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บทคัดย่ อ
กำรวิจัยครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อ พัฒนำรู ป แบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เ พื่อ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของนัก ศึ กษำระดับ ปริ ญ ญำตรี
2) เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี 3) เพื่อประเมินและปรับปรุ ง
รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยั ได้แก่ นักศึกษำปริ ญญำตรี คณะ
มนุ ษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง ภำคเรี ยนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
จำนวน 30 คน โดยวิธีกำรสุ่ มอย่ำงง่ ำย เครื่ อ งมือ ที่ ใช้ในกำรวิจัย ได้แ ก่ คู่ มือ กำรใช้รูป แบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ แผนกำรจัดกำรเรี ย นรู ้
แบบทดสอบควำมรู ้ รำยวิชำพลเมือ งที่ เข้มแข็ง แบบประเมิน จริ ยธรรม และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่ มีต่อ กำรใช้รูป แบบกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที และกำรวิเครำะห์เนื้ อหำ ผลกำรวิจยั
พบว่ำ 1. รู ป แบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี มีอ งค์ป ระกอบ 4 ประกำร ได้แ ก่ หลักกำร
วัตถุ ป ระสงค์ กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ และเงื่ อ นไขกำรน ำรู ป แบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ไปใช้ ประกอบด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นค้นหำจริ ยธรรม (2) ขั้นตรวจสอบจริ ยธรรมตนเอง (3) ขั้นยืนยันจริ ยธรรม (4) ขั้นตรวจสอบจริ ยธรรมสังคม (5)
ขั้นสะท้อนข้อตกลงร่ วมกัน (6) ขั้นกำหนดกฎเกณฑ์จริ ยธรรม และ (7) ขั้นปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรม
2. ผลกำรประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ พบว่ำ (1) ผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็งของนักศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมหลังเรี ยนสู งกว่ำก่อนเรี ยน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (2)
จริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่ เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมหลังเรี ยนสู งกว่ำก่ อนเรี ยน อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่มีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
จริ ยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
3. ผลกำรประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ พบว่ำ ผูเ้ ชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นต่อคุณภำพของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
คาสาคัญ : กำรพัฒนำ รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ จริ ยธรรม

Abstract
The research objectives were 1) to develop the instructional model to enhance undergraduate students’ ethics, 2) to inspect t he
effectiveness of the instructional model to enhance undergraduate students’ ethics, and 3) to evaluate and develop the instructional model
to enhance undergraduate students’ ethics. Thirty students enrolled in the Strong Citizen subject course in the first semest er, the academic
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year of 2019, were selected as the sampling group by using simple sampling technique. The research materials used in collecting the data
were the instructional model manual, the lesson plan, the Strong Citizen course assessment, the students’ ethics assessment and the students’
satisfaction questionnaire for the instructional model. The means, S.D., t-test for dependent, and the content analysis were used in statistic
analysis. The results revealed as the followings:
1. The instructional model to enhance students’ ethics consisted of 4 elements; 1) the discipline, 2) the objectives, 3) the learning
management strategies, and 4) the implementation condition. The instructional model consisted of 7 steps; 1) find ethics, 2) self-examination
of ethics, 3) confirm ethics, 4) examining social ethics, 5) reflect the mutual agreement, 6) set ethical rules, and 7) comply with ethics.
2. The effectiveness inspection results revealed that: 1) the students’ post-test scores in the Strong Citizen course were
significantly higher than the pre-test scores at .05., 2) the students’ ethics scores were significantly higher than the pre-test scores at .05.,
and 3) the students’ satisfactory total scores for using the instructional model to enhance ethics were at the highest level.
3. The evaluation and development results inspected by the experts revealed the total quality at the highest level.
Keywords : Development, Instructional Model, Ethics

