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บทคดัย่อ 
กำรวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือพฒันำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี  

2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี 3) เพื่อประเมินและปรับปรุง
รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ นักศึกษำปริญญำตรี คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 30 คน โดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ คู่มือกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แบบทดสอบควำมรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  แบบประเมินจริยธรรม และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัด 
กำรเรียนรู้ สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที และกำรวิเครำะห์เน้ือหำ ผลกำรวิจยั
พบวำ่ 1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มีองค์ประกอบ 4 ประกำร ได้แก่ หลักกำร 
วตัถุประสงค์ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และเง่ือนไขกำรน ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ ประกอบด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) ขั้นคน้หำจริยธรรม (2) ขั้นตรวจสอบจริยธรรมตนเอง (3) ขั้นยืนยนัจริยธรรม (4) ขั้นตรวจสอบจริยธรรมสังคม (5)  
ขั้นสะทอ้นขอ้ตกลงร่วมกนั (6) ขั้นก ำหนดกฎเกณฑจ์ริยธรรม และ (7) ขั้นปฏิบติัตำมจริยธรรม 
 2. ผลกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ พบวำ่ (1) ผลกำรเรียนรู้รำยวชิำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ของนักศึกษำระดบั
ปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมหลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (2) 
จริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และ (3) ควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีมีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
จริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 3. ผลกำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ พบวำ่ ผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นต่อคุณภำพของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ : กำรพฒันำ   รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้  จริยธรรม 
 

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 a nd 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) t he 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 
 
 

