสนใจ เช่น
การสอนคุณธรรมจริยธรรม โดยการยกตัวอย่างกรณีศึกษาของดารานักร้องที่กาลังได้รับความนิยม การ
ประพฤติตนของดารานักร้อง ทั้งที่ทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ดาราที่ได้รับพระราชทานรางวัล ความกตัญญู
ดารางที่ทางานช่วยเหลือสังคม ดาราที่รักก ารเรียนและตั้งใจเรียนจนจบการศึกษา ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลา
เพราะต้องทางานไปด้วย นั่นหมายความว่าเขามีความขยันมุ่งมั่น และรู้จักแบ่งเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน ซึ่งดาราบางคนที่ได้รับเกียรตินิยมที่นักศึกษาควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง และตัวอย่างของดารา
นักร้องที่ประพฤติตนไม่ดี เช่น ท้อก่อนแต่ง ไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทตบตี หรือข่าวเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ก็ควร
ยกตัวอย่างให้นักศึกษาเห็น เพื่อไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่าง เป็นต้น
7. การสอนคุณธรรมในเนื้อหาวิชาบางวิชา เช่น วิชาการประเมินผลโครงการสุขภาพ ก็จะมีหัวข้อของ
จรรยาบรรณผู้ประเมิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาวิชาอยู่แล้ว หรือในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะมี
หัวข้อ จรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศ และในรายวิชการวิจัยเบื้องต้น ก็จะมี จรร ยาบรรณของนักวิจัย และ
ในรายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ก็จะมีหัวข้อ จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ ซึ่งหัวข้อเหล่านี้ล้วนเป็น
เนื้อหาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาอยู่แล้ว อาจารย์อาจจะมีการสอดแทรกคุณธรรมเพิ่มเติมจากากร
เรียนการในแต่ละวิชาได้
8. การสอดแทรกคุณธรร มจริยธรรมโดยการใช้ภาพประกอบ แล้วให้นักศึกษาเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ภาพดังกล่าว เช่น ภาพคนขอทาน ภาพคนแก่ ภาพแม่อุ้มลูก เป็นต้น ซึ่งภาพเหล่านี้จะสะท้อนความรู้สึก
ของนักศึกษา เช่น ภาพคนขอทาน อาจจะทาให้นักศึกษามีความรู้สึกสงสาร เห็นใจ และอยากช่วยเหลือ ภาพ
คนแก่ ทาให้นักศึกษารู้สึกถึงความเอื้ออาทร ทาให้เกิดความรักปู่ย่าตายายมากยิ่งขึ้น ภาพแม่อุ้มลูก ทาให้
นักศึกษาเกิดความซาบซึ้งในความรักของแม่ที่มีต่อลูก ทาให้เกิดความรู้สึกรักแม่ และอยากเป็นเด็กดี และไม่
ดื้อเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ เป็นต้น
สรุป การสอดแทรกคุณธร รมจริยธรรมสามารถทาได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรรมนักศึกษา แต่ที่สาคัญคือ แบบอย่างที่ดี เพราะ “แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคา

สอน” อาจารย์ควรเป็ นแบบอย่างในด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกศิษย์ และคอยอบรมรมสั่งสอนให้นักศึกษา
ประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม อยู่ในกรอบของคุณงามความดีทั้งหลายเพื่อให้นักศึกษาที่จบไปเป็นที่รักและที่
ต้องการของสังคม
สรุปวิธีการสอนกับการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยา เขตตรัง จึงได้ร่วมกันสรุปวิธีการสอนที่สามารถสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาได้ดังนี้
1. วิธีการสอนแบบอภิปราย อาทิ การแบ่งกลุ่มย่อย วิเคราะห์กรณีศึกษา ที่เป็นปัญหา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อค้นหา
คุณธรรมจริยธรรมที่ได้จากการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง เพื่อ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
2. วิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ หรือ เกมส์ต่างๆ หรือการเทียบเคียงสถานการณ์ที่เป็นจริงมาเป็น
เครื่องมือในการสอน โดยที่ครูสร้างสถานการณ์สมมุติและบทบาทขึ้นมาให้นักเรียนได้แสดงออกตามที่ตนคิดว่า
ควรจะเป็น การแสดงบทบาทอาจกระทาได้ทั้งทางด้านความรู้ความคิด และพฤติกรรมของผู้แสดง วิธีการนี้จะ
สร้างความเข้าใจและความรู้สึกให้เกิดกับนักเรียนได้ดี
3. วิธีการสอนแบบสาธิต อาทิ การสอนเรื่องมารยาท /วัฒนธรรมไทย เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ วิธีการสาธิตจะให้นักศึกษาจดจา และการติดตามพฤติกรรมจะช่วยให้นักศึกษามีพฤติกรรมต่อเนื่อง
จนกลายเป็นนิสัยที่ต้อการปลูกฝัง
4. การเรียนแบบ Learning by doing ซึง่ John Dewey นักจิตวิทยาการศึกษา มีความเชื่อว่า การ
เรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการกระทา ประสบการณ์สาคัญในการปรับตัวของมนุษย์ ขั้นนี้เป็นการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายต่อตนเอง ประสบการณ์สาคัญ
ในการปรับตัวของมนุษย์ การเรียนโดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั้น ถ้าปฏิบัติอย่างตั้งใจและต่อเนื่อง ก็
จะก่อให้เกิดมโนสานึก และ เกิดคุณธรรมในตัวเองและพัฒนาตนเองหลายประเภท อาทิ การมีวินัย เคารพ
อดทน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา ฯลฯ
5. การใช้สื่ออื่น ๆ เช่น วิดีโอ ภาพถ่าย ที่สะท้อนให้เห็นคุณธรรมจริยธรรมบางอย่างที่ชัดเจน จะทา
ให้นักศึกษาเห็นภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