บทนา
ปั จจุบนั มีควำมเจริ ญทำงวัตถุกำ้ วหน้ำพัฒนำไปอย่ำงรุ ดหน้ำรวดเร็ ว ทำให้สังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำมำก
กลำยเป็ นสังคมบริ โภคนิยมและวัตถุนิยมเกิดกำรมุ่งแสวงหำวัตถุมำป้ อนกิเลสของตน เกิดควำมหย่อนยำนทำงคุณธรรม จริ ยธรรม
จำกสภำพปั ญหำของสังคมทำให้เด็ก เยำวชนขำดคุณธรรม จริ ยธรรมเพิ่มมำกขึ้น [1] กำรจัดกำรศึกษำในช่วงที่ผำ่ นมำยังไม่สำมำรถ
พัฒนำคนให้มีคุณภำพ โดยเฉพำะเรื่ องกำรปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม สถำนศึกษำส่วนใหญ่เน้นกำรสอนเด็ก เยำวชนให้เป็ นคนเก่ง
แต่ขำดคุณธรรมจริ ยธรรม กลำยเป็ นคนเห็นแก่ตวั คิดถึงตนเองมำกกว่ำส่วนรวม ฉะนั้นกำรสอนโดยเน้นให้เด็ก เยำวชนเป็ นคนเก่ง
โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม ก็จะกลำยเป็ นกำรสร้ำงปั ญหำให้กบั สังคม [2] ซึ่ งปั ญหำทีตำมมำไม่วำ่ จะเป็ นปั ญหำกำรทุจริ ตฉ้อรำษฎร์
บังหลวง ปั ญหำแหล่งอบำยมุขแหล่งเริ งรมย์ ปั ญหำโสเภณี เด็ก ปั ญหำมลภำวะ ปั ญหำกำรจรำจร ปั ญหำกำรไม่เคำรพกฎหมำย
ซึ่งเป็ นปั ญหำที่เป็ นผลพวงของกำรพัฒนำทำงวัตถุเพียงอย่ำงเดียวจึงขำดควำมสมดุลกับกำรพัฒนำ [3]
กำรพัฒนำประเทศสู่ ควำมสมดุ ล และยัง่ ยืนต้องให้ควำมสำคัญกับกำรเสริ มสร้ ำงทุนของประเทศที่ มีอยู่ให้เข้มแข็ง
โดยเฉพำะกำรพัฒ นำคนหรื อ ทุ น มนุ ษ ย์ใ ห้ เ ข้ม แข็ ง พร้ อ มรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงของโลกในยุค ศตวรรษที่ 21 ไม่ ว่ำ จะเป็ น
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง โดยเฉพำะโลกแห่ งกำรเรี ยนรู ้ ควำมรู ้และภูมิปัญญำของแต่ละสังคม เพื่อเป็ น
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำประเทศอย่ำงจริ งจังที่จะนำกำรพัฒนำเศรษฐกิ จ สังคม กำรเมือง และวัฒนธรรมของประเทศให้กำ้ วสู่
อนำคตได้อย่ำงมัน่ คง [4] กำรศึกษำจึงจำเป็ นต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยจะเห็นได้จำกรัฐบำลของประเทศต่ำงๆ ล้วนพยำยำมลงทุน
ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพ และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของกำรจัดกำรศึกษำให้สูงขึ้น เพื่อเป็ นกำรพัฒนำคุณภำพของ
ประชำกรในประเทศของตนทั้งด้ำนปริ มำณและคุณภำพ โดยกำรผลิตกำลังคนที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีทกั ษะ และมีเจตคติที่ดี
สำมำรถรับผิดชอบหน้ำที่ของตนได้เป็ นอย่ำงดี [5] คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 จะเน้นกำรดำรงชีวิตเป็ นคนดีของสังคม
สำมำรถแข่งขันได้เผชิญหน้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงได้ทุกรู ปแบบ มีทกั ษะกำรเรี ยนรู ้ ทักษะกำรปรับตัว ทักษะกำรใช้ชีวติ และทักษะ
กำรทำงำน พร้อมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ และควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชำติ
[6] โดยเฉพำะกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ในระดับอุดมศึกษำเป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อมให้นกั ศึกษำออกไปเผชิญกับควำมท้ำทำยด้ำนวิชำกำร
ที่กำ้ วหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้ง สถำบันอุดมศึกษำจำเป็ นต้องพัฒนำและปรับปรุ งกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมำะสมกับสภำพ
จริ งกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั อนำคต และคำนึ งถึงศักยภำพของนักศึ กษำในแต่ละคน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำคม
โลก และเตรี ยมควำมพร้อมในกำรเป็ นพลเมืองที่สำมำรถดำรงชีวติ ได้อย่ำงเสรี ภำพ [7]
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จริ ยธรรม (Ethics) เป็ นกฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่ควรประพฤติปฏิบตั ิของคนในสังคมที่เห็นว่ำดีงำมเป็ นที่ยอมรับของตนเอง
และสังคม เป็ นหลักกำรของเหตุและผล สำมำรถแยกแยะสิ่ งที่ถูกต้อง เพรำะจริ ยธรรมมีรำกฐำนมำจำกวัฒนธรรมซึ่งเป็ นหลักกำรที่
มนุษย์ในสังคมยึดถือปฏิบตั ิเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสงบสุ ข [8, 9, 10, 11] เมื่อสังคมใดปฏิบตั ิตำมหลักจริ ยธรรมจะช่วยให้สังคมนั้นมี
ควำมเข้มแข็ง ยกระดับคุณภำพชีวติ ของคนในสังคมให้มีควำมอยูด่ ี มีสุข รู ้จกั ควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีระบบภูมิคุม้ กันที่ดี เป็ น
คนดี คนเก่งเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั มีควำมรับผิดชอบ มีควำมกล้ำหำญ มีควำมยุติธรรม และมีจิตสำนึก
ที่ ดี [12] พระบำทสมเด็จพระปรมิ นทรมหำภู มิพ ลอดุ ลยเดช พระรำชทำนพระบรมรำโชวำทเกี่ ยวกับคุ ณธรรมจริ ย ธรรมว่ำ
“คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นสิ่ งที่มีควำมสำคัญต่อสังคมเป็ นอย่ำงมำกในกำรกำหนดควำมสงบสุ ขของสังคม สังคมใดที่คนในสังคม
เป็ นผูเ้ พียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริ ยธรรม สังคมนั้นจะมีแต่ควำมสงบสุ ข ในขณะเดียวกัน ถ้ำคนในสังคมใดมีควำมบกพร่ องด้ำน
จิตใจ ขำดคุณธรรม และจริ ยธรรม แม้สังคมนั้นจะมีควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจสักเพียงใด ก็ยอ่ มจะหำควำมสงบสุ ขได้ยำก ดังนั้น
กำรพัฒนำคุณธรรมจริ ยธรรมของคนในสังคมจึงมีควำมจำเป็ นและจะต้องกระทำอย่ำงต่อเนื่ อง ครอบคลุมประชำกรทุกกลุ่ม” และ
ทรงพระรำชทำนคุณธรรม 4 ประกำร ได้แก่ 1) กำรรักษำควำมสัจควำมจริ งใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบตั ิสิ่งที่เป็ นประโยชน์และ
เป็ นคุณธรรม 2) กำรรู ้จกั ข่มใจตนเอง ฝึ กใจตนเองอยูใ่ นควำมสัจควำมดีน้ นั 3) กำรอดทน อดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วง
ควำมสุ จริ ตไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลประกำรใด และ 4) กำรรู ้จกั ละวำงควำมชัว่ ควำมทุจริ ตและรู ้จกั สละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้ำนเมือง [13] จะเห็นว่ำจริ ยธรรมเป็ นสิ่ งสำคัญจะนำควำมสงบสุข และควำมเจริ ญก้ำวหน้ำมำสู่สังคม
นั้นๆ เพรำะเมื่อคนในสังคมมีจริ ยธรรมจะส่ งผลต่อจิตใจสู งส่ งตำม มีควำมสะอำด สว่ำงในจิตใจจะทำกำรใดก็ไม่ก่อให้เกิดควำม
เดือดร้อนแก่ตนเอง ผูอ้ ื่นอันเป็ นบุคคลที่มีคุณค่ำ และประโยชน์ต่อสังคม
สังคมปั จจุบนั ยังขำดคุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นอันมำกไม่วำ่ จะเป็ นกำรโกหกหลอกลวง กำรล่วงละเมิด กำรลักขโมย กำร
ฉ้อฉลเอำรัดเอำเปรี ยบ กำรไม่ปฏิ บตั ิตำมกฎระเบี ยบ กำรไม่รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิ บตั ิงำน กำรแสวงประโยชน์โดยมิชอบทั้ง
ทำงตรง และทำงอ้อม กำรละเลยควำมรับผิดชอบในกำรงำนของตนเอง พฤติกรรมก้ำวก่ำย แทรกแซง ล่วงละเมิดมำตรฐำนใน
วิชำชีพ บ้ำนเมือง [14] โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปั ญหำกำรขำดคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษำได้เพิ่มขึ้นเป็ นอย่ำงมำกไม่วำ่ จะเป็ นกำร
ไม่ต้ งั ใจเรี ยน กำรหนี เรี ยน กำรแต่งตัวไม่สุภำพ กำรพกพำอำวุธ ยกพวกเข้ำชกต่อยกัน กำรต้อนรับน้องใหม่ดว้ ยวิธีทำรุ ณโหดร้ำย
ต่ำงๆ [15] จำกสภำพดังกล่ำวแสดงถึงกำรขำดคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึ กษำอย่ำงน่ ำเป็ นห่ วง ผูท้ ี่ มีหน้ำที่ ให้กำรศึ กษำหรื อ
ผูใ้ หญ่ทุกคนในสังคมควรหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำให้บรรเทำเบำบำงลงซึ่ ง เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ [16] ได้ให้แนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำว่ำต้องเป็ นกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นคุณธรรมจริ ยธรรม เพรำะคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับผูเ้ รี ยนหำกได้รับกำร
ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมอย่ำงสม่ำเสมอ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นคนที่มีคุณภำพเป็ นทั้งคนเก่ง และคนดีที่มีแนวทำงในกำรดำเนิ นชี วิตใน
สังคมที่ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดปั ญหำในสังคมและไม่ก่อปั ญหำให้กบั ประเทศชำติในอนำคต ซึ่ งแนวกำรพัฒนำจริ ยธรรมมีวิธีกำรที่
หลำกหลำย นอกจำกจะเน้นกำรให้ควำมรู ้และกำรฝึ กอบรมแล้ว วิธีสอนต่ำงๆ สำมำรถช่วยกระตุน้ พัฒนำกำรทำงจริ ยธรรมได้ [17]
เพรำะกำรพัฒนำจริ ยธรรมเป็ นพฤติกรรมและกำรปฏิ บตั ิตนอย่ำงถูกต้องตำมกำลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภำวะในกำรตัดสิ นใจ
รวมถึงกำรเป็ นแบบอย่ำงที่ดี ยึดมัน่ ในกฎกติกำ ระเบียบ กำรยอมรับ กำรมีส่วนร่ วม กำรเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม และควำมยุติธรรม
ต่อสังคมบ้ำนเมือง [18]
จำกกำรศึ กษำเอกสำรต่ำงๆ เกี่ ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ จริ ยธรรม กำรสัมภำษณ์ อำจำรย์ผูส้ อนวิชำพลเมื องที่ เข้มแข็ง
ผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นกำรเรี ยนกำรสอน และกำรสำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่ลงเรี ยนในรำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง มหำวิทยำลัย
รำชภัฎเพชรบุรี พบว่ำ จริ ยธรรมที่ดีของนักศึกษำที่จะพัฒนำ ได้แก่ ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กำรมีส่วนรวมในสังคม
กำรเสี ยสละต่อสังคม และควำมยุติธรรมต่อสังคม กิ จกรรมที่ จะนำมำส่ งเสริ มจริ ยธรรมนักศึกษำต้องเน้นกำรมีส่วนร่ วมในกำร
เรี ยนรู ้ของนักศึกษำไม่วำ่ จะเป็ นกำรเรี ยนรู ้แบบนำตนเอง กำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กำรสอนโดยใช้สะท้อนกำรคิด กำรสอนโดยใช้
บทบำทสมมุติ กำรสอนโดยใช้กรณี ศึกษำ และกำรสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จำลอง และกำรวัดและประเมินผลจริ ยธรรมควรใช้
แบบทดสอบควำมรู ้ แบบประเมินจริ ยธรรม และกำรสังเกตพฤติกรรม เพรำะปั จจุบนั เป็ นยุคข้อมูลข่ำวสำร เนื้ อหำควำมรู ้ตอ้ ง
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ปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์น้ นั ๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีควำมรู ้ มีทกั ษะในด้ำนต่ำงๆ ดังที่ Bloom [19] กล่ำวว่ำกำรที่จะพัฒนำลักษณะ
นิสยั ใดๆ ควรให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกำสรับรู ้และใส่ใจในเรื่ องนั้นๆ ก่อน ถ้ำต้องกำรพัฒนำจริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยนจึงต้องจัดสถำนกำรณ์
สิ่ งเร้ำ ประสบกำรณ์ หรื อกิจกรรมต่ำงๆ ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดกำรรับรู ้ และสนใจในจริ ยธรรมโดยกำรลงมือกระทำบ่อยๆ ด้วยควำม
เข้ำใจจึงจะทำให้กำรเรี ยนรู ้คงทนถำวร
จำกเหตุผลข้ำงต้น ผูว้ ิจยั จึงมีควำมสนใจที่จะพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี เพรำะเป็ นกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นกำรลงมือปฏิบตั ิจริ ง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำรวำงแผน เปิ ดกว้ำงให้ผเู ้ รี ยนได้
มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนซึ่ งจะทำให้ผเู ้ รี ยนเกิดควำมเข้ำใจ และตระหนักในจริ ยธรรมของตนเองและผูอ้ ื่น สู่ กำร
ตัดสิ นใจอย่ำงชำญฉลำด และสำมำรถเลือกทำงที่เป็ นประโยชน์ที่สุด เพื่อนำไปสู่ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหำจุดยืนที่แท้จริ ง
นำไปสู่ เกณฑ์กำรตัดสิ นใจ เป็ นวิธีกำรที่จะสนับสนุนให้เกิดจริ ยธรรม [20] แนวคิดกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ประกอบไปด้วยกำรเรี ยนรู ้
แบบนำตนเอง กำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กำรใช้บทบำทสมมุติ กำรใช้กรณี ตวั อย่ำง และกำรใช้สถำนกำรณ์จำลอง [21] ซึ่ งผูว้ ิจยั จะ
นำมำวิเครำะห์ เป็ นขั้นตอนกิ จกรรมกำรเรี ยนรู ้ บนพื้นฐำนควำมต้องกำรของผูเ้ รี ยนจะมี ลกั ษณะเป็ นกำรตั้งคำถำมต่ำงๆ กำร
ยกตัวอย่ำงข่ำว เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคมที่จะผลักดันให้นกั ศึกษำเกิดควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในเรื่ องรำวต่ำงๆ และสำมำรถ
นำไปแก้ไขปั ญหำอย่ำงถูกต้อง ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่ งกันและกันภำยในกลุ่ม กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
สมำชิ กในกลุ่ม เกิ ดกำรช่ วยเหลื อกันและรั บผิดชอบร่ วมกันเหมำะสมกับยุคสังคมแห่ งกำรเรี ยนรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผูม้ ี ควำมรู ้
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตน ทั้งทำงด้ำนจิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ รวมทั้งผูเ้ รี ยนเกิดกำรเรี ยนรู ้โดยกำรเรี ยนรู ้ร่วมกันทำให้
ผูเ้ รี ยนเกิดควำมสนใจ ใฝ่ รู ้ และพัฒนำตนเอง โดยผูส้ อนจะเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกันอภิปรำยทำควำมเข้ำใจปั ญหำศึกษำ
ค้นคว้ำหำข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรแก้ปัญหำ [22] [23] [24] [25] [26] [27] จนทำให้เกิดรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ ม
จริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ควำมรั บผิดชอบต่อตนเองและสังคม (2) กำรมี ส่วนร่ วมในสังคม
(3) กำรเสี ยสละต่อสังคม และ (4) ควำมยุติธรรมต่อสังคม [28] ซึ่งผูส้ อนสำมำรถนำควำมรู ้จริ ยธรรมไปเผยแพร่ ในกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลรู ปแบบกำรจั ด กำรเรี ยนรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มจริ ยธรรมของนั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญญำตรี
โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย มีดงั นี้
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็งของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม
2.3 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่มีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม
3. เพื่อประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักศึ กษำปริ ญญำตรี คณะมนุ ษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรำยวิชำพลเมื องที่ เข้มแข็ง ภำคเรี ยนที่ 1 ปี กำรศึ กษำ 2562 จำนวน 30 คน ซึ่ งได้มำโดยวิธีกำรสุ่ ม
อย่ำงง่ำย (Simple random sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำก โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
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1. รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่ พฒั นำขึ้นมีควำมเหมำะสม/ควำม
สอดคล้องเชิ งโครงสร้ำง สำมำรถนำไปทดลองใช้ได้ กำรหำค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ พบว่ำ มีค่ำต่ ำสุ ด ( = 4.14,
S.D. = 0.42) ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.71, S.D. = 0.88)
2. แบบทดสอบวัดควำมรู ้ รำยวิชำพลเมื องที่ เข้ม แข็ง ที่ พฒ
ั นำขึ้ นมี ควำมเหมำะสม/ควำมสอดคล้องเชิ งโครงสร้ ำง
สำมำรถนำไปทดลองใช้ได้ กำรหำค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องจำกผูเ้ ชี่ ยวชำญ พบว่ำ ค่ำต่ ำสุ ด ( = 4.14, S.D. = 0.34) ถึงค่ำสู งสุ ด
( = 4.85, S.D= 0.88) ค่ำควำมยำก (p) เท่ำกับ 0.59 ค่ำอำนำจจำแนก (r) เท่ำกับ 0.43และค่ำควำมเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ำกับ 0.87
3. แบบประเมินจริ ยธรรม ที่ พฒั นำขึ้นมีควำมเหมำะสม/ควำมสอดคล้องเชิ งโครงสร้ำง สำมำรถนำไปทดลองใช้ได้
กำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ พบว่ำ มีค่ำต่ำสุด ( = 4.14, S.D. = 0.34) ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.85, S.D= 0.88)
4. ควำมพึงพอใจในกำรเรี ยนรู ้ต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ที่ พฒั นำขึ้นมีควำมเหมำะสม/ควำมสอดคล้องเชิง
โครงสร้ำง สำมำรถนำไปทดลองใช้ได้ กำรหำค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องจำกผูเ้ ชี่ ยวชำญ พบว่ำ มีค่ำต่ ำสุ ด ( = 4.14, S.D. = 0.42)
ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.71, S.D= 0.88)
กำรวิจัยกำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี เป็ นกำรวิจัยตำม
แนวคิ ด ADDIE Model ประยุก ต์ร่ ว มกับ กระบวนกำรวิ จัย และพัฒ นำ (Research and Development) และกระบวนกำรวิ จั ย
แบบผสมผสำนวิธี (Mixed Methodology) แบบแผนเชิ งผสมผสำนแบบรับรองภำยใน (The Embedded Design) ซึ่ งเป็ นกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มำณ (Quantitative) แล้วเสริ มด้วยเชิ งคุณภำพ (Qualitative) ร่ วมกับรู ปแบบกำรวิจยั กำรทดลองพื้นฐำน
(Pre-Experimental Design) โดยประยุกต์ใช้แบบแผนกำรทดลองแบบกลุ่มตัวอย่ำงเดี ยวมีกำรทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(One-Group Pretest–Posttest Design) ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรวิจยั และพัฒนำ (Research and Development) 4 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจยั (Research: R1) เป็ นกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน (Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development: D1)
เป็ นกำรออกแบบและพัฒนำรู ปแบบ (Design and Development: D and D) ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจยั (Research: R2) เป็ นกำรทดลอง
ใช้ (Implementation: I) และขั้น ตอนที่ 4 กำรพัฒ นำ (Development: D2) เป็ นกำรประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขรู ป แบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ (Evaluation: E)