บทน า   
 ปัจจุบนัมีควำมเจริญทำงวตัถุกำ้วหนำ้พฒันำไปอยำ่งรุดหนำ้รวดเร็ว ท ำให้สังคมไทยมีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำมำก
กลำยเป็นสงัคมบริโภคนิยมและวตัถุนิยมเกิดกำรมุ่งแสวงหำวตัถุมำป้อนกิเลสของตน เกิดควำมหยอ่นยำนทำงคุณธรรม จริยธรรม 
จำกสภำพปัญหำของสงัคมท ำใหเ้ด็ก เยำวชนขำดคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมำกข้ึน [1] กำรจดักำรศึกษำในช่วงท่ีผำ่นมำยงัไม่สำมำรถ
พฒันำคนใหมี้คุณภำพ โดยเฉพำะเร่ืองกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สถำนศึกษำส่วนใหญ่เนน้กำรสอนเด็ก เยำวชนใหเ้ป็นคนเก่ง 
แต่ขำดคุณธรรมจริยธรรม กลำยเป็นคนเห็นแก่ตวั คิดถึงตนเองมำกกวำ่ส่วนรวม ฉะนั้นกำรสอนโดยเนน้ใหเ้ด็ก เยำวชนเป็นคนเก่ง
โดยไม่ค ำนึงถึงคุณธรรม ก็จะกลำยเป็นกำรสร้ำงปัญหำใหก้บัสังคม [2] ซ่ึงปัญหำทีตำมมำไม่วำ่จะเป็นปัญหำกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์
บงัหลวง ปัญหำแหล่งอบำยมุขแหล่งเริงรมย ์ปัญหำโสเภณีเด็ก ปัญหำมลภำวะ ปัญหำกำรจรำจร ปัญหำกำรไม่เคำรพกฎหมำย  
ซ่ึงเป็นปัญหำท่ีเป็นผลพวงของกำรพฒันำทำงวตัถุเพียงอยำ่งเดียวจึงขำดควำมสมดุลกบักำรพฒันำ [3] 
 กำรพฒันำประเทศสู่ควำมสมดุล และยัง่ยืนตอ้งให้ควำมส ำคญักับกำรเสริมสร้ำงทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เขม้แข็ง 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี  21 ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง โดยเฉพำะโลกแห่งกำรเรียนรู้ ควำมรู้และภูมิปัญญำของแต่ละสังคม เพื่อเป็น
แนวทำงกำรจดักำรศึกษำประเทศอยำ่งจริงจงัท่ีจะน ำกำรพฒันำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และวฒันธรรมของประเทศให้กำ้วสู่
อนำคตไดอ้ยำ่งมัน่คง [4] กำรศึกษำจึงจ ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ โดยจะเห็นไดจ้ำกรัฐบำลของประเทศต่ำงๆ ลว้นพยำยำมลงทุน
ในกำรจดักำรศึกษำเพื่อยกระดบัคุณภำพ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรจดักำรศึกษำใหสู้งข้ึน เพื่อเป็นกำรพฒันำคุณภำพของ
ประชำกรในประเทศของตนทั้งดำ้นปริมำณและคุณภำพ โดยกำรผลิตก ำลงัคนท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทกัษะ และมีเจตคติท่ีดี 
สำมำรถรับผิดชอบหนำ้ท่ีของตนไดเ้ป็นอยำ่งดี [5] คุณลกัษณะของคนในศตวรรษท่ี 21 จะเนน้กำรด ำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคม 
สำมำรถแข่งขนัไดเ้ผชิญหนำ้กบักำรเปล่ียนแปลงไดทุ้กรูปแบบ มีทกัษะกำรเรียนรู้ ทกัษะกำรปรับตวั ทกัษะกำรใชชี้วติ และทกัษะ
กำรท ำงำน พร้อมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค ์และควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชำติ 
[6] โดยเฉพำะกำรจดักำรเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษำเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมใหน้กัศึกษำออกไปเผชิญกบัควำมทำ้ทำยดำ้นวชิำกำร
ท่ีกำ้วหนำ้อยำ่งไม่หยดุย ั้ง สถำบนัอุดมศึกษำจ ำเป็นตอ้งพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้เหมำะสมกบัสภำพ
จริงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั อนำคต และค ำนึงถึงศกัยภำพของนักศึกษำในแต่ละคน เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำคม
โลก และเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นพลเมืองท่ีสำมำรถด ำรงชีวติไดอ้ยำ่งเสรีภำพ [7] 
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 จริยธรรม (Ethics) เป็นกฎเกณฑ ์กฎระเบียบท่ีควรประพฤติปฏิบติัของคนในสงัคมท่ีเห็นวำ่ดีงำมเป็นท่ียอมรับของตนเอง
และสงัคม เป็นหลกักำรของเหตุและผล สำมำรถแยกแยะส่ิงท่ีถูกตอ้ง เพรำะจริยธรรมมีรำกฐำนมำจำกวฒันธรรมซ่ึงเป็นหลกักำรท่ี
มนุษยใ์นสังคมยึดถือปฏิบติัเพ่ืออยูร่่วมกนัอยำ่งสงบสุข [8, 9, 10, 11] เม่ือสังคมใดปฏิบติัตำมหลกัจริยธรรมจะช่วยใหส้ังคมนั้นมี
ควำมเขม้แขง็ ยกระดบัคุณภำพชีวติของคนในสงัคมใหมี้ควำมอยูดี่ มีสุข รู้จกัควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี เป็น
คนดี คนเก่งเพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิยั มีควำมรับผิดชอบ มีควำมกลำ้หำญ มีควำมยติุธรรม และมีจิตส ำนึก
ท่ีดี [12] พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พระรำชทำนพระบรมรำโชวำทเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมว่ำ 
“คุณธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคญัต่อสังคมเป็นอย่ำงมำกในกำรก ำหนดควำมสงบสุขของสังคม สังคมใดท่ีคนในสังคม
เป็นผูเ้พียบพร้อมดว้ยคุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้นจะมีแต่ควำมสงบสุข ในขณะเดียวกนั ถำ้คนในสังคมใดมีควำมบกพร่องดำ้น
จิตใจ ขำดคุณธรรม และจริยธรรม แมส้ังคมนั้นจะมีควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจสักเพียงใด ก็ยอ่มจะหำควำมสงบสุขไดย้ำก ดงันั้น
กำรพฒันำคุณธรรมจริยธรรมของคนในสงัคมจึงมีควำมจ ำเป็นและจะตอ้งกระท ำอยำ่งต่อเน่ือง ครอบคลุมประชำกรทุกกลุ่ม” และ
ทรงพระรำชทำนคุณธรรม 4 ประกำร ไดแ้ก่ 1) กำรรักษำควำมสจัควำมจริงใจต่อตวัเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัส่ิงท่ีเป็นประโยชนแ์ละ
เป็นคุณธรรม 2) กำรรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองอยูใ่นควำมสจัควำมดีนั้น 3) กำรอดทน อดกลั้นและอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วง
ควำมสุจริตไม่ว่ำจะดว้ยเหตุผลประกำรใด และ 4) กำรรู้จกัละวำงควำมชัว่ ควำมทุจริตและรู้จกัสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน  
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบำ้นเมือง [13] จะเห็นวำ่จริยธรรมเป็นส่ิงส ำคญัจะน ำควำมสงบสุข และควำมเจริญกำ้วหนำ้มำสู่สังคม
นั้นๆ เพรำะเม่ือคนในสังคมมีจริยธรรมจะส่งผลต่อจิตใจสูงส่งตำม มีควำมสะอำด สวำ่งในจิตใจจะท ำกำรใดก็ไม่ก่อให้เกิดควำม
เดือดร้อนแก่ตนเอง ผูอ่ื้นอนัเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่ำ และประโยชน์ต่อสงัคม  
 สังคมปัจจุบนัยงัขำดคุณธรรม จริยธรรมเป็นอนัมำกไม่วำ่จะเป็นกำรโกหกหลอกลวง กำรล่วงละเมิด กำรลกัขโมย กำร
ฉ้อฉลเอำรัดเอำเปรียบ กำรไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบ กำรไม่รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบติังำน กำรแสวงประโยชน์โดยมิชอบทั้ง
ทำงตรง และทำงออ้ม กำรละเลยควำมรับผิดชอบในกำรงำนของตนเอง พฤติกรรมกำ้วก่ำย แทรกแซง ล่วงละเมิดมำตรฐำนใน
วิชำชีพ บำ้นเมือง [14] โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งปัญหำกำรขำดคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษำไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นอยำ่งมำกไม่วำ่จะเป็นกำร
ไม่ตั้งใจเรียน กำรหนีเรียน กำรแต่งตวัไม่สุภำพ กำรพกพำอำวธุ ยกพวกเขำ้ชกต่อยกนั กำรตอ้นรับนอ้งใหม่ดว้ยวิธีทำรุณโหดร้ำย
ต่ำงๆ [15] จำกสภำพดงักล่ำวแสดงถึงกำรขำดคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษำอย่ำงน่ำเป็นห่วง ผูท่ี้มีหน้ำท่ีให้กำรศึกษำหรือ
ผูใ้หญ่ทุกคนในสังคมควรหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำให้บรรเทำเบำบำงลงซ่ึง เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ [16] ไดใ้ห้แนวทำงกำรจดั
กำรศึกษำวำ่ตอ้งเป็นกำรจดักำรศึกษำท่ีเนน้คุณธรรมจริยธรรม เพรำะคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับผูเ้รียนหำกไดรั้บกำร
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ ผูเ้รียนจะเป็นคนท่ีมีคุณภำพเป็นทั้งคนเก่ง และคนดีท่ีมีแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตใน
สังคมท่ีถูกตอ้งไม่ก่อให้เกิดปัญหำในสังคมและไม่ก่อปัญหำใหก้บัประเทศชำติในอนำคต ซ่ึงแนวกำรพฒันำจริยธรรมมีวิธีกำรท่ี
หลำกหลำย นอกจำกจะเนน้กำรใหค้วำมรู้และกำรฝึกอบรมแลว้ วธีิสอนต่ำงๆ สำมำรถช่วยกระตุน้พฒันำกำรทำงจริยธรรมได ้[17] 
เพรำะกำรพฒันำจริยธรรมเป็นพฤติกรรมและกำรปฏิบติัตนอย่ำงถูกตอ้งตำมกำลเทศะ ทศันคติ และวุฒิภำวะในกำรตดัสินใจ 
รวมถึงกำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดี ยึดมัน่ในกฎกติกำ ระเบียบ กำรยอมรับ กำรมีส่วนร่วม กำรเสียสละเพ่ือส่วนรวม และควำมยติุธรรม
ต่อสงัคมบำ้นเมือง [18] 
 จำกกำรศึกษำเอกสำรต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนรู้จริยธรรม กำรสัมภำษณ์อำจำรยผ์ูส้อนวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง 
ผูท้รงคุณวฒิุดำ้นกำรเรียนกำรสอน และกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนกัศึกษำท่ีลงเรียนในรำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ มหำวิทยำลยั