ผลการวิจัย
กำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี สรุ ปผลกำรวิจยั ดังนี้
1. รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่พฒั นำขึ้นมีองค์ประกอบ ดังนี้
1.1 หลักกำร ประกอบด้วย
1.1.1 กำรจัดกำรเรี ยนรู ้จำกกำรกระตุน้ ผูเ้ รี ยนโดยกำรตั้งคำถำม วิเครำะห์เหตุกำรณ์ที่เกิ ดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
1.1.2 จัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นร่ วมกัน อย่ำงมีอิสระ
เพื่อเชื่อมโยงประเด็นค่ำนิยมของตนเอง
1.1.3 สมำชิกในกลุ่มสะท้อนและแลกเปลี่ยนมุมมองอย่ำงมีเหตุผลโดยปรำศจำกอคติ
1.1.4 กำรสร้ำงข้อตกลงและยืนยันเกี่ยวกับจริ ยธรรมตำมมติของสมำชิก
1.1.5 กำหนดกฎเกณฑ์พร้อมทั้งประเมินค่ำ สู่กำรปฏิบตั ิร่วมกัน
1.2 เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี
1.3 กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้เป็ นองค์ประกอบสำคัญของรู ปแบบกำรจัดกำร
เรี ยนกำรสอนเพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ค้นหำจริ ยธรรม (Find
ethics) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงจริ ยธรรมของผูอ้ ื่น ขั้นที่ 2 ตรวจสอบจริ ยธรรมตนเอง
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(Self-examination of ethics) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนนำเสนอจริ ยธรรมเฉพำะตนเองว่ำต้องกำรหรื อพอใจให้กบั สมำชิ กฟั ง ขั้นที่ 3 ยืนยัน
จริ ยธรรม (Confirm ethics) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนร่ วมกันตัดสิ นใจในจริ ยธรรมกับสมำชิ กทุ กคน ขั้นที่ 4 ตรวจสอบจริ ยธรรมสังคม
(Examining social ethics) เป็ นขั้นรวบรวมจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนที่ส่วนใหญ่นิยม ขั้นที่ 5 สะท้อนข้อตกลงร่ วมกัน (Reflect the mutual
agreement) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนพิจำรณำไตร่ ตรองจำกกำรน ำผลรวบรวมของตนเองหรื อสมำชิ กปฏิ บัติให้บรรลุเป้ ำหมำยและเกิ ด
ประสิ ทธิ ภำพ ขั้นที่ 6 กำหนดกฎเกณฑ์จริ ยธรรม (Set ethical rules) เป็ นขั้นประเมิ นค่ำของบุ คคล โดยสมำชิ กร่ วมกันก ำหนด
กฎเกณฑ์ให้เกิดกำรยอมรับ ควำมชอบ และควำมชัดเจนในจริ ยธรรม และ ขั้นที่ 7 ปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรม (Comply with ethics) เป็ นขั้น
ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมอย่ำงสม่ำเสมอ โดยติดตำมผลกำรปฏิบตั ิ พร้อมข้อมูลป้ อนกลับ และกำรเสริ มแรงเป็ นระยะ
1.4 เงื่อนไขกำรนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ไปใช้
1.4.1 หลักกำรตอบสนอง ผูเ้ รี ยนกำหนดจริ ยธรรมจำกประสบกำรณ์และกำรเรี ยนรู ้ร่วมกับสมำชิก ที่นำเสนอ
ยืนยัน รวบรวม สร้ำงข้อตกลง กำหนดกฎเกณฑ์ และปฏิบตั ิ
1.4.2 ระบบสังคม ผูเ้ รี ยนกำหนดจริ ยธรรมจำกในและนอกห้องเรี ยนเป็ นชุมชนในกำรเรี ยนรู ้ที่ทำให้ผเู ้ รี ยนได้
ช่วยเหลือ พึ่งพำกัน และร่ วมรับผิดชอบ
1.4.3 สิ่ งสนับสนุน ผูส้ อนกระตุน้ ควำมรู ้เดิมให้ผเู ้ รี ยนสนใจใฝ่ รู ้ กำรจัดเตรี ยมสื่ อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เอกสำรกำร
สอน บรรยำกำศกำรเรี ยนรู ้ และวัดและประเมินผลตำมสภำพจริ ง
ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้องเชิ งเนื้ อหำของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ย ธรรม
โดยผูเ้ ชี่ยวชำญ ภำพรวมมีควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้องอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
2. ผลกำรประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ได้
ผลกำรวิจยั ดังนี้
2.1 ผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่ เข้มแข็งของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม พบว่ำ หลังเรี ยนสูงกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ดังตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง
ผลการสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
df
t
Sig
X
ก่อนเรี ยน
40
29.70
2.07
29
11.78
.00
หลังเรี ยน
40
33.03
1.77
* ระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ .05