รำชภฎัเพชรบุรี พบวำ่ จริยธรรมท่ีดีของนกัศึกษำท่ีจะพฒันำ ไดแ้ก่ ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กำรมีส่วนรวมในสงัคม 
กำรเสียสละต่อสังคม และควำมยุติธรรมต่อสังคม กิจกรรมท่ีจะน ำมำส่งเสริมจริยธรรมนกัศึกษำตอ้งเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำร
เรียนรู้ของนกัศึกษำไม่วำ่จะเป็นกำรเรียนรู้แบบน ำตนเอง กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ กำรสอนโดยใชส้ะทอ้นกำรคิด กำรสอนโดยใช้
บทบำทสมมุติ กำรสอนโดยใชก้รณีศึกษำ และกำรสอนโดยใชส้ถำนกำรณ์จ ำลอง และกำรวดัและประเมินผลจริยธรรมควรใช้
แบบทดสอบควำมรู้ แบบประเมินจริยธรรม และกำรสังเกตพฤติกรรม เพรำะปัจจุบนัเป็นยุคขอ้มูลข่ำวสำร เน้ือหำควำมรู้ตอ้ง
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ปรับเปล่ียนตำมสถำนกำรณ์นั้นๆ เพื่อให้ผูเ้รียนมีควำมรู้ มีทกัษะในดำ้นต่ำงๆ ดงัท่ี Bloom [19] กล่ำวว่ำกำรท่ีจะพฒันำลกัษณะ
นิสยัใดๆ ควรใหผู้เ้รียนไดมี้โอกำสรับรู้และใส่ใจในเร่ืองนั้นๆ ก่อน ถำ้ตอ้งกำรพฒันำจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียนจึงตอ้งจดัสถำนกำรณ์ 
ส่ิงเร้ำ ประสบกำรณ์ หรือกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดกำรรับรู้ และสนใจในจริยธรรมโดยกำรลงมือกระท ำบ่อยๆ ดว้ยควำม
เขำ้ใจจึงจะท ำใหก้ำรเรียนรู้คงทนถำวร 
 จำกเหตุผลขำ้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบั
ปริญญำตรี เพรำะเป็นกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้กำรลงมือปฏิบติัจริง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน เปิดกวำ้งใหผู้เ้รียนได้
มีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนซ่ึงจะท ำให้ผูเ้รียนเกิดควำมเขำ้ใจ และตระหนกัในจริยธรรมของตนเองและผูอ่ื้น สู่กำร
ตดัสินใจอย่ำงชำญฉลำด และสำมำรถเลือกทำงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุด เพ่ือน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหำจุดยืนท่ีแทจ้ริง
น ำไปสู่เกณฑก์ำรตดัสินใจ เป็นวิธีกำรท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดจริยธรรม [20] แนวคิดกำรจดักำรเรียนรู้ประกอบไปดว้ยกำรเรียนรู้
แบบน ำตนเอง กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ กำรใชบ้ทบำทสมมุติ กำรใชก้รณีตวัอยำ่ง และกำรใชส้ถำนกำรณ์จ ำลอง [21] ซ่ึงผูว้ิจยัจะ
น ำมำวิเครำะห์เป็นขั้นตอนกิจกรรมกำรเรียนรู้บนพ้ืนฐำนควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนจะมีลกัษณะเป็นกำรตั้งค  ำถำมต่ำงๆ กำร
ยกตวัอยำ่งข่ำว เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในสงัคมท่ีจะผลกัดนัใหน้กัศึกษำเกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในเร่ืองรำวต่ำงๆ และสำมำรถ
น ำไปแกไ้ขปัญหำอยำ่งถูกตอ้ง ซ่ึงผูเ้รียนจะมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัภำยในกลุ่ม กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
สมำชิกในกลุ่ม เกิดกำรช่วยเหลือกันและรับผิดชอบร่วมกันเหมำะสมกับยุคสังคมแห่งกำรเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งเป็นผูมี้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรพฒันำตน ทั้งทำงดำ้นจิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ รวมทั้งผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้โดยกำรเรียนรู้ร่วมกนัท ำให้
ผูเ้รียนเกิดควำมสนใจ ใฝ่รู้ และพฒันำตนเอง โดยผูส้อนจะเป็นผูก้ระตุน้ให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัอภิปรำยท ำควำมเขำ้ใจปัญหำศึกษำ
คน้ควำ้หำขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรแกปั้ญหำ [22] [23] [24] [25] [26] [27] จนท ำใหเ้กิดรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
จริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (2) กำรมีส่วนร่วมในสังคม  
(3) กำรเสียสละต่อสงัคม และ (4) ควำมยติุธรรมต่อสงัคม [28] ซ่ึงผูส้อนสำมำรถน ำควำมรู้จริยธรรมไปเผยแพร่ในกำรจดักำรเรียน
กำรสอนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1. เพ่ือพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี 

 2. เ พ่ือประเมินประสิทธิผลรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เ พ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ย มีดงัน้ี  
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีก่อนเรียนและหลงัเรียน
ตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีก่อนเรียนและหลงัเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม 
 2.3 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีมีต่อกำรใชรู้ปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม 

3. เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักศึกษำปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เพชรบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 30 คน ซ่ึงไดม้ำโดยวิธีกำรสุ่ม 
อยำ่งง่ำย (Simple random sampling) ดว้ยวธีิกำรจบัสลำก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
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 1. รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี ท่ีพฒันำข้ึนมีควำมเหมำะสม/ควำม
สอดคลอ้งเชิงโครงสร้ำง สำมำรถน ำไปทดลองใชไ้ด้ กำรหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งจำกผูเ้ช่ียวชำญ พบว่ำ มีค่ำต ่ำสุด ( = 4.14, 
S.D. = 0.42) ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.71, S.D. = 0.88) 
 2. แบบทดสอบวดัควำมรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง  ท่ีพฒันำข้ึนมีควำมเหมำะสม/ควำมสอดคล้องเชิงโครงสร้ำง 
สำมำรถน ำไปทดลองใชไ้ด้ กำรหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งจำกผูเ้ช่ียวชำญ พบว่ำ ค่ำต ่ำสุด ( = 4.14, S.D. = 0.34) ถึงค่ำสูงสุด  
( = 4.85, S.D= 0.88) ค่ำควำมยำก (p) เท่ำกบั 0.59 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) เท่ำกบั 0.43และค่ำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ำกบั 0.87 
 3. แบบประเมินจริยธรรม ท่ีพฒันำข้ึนมีควำมเหมำะสม/ควำมสอดคลอ้งเชิงโครงสร้ำง สำมำรถน ำไปทดลองใช้ได้  
กำรหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งจำกผูเ้ช่ียวชำญ พบวำ่ มีค่ำต ่ำสุด ( = 4.14, S.D. = 0.34) ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.85, S.D= 0.88) 
 4. ควำมพึงพอใจในกำรเรียนรู้ต่อกำรใชรู้ปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ ท่ีพฒันำข้ึนมีควำมเหมำะสม/ควำมสอดคลอ้งเชิง
โครงสร้ำง สำมำรถน ำไปทดลองใชไ้ด้ กำรหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งจำกผูเ้ช่ียวชำญ พบว่ำ มีค่ำต ่ำสุด ( = 4.14, S.D. = 0.42)  
ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.71, S.D= 0.88) 
 กำรวิจัยกำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี เป็นกำรวิจัยตำม
แนวคิด ADDIE Model ประยุกต์ร่วมกับกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) และกระบวนกำรวิจัย 
แบบผสมผสำนวิธี (Mixed Methodology) แบบแผนเชิงผสมผสำนแบบรับรองภำยใน (The Embedded Design) ซ่ึงเป็นกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมำณ (Quantitative) แลว้เสริมด้วยเชิงคุณภำพ (Qualitative) ร่วมกับรูปแบบกำรวิจยักำรทดลองพ้ืนฐำน  
(Pre-Experimental Design) โดยประยุกต์ใชแ้บบแผนกำรทดลองแบบกลุ่มตวัอย่ำงเดียวมีกำรทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
(One-Group Pretest–Posttest Design) ผูว้จิยัไดด้ ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรวจิยัและพฒันำ (Research and Development) 4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 กำรวิจยั (Research: R1) เป็นกำรศึกษำขอ้มูลพ้ืนฐำน (Analysis: A) ขั้นตอนท่ี 2 กำรพฒันำ (Development: D1) 
เป็นกำรออกแบบและพฒันำรูปแบบ (Design and Development: D and D) ขั้นตอนท่ี 3 กำรวิจยั (Research: R2) เป็นกำรทดลอง
ใช้ (Implementation: I) และขั้นตอนท่ี 4 กำรพัฒนำ (Development: D2) เป็นกำรประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 
กำรจดักำรเรียนรู้ (Evaluation: E) 