2.2 จริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม พบว่ำ
หลังเรี ยนสูงกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ดังตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 คะแนนจริ ยธรรม
ผลการสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
df
t
Sig
X
ก่อนเรี ยน
160
123.27
5.33
29
23.10
.00
หลังเรี ยน
160
149.93
3.89
* ระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ .05
2.3 ควำมพึงพอใจของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่มีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำนจำกค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด พบว่ำ อันดับแรกคือ ด้ำนกำรวัดและ
กำรประเมินผล รองลงมำด้ำนบรรยำกำศในกำรเรี ยนกำรสอน ด้ำนระยะเวลำกำรเรี ยนกำรสอน ด้ำนเนื้ อหำ ด้ำนสื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้
และอันดับสุดท้ำยด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน ดังตำรำงที่ 3
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ตำรำงที่ 3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
รายการ
X

1. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.1 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้เป็ นระบบและมีข้ นั ตอนชัดเจน
1.2 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้ฝึกนักศึกษำได้ส่งเสริ มจริ ยธรรม
มำกขึ้น
1.3 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำสำระ
ของกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดำ้ นจริ ยธรรม
1.4 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้ทำกิจกรรมด้ำนจริ ยธรรมที่มี
ควำมหลำกหลำย
1.5 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นถึง
ปั ญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำจริ ยธรรม
1.6 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้มีทกั ษะกำรทำงำนร่ วมกับสังคม
และกลุ่มเพื่อน
1.7 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ปั จจุบนั ของกำรส่งเสริ มจริ ยธรรม
1.8 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้วเิ ครำะห์บทควำม ข่ำว และสำร
คดีต่ำงๆ เกี่ยวกับจริ ยธรรม
1.9 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้รับควำมรู ้ดำ้ นจริ ยธรรมรวมทั้ง
สำมำรถส่งเสริ มจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน
รวม
2. ด้ านเนื้อหา
2.1 เนื้อหำมีควำมถูกต้องสอดคล้องกับรำยวิชำและควำมสนใจของ
ตนเอง
2.2 เนื้อหำมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
จริ ยธรรม
รวม
3. ด้ านบรรยากาศในการเรียนการสอน
3.1 นักศึกษำมีควำมกระตือรื อร้นในกำรกิจกรรมกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
3.2 นักศึกษำมีควำมสนใจในกำรตั้งคำถำม กำรอภิปรำยร่ วมกันใน
กิจกรรมกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
3.3 นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
รวม

ระดับความเหมาะสม
อันดับ
S.D. ความหมาย

4.53

0.51

มำกที่สุด

5

4.63

0.48

มำกที่สุด

1

4.57

0.50

มำกที่สุด

3

4.50

0.53

มำกที่สุด

8

4.47

0.52

มำก

9

4.57

0.50

มำกที่สุด

3

4.53

0.51

มำกที่สุด

5

4.60

0.49

มำกที่สุด

2

4.50

0.53

มำกที่สุด

8

4.54

0.45

มากทีส่ ุ ด

(5)

4.53

0.51

มำกที่สุด

2

4.60

0.49

มำกที่สุด

1

4.56

0.50

มากทีส่ ุ ด

(4)