 

ผลการวจัิย 
 กำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี สรุปผลกำรวจิยั ดงัน้ี 
 1. รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีพฒันำข้ึนมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1.1 หลกักำร ประกอบดว้ย 
 1.1.1 กำรจดักำรเรียนรู้จำกกำรกระตุน้ผูเ้รียนโดยกำรตั้งค  ำถำม วิเครำะห์เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 
 1.1.2 จดักิจกรรมกำรเรียนกำรเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกำสแลกเปล่ียนแสดงควำมคิดเห็นร่วมกนั อยำ่งมีอิสระ 
เพ่ือเช่ือมโยงประเด็นค่ำนิยมของตนเอง 
 1.1.3 สมำชิกในกลุ่มสะทอ้นและแลกเปล่ียนมุมมองอยำ่งมีเหตุผลโดยปรำศจำกอคติ  
 1.1.4 กำรสร้ำงขอ้ตกลงและยนืยนัเก่ียวกบัจริยธรรมตำมมติของสมำชิก 
 1.1.5 ก ำหนดกฎเกณฑพ์ร้อมทั้งประเมินค่ำ สู่กำรปฏิบติัร่วมกนั 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี 
 1.3 กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นองคป์ระกอบส ำคญัของรูปแบบกำรจดักำร
เรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 คน้หำจริยธรรม (Find 
ethics) เป็นขั้นท่ีผูส้อนสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนตระหนกัถึงจริยธรรมของผูอ่ื้น ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบจริยธรรมตนเอง 
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(Self-examination of ethics) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนน ำเสนอจริยธรรมเฉพำะตนเองว่ำตอ้งกำรหรือพอใจให้กบัสมำชิกฟัง ขั้นท่ี 3 ยืนยนั
จริยธรรม (Confirm ethics) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกันตดัสินใจในจริยธรรมกับสมำชิกทุกคน ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบจริยธรรมสังคม 
(Examining social ethics) เป็นขั้นรวบรวมจริยธรรมของผูเ้รียนท่ีส่วนใหญ่นิยม ขั้นท่ี 5 สะทอ้นขอ้ตกลงร่วมกนั (Reflect the mutual 
agreement) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนพิจำรณำไตร่ตรองจำกกำรน ำผลรวบรวมของตนเองหรือสมำชิกปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยและเกิด
ประสิทธิภำพ ขั้นท่ี 6 ก ำหนดกฎเกณฑ์จริยธรรม (Set ethical rules) เป็นขั้นประเมินค่ำของบุคคล โดยสมำชิกร่วมกันก ำหนด
กฎเกณฑใ์หเ้กิดกำรยอมรับ ควำมชอบ และควำมชดัเจนในจริยธรรม และ ขั้นท่ี 7 ปฏิบติัตำมจริยธรรม (Comply with ethics) เป็นขั้น
ท่ีส่งเสริมผูเ้รียนปฏิบติัตำมจริยธรรมอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยติดตำมผลกำรปฏิบติั พร้อมขอ้มูลป้อนกลบั และกำรเสริมแรงเป็นระยะ 
 1.4 เง่ือนไขกำรน ำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ไปใช ้
 1.4.1 หลกักำรตอบสนอง ผูเ้รียนก ำหนดจริยธรรมจำกประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ร่วมกบัสมำชิก ท่ีน ำเสนอ 
ยนืยนั รวบรวม สร้ำงขอ้ตกลง ก ำหนดกฎเกณฑ ์และปฏิบติั 
 1.4.2 ระบบสังคม ผูเ้รียนก ำหนดจริยธรรมจำกในและนอกห้องเรียนเป็นชุมชนในกำรเรียนรู้ท่ีท ำใหผู้เ้รียนได้
ช่วยเหลือ พ่ึงพำกนั และร่วมรับผิดชอบ 
 1.4.3 ส่ิงสนบัสนุน ผูส้อนกระตุน้ควำมรู้เดิมใหผู้เ้รียนสนใจใฝ่รู้ กำรจดัเตรียมส่ือกำรจดักำรเรียนรู้ เอกสำรกำร
สอน บรรยำกำศกำรเรียนรู้ และวดัและประเมินผลตำมสภำพจริง 
 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมสอดคลอ้งเชิงเน้ือหำของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม  
โดยผูเ้ช่ียวชำญ ภำพรวมมีควำมเหมำะสมและควำมสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 2. ผลกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี ได้
ผลกำรวจิยั ดงัน้ี 
 2.1 ผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็งของนักศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้  
เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม พบวำ่ หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตำรำงท่ี 1 
ตำรำงท่ี 1 ผลกำรเรียนรู้รำยวชิำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ 