4.53

0.51

มำกที่สุด

3

4.57

0.50

มำกที่สุด

2

4.67
4.59

0.55
0.52

มำกที่สุด
มากทีส่ ุ ด

1
(2)
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
รายการ
X

4. ด้ านระยะเวลาการเรียนการสอน
4.1 ระยะเวลำในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง
4.2 ระยะเวลำในกำรลงพื้นที่
รวม
5. ด้ านสื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
5.1 สื่ อมีควำมหลำกหลำย
5.2 แหล่งเรี ยนรู ้มีควำมหลำกหลำย
รวม
6. ด้ านการวัดและการประเมินผล
6.1 กำรวัดและกำรประเมินผลหลำกหลำย
6.2 กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู ้ตำมสภำพจริ ง
รวม
รวมค่ าเฉลีย่ ทุกด้ าน

ระดับความเหมาะสม
อันดับ
S.D. ความหมาย

4.60
4.57
4.58

0.49
0.50
0.49

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากทีส่ ุ ด

1
2
(3)

4.63
4.50
4.56

0.48
0.53
0.50

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากทีส่ ุ ด

1
2
(4)

4.67
4.60
4.63
4.57

0.55
0.49
0.52
0.51

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

1
2
(1)

3. ผลกำรประเมิ น และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบกำรจัด กำรเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของนัก ศึ ก ษำระดับ ปริ ญ ญำตรี
โดยผูเ้ ชี่ยวชำญหลังกำรทดลองใช้รูปแบบโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำนจำกค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำน้อย
ที่สุด พบว่ำ อันดับแรกคือด้ำนควำมเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบ รองลงมำด้ำนวัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ด้ำนควำมเหมำะสมของ
รู ปแบบ และอันดับสุดท้ำยด้ำนควำมถูกต้องของรู ปแบบ

อภิปรายผล
กำรวิจยั เรื่ องกำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี อภิปรำยผลกำรวิจยั
ดังนี้
1. รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่พฒั นำขึ้น มีองค์ประกอบ 4 ประกำร
ได้แก่ (1) หลักกำร (2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ และ (4) เงื่อนไขกำรนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ไปใช้ รู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่พฒั นำขึ้นมีกระบวนกำรเรี ยนกำรสอน 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ค้นหำจริ ยธรรม (Find ethics) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อน
สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงจริ ยธรรมของผูอ้ ื่น ขั้นที่ 2 ตรวจสอบจริ ยธรรมตนเอง (Self-examination of
ethics) เป็ นขั้น ที่ ผู ้เ รี ยนน ำเสนอจริ ยธรรมเฉพำะตนเองว่ ำ ต้อ งกำรหรื อ พอใจให้ กับ สมำชิ ก ฟั ง ขั้น ที่ 3 ยื น ยัน จริ ย ธรรม
(Confirm ethics) เป็ นขั้น ที่ ผู ้เ รี ยนร่ วมกั น ตัด สิ น ใจในจริ ยธรรมกั บ สมำชิ ก ทุ ก คน ขั้น ที่ 4 ตรวจสอบจริ ยธรรมสั ง คม
(Examining social ethics) เป็ นขั้ นรวบรวมจริ ยธรรมของผู ้ เ รี ยนที่ ส่ วนใหญ่ นิ ยม ขั้ นที่ 5 สะท้ อ นข้ อ ตกลงร่ วมกั น
(Reflect the mutual agreement) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนพิจำรณำไตร่ ตรองจำกกำรนำผลรวบรวมของตนเองหรื อสมำชิ กปฏิบตั ิให้บรรลุ
เป้ ำหมำยและเกิ ดประสิ ทธิ ภำพ ขั้นที่ 6 กำหนดกฎเกณฑ์จริ ยธรรม (Set ethical rules) เป็ นขั้นประเมินค่ำของบุคคล โดยสมำชิก
ร่ วมกันกำหนดกฎเกณฑ์ให้เกิดกำรยอมรับ ควำมชอบ และควำมชัดเจนในจริ ยธรรม และ ขั้นที่ 7 ปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรม (Comply
with ethics) เป็ นขั้นที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมอย่ำงสม่ำเสมอ โดยติดตำมผลกำรปฏิบตั ิ พร้อมข้อมูลป้ อนกลับ และกำร
เสริ มแรงเป็ นระยะ จำกผลตรวจสอบควำมเหมำะสมของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ พบว่ำ ผลการตรวจสอบควำมเหมำะสมและ
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ควำมสอดคล้องเชิงเนื้ อหำของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้อง
อยูใ่ นระดับมำกที่สุด สำมำรถนำไปใช้ทดลองได้ ทั้งนี้เนื่องจำกรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี เป็ นกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่กระตุน้ ให้นกั ศึกษำตระหนักถึงกำรมีจริ ยธรรมร่ วมกันโดยกำรตั้งคำถำม กำรใช้สถำนกำรณ์จริ ง
มำแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยนอภิปรำยได้อย่ำงอิสระสร้ำงควำมปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน เพื่อเป็ นกำรเชื่อมโยง
ประเด็นจริ ยธรรมของตนเองพร้อมทั้งเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้แสดงควำมสำมำรถของตนให้กบั สมำชิ กร่ วมรับฟังอย่ำงมีเหตุผลที่
ปรำศจำกอคติ เป็ นสร้ ำงข้อตกลงและยืนยันร่ วมกันตำมมติ ของสมำชิ กซึ่ งจะเป็ นกำรให้ผูเ้ รี ยนทุ กคนมี ส่วนร่ วมและกำหนด
กฎเกณฑ์ สู่กำรปฏิบตั ิร่วมกันเกิดกำรยอมรับส่งเสริ มให้ปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมอย่ำงสม่ำเสมอจนเป็ นนิสยั
รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูเ้ ชี่ยวชำญและได้ปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้เกิดควำม
สมบูรณ์จนสำมำรถนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ได้เป็ นอย่ำงดี เห็ นได้จำกนักศึ กษำมีผลคะแนนกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมื องที่
เข้มแข็งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจำกรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดงั กล่ำวผูว้ ิจยั ได้พฒั นำขึ้นอย่ำงเป็ นระบบ มีกำรกำหนดองค์ประกอบของ
รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ทีชัดเจนที่ มีกำรนำข้อมูลพื้นฐำนวิเครำะห์ และดำเนิ นกำรพัฒนำตำมกระบวนกำรวิจัยและพัฒ นำ
(Research and Development) 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลพื้นฐำน (analysis) ขั้นตอนที่ 2 กำรออกแบบและ
กำรพัฒนำ (Design and Development) ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้ (Implementation) และขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินผล (Evaluation)
และพัฒ นำตำมรู ปแบบกำรจั ด กำรเรี ยนรู ้ [29] ที่ ก ล่ ำ วถึ ง องค์ ป ระกอบของรู ปแบบกำรจั ด กำรเรี ยนรู ้ 3 ส่ ว น ได้ แ ก่
ส่ วนที่ 1 องค์ประกอบของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ (1) กระบวนกำรกำรเรี ยนกำรสอนที่ได้จดั
เรี ยงลำดับกิ จกรรมเป็ นขั้น ๆ และมี ควำมสัมพันธ์กัน (2) ระบบสังคมเป็ นกำรอธิ บำยบทบำทผูส้ อนและผูเ้ รี ยน (3) หลักกำร
ตอบสนองที่ผสู ้ อนมีต่อผูเ้ รี ยนอำจเป็ นกำรให้รำงวัลหรื อสร้ำงบรรยำกำศให้ได้คิดและปฏิบตั ิอย่ำงอิสระ และ (4) ระบบสนับสนุน
เป็ นกำรระบุเงื่อนไขหรื อสิ่ งที่จำเป็ นในกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนให้เกิดผลตำมที่ คำดหวังแก่ผูเ้ รี ยน ส่ วนที่ 2 กำร
นำเสนอรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนไปใช้เป็ นกำรแนะนำกำรใช้รูปแบบ และส่วนที่ 3 สำระควำมรู ้ ทักษะกำรปฏิบตั ิงำนและ
สิ่ งที่ ส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับแนวคิดรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ของ Joyce, B, & Weil [30] ที่ กล่ำวว่ำองค์ประกอบของ
รู ปแบบกำรเรี ยนกำรเรี ยนรู ้วำ่ จะต้องมีควำมสัมพันธ์กนั เป็ นระบบตำมหลักปรัชญำ ทฤษฎี หลักกำร แนวคิดหรื อควำมเชื่อต่ำงๆ ที่
เป็ นพื้นฐำน นอกจำกนี้ยงั สอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของวำรี รัตน์ แก้วอุไร และคณะ [31] พบว่ำ รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนำ
คุ ณภำพผูเ้ รี ยนสู่ สังคมแห่ งคุณธรรม ภูมิปัญญำ และกำรเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย หลักกำรของรู ปแบบวัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
เนื้ อหำ/สำระกำรเรี ยนรู ้ กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ตำมรู ปแบบ ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักปฏิสัมพันธ์
ระบบสนับสนุ น และสอดคล้องกับผลงำนวิจยั ของฐำกร สิ ทธิ โชค [32] พบว่ำ รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนำจริ ยธรรม
สิ่ งแวดล้อม มีองค์ประกอบด้วย หลักกำร วัตถุประสงค์ กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ กำรวัดและกำรประเมินผล และเงื่อนไขกำรนำ
รู ป แบบไปใช้ และสอดคล้องกับผลงำนวิจัย ของ พรนิ ภำ จัน ทร์ น้อ ย [33] พบว่ำ รู ป แบบกิ จกรรมกำรพัฒนำพฤติ กรรมทำง
จริ ยธรรมของนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำเอกชนตำมคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย มีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักกำร วัตถุประสงค์
เนื้อหำ สำระควำมรู ้ และกำรปฏิบตั ิ ระบบสังคม สิ่ งสนับสนุนกำรเรี ยนรู ้
2. ผลกำรประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ได้
ผลกำรวิจยั ดังนี้
2.1 ผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่ เข้มแข็งของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม พบว่ำ หลังเรี ยนสู งกว่ำก่ อนเรี ยนอย่ำงมี นัยส ำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องจำกกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ที่
พัฒนำขึ้นจะมีลกั ษณะเป็ นหลักกำร แนวคิดที่ เกี่ ยวกับกำรออกแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้อย่ำงเป็ นระบบ ทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบตั ิ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีประสิ ทธิ ภำพ โดยกำรนำควำมต้องกำร ควำมจำเป็ นข้อมูลพื้นฐำนของผูป้ ฏิบตั ิและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกส่ วนไปสู่กำรพัฒนำ
ตลอดจนควำมคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชำญมำสังเครำะห์สรุ ปจนได้เป็ นกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งจำกกำรสังเกต
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ พบว่ำ นักศึ กษำส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้จึงทำให้ผลคะแนนกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง
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ออกมำดี ซึ่ งนักศึ กษำทุ กคนร่ วมกันทำกิ จกรรมอย่ำงเต็มที่ ด้วยควำมกระตื อรื อร้ นตำมคำแนะนำจึ งส่ งผลให้นักศึ กษำมี ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจและมี คะแนนหลังเรี ยนสู งขึ้ น ซึ่ งกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ผูส้ อนจะกระตุน้ ผูเ้ รี ยนโดยกำรตั้งคำถำม วิเครำะห์ ข่ำว
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แสดงควำมคิดเห็นร่ วมกันอย่ำงมีอิสระซึ่งสมำชิกในกลุ่มจะสะท้อนแลกเปลี่ยนมุมมองอย่ำง
มีเหตุผลโดยปรำศจำกอคติ กำรสร้ำงข้อตกลงร่ วมกัน และกำหนดกฎเกณฑ์สู่กำรปฏิบตั ิร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ผเู ้ รี ยนเกิดพัฒนำกำรเรี ยนรู ้
ทำให้ผลกำรเรี ยนที่สูงขึ้น สอดคล้อง ทิศนำ แขมมณี . [34] และศักดิ์ชยั นิรัญทวี [35] กล่ำวว่ำกำรพัฒนำจริ ยธรรมต้องพัฒนำให้สมำชิก
ในกลุ่ ม ฝึ กปฏิ บัติ โดยกำรอภิ ป รำย ตอบค ำถำม และกำรเลี ย นแบบจำกตัว แบบ ซึ่ งจะเป็ นกำรสร้ ำ งปฏิ สั ม พัน ธ์ กั บ ผู ้อื่ น
สร้ำงประสบกำรณ์ที่จะช่วยพัฒนำจริ ยธรรมผูเ้ รี ยนสู งขึ้น และกำรพัฒนำจริ ยธรรมของแต่ละบุคคลจะเกิ ดขึ้นได้จำกกำรที่ มีโอกำส
ปฏิสมั พันธ์กนั กับผูอ้ ื่นซึ่ งกำรมีปฏิสมั พันธ์จะช่วยให้บุคคลเข้ำใจควำมคิดเห็นของบุคคลอื่นมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรแสดงควำมคิดเห็น
และอภิปรำยโต้แย้งร่ วมกับเพื่อนๆ อย่ำงเปิ ดเผย [36] และสอดคล้องกับผลงำนวิจยั ของมุทิตำ จีนอิ่ม และวิชยั เสวกงำม [37] ที่พบว่ำ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนสอดต้องมีกำรแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม โดยครู นำข่ำวหรื อคลิปวิดีโอเชื่อมโยงสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรม เน้นอภิปรำยกลุ่ม เสนอทำงเลือกในกำรตัดสิ นใจ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงปฏิ สัมพันธ์ระหว่ำงครู กบั ผูเ้ รี ยน ครู รู้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ น
รำยบุคคล กำรปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และเป็ นกำรส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูน้ ำ และเคำรพในควำมเห็นต่ำง
2.2 จริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม พบว่ำ
หลังเรี ยนสูงกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจำกรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดงั กล่ำวได้พฒั นำขึ้นมุ่งให้
นักศึกษำแสดงออกโดยยอมรับในกำรกระทำของตนเองด้วยควำมเต็มใจ ปฏิบตั ิหน้ำที่โดยไม่ตอ้ งมีกำรบังคับควบคุมจำกผูอ้ ื่น เอำ
ใจใส่ในกำรทำงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โดยผูส้ อนกระตุน้ คำถำมเกี่ยวกับเรื่ องรำว หรื อเหตุกำรณ์ที่มีขอ้ ขัดแย้งทำงจริ ยธรรมที่เป็ น
คำถำมที่ ทำ้ ทำยควำมคิดเกี่ ยวกับจริ ยธรรมนั้นๆ เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ให้กบั ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำรอภิปรำยส่ งผลให้นกั ศึกษำมี
คะแนนจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับดีมำก และสอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของคมเพชร ฉัตรศุภกุล [38] ที่วำ่ กำรพัฒนำจริ ยธรรมว่ำกำรจัด
กิ จ กรรมพัฒ นำธรรมที่ ดีน้ ัน ผูส้ อนต้องมี ก ำรกำหนดวัต ถุประสงค์แ ละแนวทำงปฏิ บัติ ที่ชัด เจนเป็ นรู ปธรรม จัด กิ จกรรมให้
เหมำะสมกับวัย ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ กำรเรี ยนรู ้ตอ้ งสนุกสนำน ใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ จำนวนสมำชิกมี
ควำมเหมำะสม ผูเ้ รี ยนเป็ นผูด้ ำเนิ นกำร ผูส้ อนเป็ นที่ ปรึ กษำ มีกำหนดเวลำในกำรจัดกิ จกรรม ยึดหลักกำรมีส่วนร่ วม และมีกำร
ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง และสอดคล้อง
กับผลกำรวิจยั ของนงลักษณ์ ใจฉลำด [39] พบว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนแบบมีส่วนร่ วม กำรจัดกิจกรรมเสรี กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่ดีในสถำบันอุดมศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมเชิงบูรณำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์จะส่งผลต่อคุณธรรม จริ ยธรรมของนิสิต
นักศึกษำสถำบันอุดมศึกษำไทย และสอดคล้องกับหลักสู ตรครุ ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
[40] ที่วำ่ กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนจะเน้นกระบวนกำรทำงำนเป็ นกลุ่มเพื่อฝึ กภำวะผูน้ ำ รวมทั้งทักษะส่ งเสริ มจริ ยธรรม
ให้กับนักศึ กษำ โดยเฉพำะวิชำพลเมื องที่ เข้มแข็ง เป็ นวิชำที่ มุ่งแสดงออกถึ งกำรเคำรพศักดิ์ ศรี ควำมเป็ นมนุ ษย์ ยอมรั บควำม
แตกต่ำงของบุคคล ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกัน เคำรพสิ ทธิ เสรี ภำพ และกำรอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และประชำคมโลก
อย่ำงสันติ ตำมหลักขันติ ธรรม ปฏิ บัติตำมกฎ กติ กำของสังคม รู ้ หน้ำที่ ของตนเอง มี ควำมเป็ นพลเมื องที่ เข้มแข็ง มี จิตสำนึ ก
รับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอำสำ
จริ ยธรรมรำยด้ำนของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม ภำพรวมทุก
ด้ำน พบว่ำ หลังเรี ยนสู งกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ หลังเรี ยนสู งกว่ำก่อน
เรี ย นทุ ก ด้ำ น เมื่ อ พิ จ ำรณำเป็ นรำยด้ำ น พบว่ำ อัน ดับ แรก คื อ ด้ำ นควำมรั บผิ ดชอบต่อ ตนเองและสังคมมี คะแนนก่ อนเรี ยน
( X = 27.43, S.D.= 2.49) คะแนนหลังเรี ยน ( X = 33.87, S.D.= 1.00) รองลงมำด้ำนกำรเสี ย สละต่อสัง คมมี คะแนนก่ อนเรี ยน
( X = 27.33, S.D.= 2.22) คะแนนหลังเรี ยน ( X = 33.36, S.D.= 1.56) ด้ำนกำรมีส่วนร่ วมในสังคมมีคะแนนก่อนเรี ยน ( X = 25.13,
S.D.= 1.78) คะแนนหลัง เรี ยน ( X = 33.00, S.D.= 1.51) และด้ำ นควำมยุ ติ ธ รรมต่ อ สั ง คมมี ค ะแนนก่ อ นเรี ย น ( X = 25.00,
S.D.= 1.69) คะแนนหลังเรี ยน ( X =32.66, S.D.= 1.16) โดยเฉพำะด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมที่มีคะแนนจริ ยธรรม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
168
10 (May - August) 158 - 171 (2020) Vol. 10, No. 2

สู งกว่ำทุกด้ำน ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำผูส้ อนให้นกั ศึกษำกำรทำกิจกรรมกลุ่ม สร้ำงแผนผังควำมคิดลงในกระดำษพรุ๊ ฟ วิเครำะห์ให้
เห็ นถึงควำมสำคัญ ควำมเชื่ อมโยง และนำเสนองำนงำนหน้ำชั้นเรี ยน พร้อมรับฟั งควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น ซึ่ งแสดงให้เห็นให้ถึง
ควำมสำคัญของกำรทำงำนร่ วมกันด้วยควำมเต็มใจ เอำใจใส่ ในกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่ วมกับคนอื่นๆ ได้ ตลอดระยะเวลำใน
กำรทำกิจกรรมส่ งผลให้คะแนนออกมำดีกว่ำด้ำนอื่นๆ สอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของปั ญญฎำ ประดิษฐบำทุกำ และปิ ยปทีป แสง
อุไร [41] ที่วำ่ นักศึกษำครู ที่เข้ำร่ วมกิจกรรมมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพิ่มขึ้นหลังเข้ำร่ วมกิจกรรมอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
และสอดคล้อ งกับผลกำรวิจัยของพัช รี ปิ ยภัณ ฑ์ [42] ที่ ว่ำ นัก เรี ย นกลุ่ มตัว อย่ำ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย ควำมรู ้ เจตคติ ทำงคุ ณธรรม
จริ ยธรรม เหตุผลเชิงคุณธรรม จริ ยธรรม และพฤติกรรมทำงคุณธรรมจริ ยธรรม หลังกำรจัดกิจกรรมสู งกว่ำก่อนกำรจัดกิจกรรม
อย่ำงมี นัยสำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ .01 ส่ วนด้ำนควำมยุติธรรมต่อสังคมที่ มีคะแนนเฉลี่ ยน้อยกว่ำทุ กด้ำน ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะ
ว่ำนักศึกษำขำดกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบร่ วมกัน เวลำตัดสิ นใจแก้ปัญหำขำดควำมรอบคอบบนพื้นฐำนควำมมีเหตุผล เพรำะควำม
ยุติธรรมต่อสังคมเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับสมำชิกซึ่ งต้องได้รับกำรดูแล สนับสนุน ไม่เอำรัดเอำ
เปรี ยบ ไม่ลำเอียง ให้เกียรติกนั ให้ควำมเคำรพซึ่ งกันและกันบนพื้นฐำนของควำมมีเหตุผล จำกผูส้ อนและสมำชิกในกลุ่มจึงจะทำ
ให้คะแนนควำมยุติธรรมต่อสังคมสูงขึ้น พร้อมทั้งกำรวัดและประเมินผลต้องมีควำมหลำกหลำย
2.3 ควำมพึงพอใจของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่มีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำนจัดเรี ยงอันดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด พบว่ำ ด้ำนกำรวัดและ
กำรประเมินผลเป็ นอันดับแรกอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.52) จำกกำรสังเกตนักศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำเห็นว่ำผูส้ อน
มีกำรวัดและกำรประเมินผลที่มีหลำกหลำยเป็ นกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู ้ตำมสภำพจริ งที่จะก่อให้เกิดควำมยุติธรรมต่อ
นักศึกษำทำให้นกั ศึกษำมีควำมกระตือรื อร้นในกำรทำงำนและเกิดควำมสุขในกำรทำงำนร่ วมกันกับสมำชิก ด้ำนบรรยำกำศในกำร
เรี ยนกำรสอนอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.52) ผลกำรวิจยั สะท้อนให้เห็นว่ำ ผูส้ อนมีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรี ยน
กำรสอนให้กบั นักศึกษำมีควำมกระตือรื อร้นในกำรเรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื่อนๆ ทำให้นกั ศึกษำมีควำมสนใจในกำรตั้งคำถำม มีกำร
อภิปรำยร่ วมกันภำยในชั้นเรี ยนทำให้นักศึกษำเต็มใจปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนเองโดยไม่ตอ้ งมีกำรบังคับควบคุมจำกเพื่อนๆ สมำชิ ก
ด้ำนระยะเวลำกำรเรี ยนกำรสอนอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.49) จำกกำรสังเกตนักศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำทำกิจกรรม
เสร็ จตำมระยะเวลำในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ในแต่ละครั้งส่ วนหนึ่ งอำจจะมำจำกกำรแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนทั้งในชั้นเรี ยน
และกำรลงพื้นที่ รู้จกั บริ หำรเวลำในกำรทำกิ จกรรมร่ วมกัน ด้ำนเนื้ อหำ ด้ำนสื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมำกที่ สุด ( X = 4.56,
S.D. = 0.50) จำกกำรสังเกตนักศึกษำ พบว่ำ นักศึ กษำสนใจเนื้ อหำที่สอนเพรำะเนื้ อหำมีควำมถูกต้องสอดคล้องกับรำยวิชำและ
ควำมสนใจของตนเอง เนื้ อหำมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของจริ ยธรรม สื่ อมีควำมหลำกหลำย และแหล่ง
เรี ยนรู ้มีควำมหลำกหลำย และด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.45) จำกกำรสังเกต
นักศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมสนใจในกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้นกั ศึกษำได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งเข้ำถึงเนื้อหำสำระด้ำนจริ ยธรรมเพรำะ
ผูส้ อนให้นกั ศึกษำวิเครำะห์บทควำม ข่ำว และสำรคดีต่ำงๆ เกี่ยวกับจริ ยธรรมทำให้มีทกั ษะกำรทำงำนร่ วมกับสังคมและกลุ่มเพื่อน
รวมทั้งสำมำรถส่ งเสริ มจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนซึ่ งสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับทฤษฎีกำรเรี ยนรู ้ทำง
ปั ญญำสังคม Bandura, Albert [43] ที่กล่ำวว่ำกำรเรี ยนรู ้ของบุคคลเกิดจำกปั จจัยทำงสภำพแวดล้อมที่มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมที่
อยูร่ อบตัวอยูเ่ สมอไม่วำ่ จะเป็ นกำรเรี ยนรู ้โดยกำรสังเกต กำรกำกับตนเอง และกำรรับรู ้ควำมสำมำรถของตนเองและสอดคล้องกับ
ทฤษฎีกระจ่ำงค่ำนิยมของ Raths, Louis E [44] ที่กล่ำวว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นกำรลงมือปฏิบตั ิจริ ง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
กำรวำงแผน เปิ ดกว้ำงให้ผูเ้ รี ยนได้มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนจะทำให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดควำมเข้ำใจและตระหนักใน
จริ ย ธรรมของตนเองและผูอ้ ื่ น สู่ ก ำรตัด สิ น ใจอย่ำงชำญฉลำด และสำมำรถเลื อกทำงที่ เป็ นประโยชน์ ที่สุ ด เพื่ อ น ำไปสู่ กำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหำจุดยืนที่แท้จริ งนำไปสู่เกณฑ์กำรตัดสิ นใจ
3. ผลกำรประเมิ นและปรับปรุ งรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี
โดยผูเ้ ชี่ยวชำญหลังกำรทดลองใช้รูปแบบโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ทั้งนี้อำจเพรำะว่ำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้สอนให้ผเู ้ รี ยนมี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563
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ส่ วนร่ วมในกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มีควำมกระตือรื อร้น แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีอิสระ พร้อมสร้ำงปฏิสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่ำงดี และผูเ้ ชี่ยวชำญเห็นว่ำรู ปแบบมีควำมเหมำะสมดีทุกด้ำนสำมำรถนำไปส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของวำรี รัตน์ แก้วอุไร [45] ที่วำ่ ผลกำรประเมินรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่พฒั นำขึ้นโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิมีควำมเหมำะสมดีมำก ซึ่ งสอดคล้องกับผลงำนวิจยั ของวันชัย ปำนจันทร์ [46] ที่วำ่ รู ปแบบกำรเสริ มสร้ำงคุณธรรม
จริ ยธรรมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติมีควำมเหมำะสมอยูใ่ นระดับมำกที่สุดทุกด้ำน เมื่อพิจำรณำเป็ นรำย
ด้ำนจัดเรี ยงอันดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด พบว่ำ ด้ำนควำมเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบผูเ้ ชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับ มำกที่ สุ ด ทั้ง นี้ เป็ นเพรำะว่ำ ผูเ้ ชี่ ยวชำญเห็ น ว่ำเป็ นวิธี กำรเรี ย นรู ้ ส ำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง เป็ นที่ ยอมรั บของ
ผูเ้ กี่ ยวข้อง และมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำซึ่ งเห็นได้จำกผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็งของนักศึ กษำสู งขึ้น และผลกำร
ประเมินจริ ยธรรมสูงขึ้น ด้ำนวัตถุประสงค์ของรู ปแบบผูเ้ ชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ทั้งนี้เป็ นเพรำะว่ำผูเ้ ชี่ยวชำญ
เห็นว่ำรู ปแบบสอดคล้องกับปั ญหำและควำมต้องกำร สำมำรถส่งเสริ มจริ ยธรรมได้จริ ง ส่งเสริ มควำมร่ วมมือกันในกำรเรี ยนรู ้ และ
มีควำมชัดเจนทุกขั้นตอน ซึ่ งเห็นได้จำกผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็งของนักศึกษำสู งขึ้น และผลกำรประเมินจริ ยธรรม
สู งขึ้ น ด้ำนควำมเหมำะสมของรู ปแบบผูเ้ ชี่ ย วชำญมี ควำมคิ ดเห็ น อยู่ในระดับมำกที่ สุด ทั้งนี้ เป็ นเพรำะว่ำผูเ้ ชี่ ยวชำญเห็ น ว่ำ
สอดคล้องกับควำมรู ้ควำมสำมำรถของนักศึกษำ ระบุวตั ถุประสงค์ของรู ปแบบอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับบริ บทในกำรเรี ยนรู ้ มี
ขั้นตอนที่มีผลในทำงปฏิบตั ิ และมีเครื่ องมือในกำรดำเนินงำนชัดเจน ซึ่งเห็นได้จำกผลกำรเรี ยนรู ้ของนักศึกษำสูงขึ้น และจริ ยธรรม
อยูใ่ นระดับดีมำก และควำมถูกต้องของรู ปแบบผูเ้ ชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำก ทั้งนี้เป็ นเพรำะว่ำผูเ้ ชี่ยวชำญเห็นว่ำคู่มือ
รู ปแบบมีควำมถูกต้องชัดเจน รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนที่สมบูรณ์และเป็ นประโยชน์ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในกำรเรี ยนรู ้
เคำรพและคำนึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และดำเนินกำรพัฒนำอย่ำงรับผิดชอบ ซึ่งเห็นได้จำกผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่
เข้มแข็งของนักศึกษำสูงขึ้น และผลกำรประเมินจริ ยธรรมสูงขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำผลกำรวิจยั ไปใช้
1. จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ ผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้วิชำพลเมืองที่เข้มแข็งสำหรับนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบ
กำรจัด กำรเรี ยนรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มจริ ยธรรม พบว่ ำ คะแนนหลัง เรี ยนสู ง กว่ ำ ก่ อ นเรี ยนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ ที่ รั บ .05
ดังนั้นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีควรสนับสนุนส่งเสริ มให้อำจำรย์ผสู ้ อนนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมให้ใช้
ในกำรสอนมำกขึ้น
2. จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ ช่วงแรกของกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่กำหนดให้นกั ศึกษำร่ วมกันอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ นักศึกษำส่วน
ใหญ่ไม่กล้ำพูด ไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็นเท่ำที่ ควร ผูส้ อนควรกระตุน้ โดยกำรตั้งคำถำมเกี่ ยวกับเรื่ องรำว หรื อเหตุกำรณ์ที่มีขอ้
ขัดแย้งทำงจริ ยธรรมที่ เป็ นคำถำมที่ ทำ้ ทำยควำมคิดเกี่ ยวกับจริ ยธรรมนั้นๆ เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ให้กบั ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำร
อภิปรำย
3. จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรทำกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นกั ศึกษำสร้ำงเป็ นแผนผังควำมคิดลงในกระดำษพรุ๊ ฟ บำงครั้งไม่
สำมำรถดำเนิ นกำรเสร็ จภำยในระยะเวลำที่ กำหนด เนื่ องจำกนักศึ กษำต้องวิเครำะห์ให้เห็นถึงควำมสำคัญ ควำมเชื่ อมโยง และ
นำเสนองำนงำนต้องใช้ระยะเวลำนำน ดังนั้นผูส้ อนต้องควรยกตัวอย่ำงหรื อแนวทำงในกำรวิเครำะห์ประเด็นให้มีควำมชัดเจน
เพื่อที่จะทำให้นกั ศึกษำมีควำมเข้ำใจมำกขึ้นและสำมำรถทำกิจกรรมเสร็ จตำมระยะเวลำที่กำหนด
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจยั ครั้งต่อไป
1. กำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นำจริ ยธรรมมำ
เพียง 4 ด้ำน มำพัฒนำดังนั้นควรศึกษำเพิ่มเติมจริ ยธรรมด้ำนควำมขยันหมัน่ เพียร ควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต ควำมมีระเบียบวินยั อดทน
อดกลั้น และควำมพอเพียง พร้อมทั้งกำรประเมินตำมสภำพจริ งที่ให้คะแนนเป็ นรู บริ ค (Rubrics)
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2. ควรนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมไปขยำยผลยังสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนในรำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง
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