ผลการสอบ คะแนนเตม็ X  S.D. df t Sig 
ก่อนเรียน 40 29.70 2.07 

29 11.78 .00 หลงัเรียน 40 33.03 1.77 

 * ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ี .05 

  2.2 จริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม พบวำ่ 
หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตำรำงท่ี 2 
ตำรำงท่ี 2 คะแนนจริยธรรม   

ผลการสอบ คะแนนเตม็ 
X  S.D. df t Sig 

ก่อนเรียน 160 123.27 5.33 
29 23.10 .00 

หลงัเรียน 160 149.93 3.89 

 * ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ี .05 

 2.3 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีมีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุดไปหำนอ้ยท่ีสุด พบวำ่ อนัดบัแรกคือ ดำ้นกำรวดัและ
กำรประเมินผล รองลงมำดำ้นบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน  ดำ้นระยะเวลำกำรเรียนกำรสอน ดำ้นเน้ือหำ ดำ้นส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
และอนัดบัสุดทำ้ยดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ดงัตำรำงท่ี 3  
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรใชรู้ปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ 

รายการ 
ระดบัความเหมาะสม 

อนัดบั 
X  S.D. ความหมาย 

1. ด้านการจดักจิกรรมการเรียนการสอน 
     1.1 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นระบบและมีขั้นตอนชดัเจน 4.53 0.51 มำกท่ีสุด 5 
     1.2 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดฝึ้กนกัศึกษำไดส่้งเสริมจริยธรรม
มำกข้ึน 

4.63 0.48 มำกท่ีสุด 1 

      1.3 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหมี้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเน้ือหำสำระ
ของกำรจดักำรเรียนรู้ดำ้นจริยธรรม 

4.57 0.50 มำกท่ีสุด 3 

      1.4 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดท้ ำกิจกรรมดำ้นจริยธรรมท่ีมี
ควำมหลำกหลำย 

4.50 0.53 มำกท่ีสุด 8 

      1.5 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดมี้กำรแสดงควำมคิดเห็นถึง
ปัญหำและแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำจริยธรรม 

4.47 0.52 มำก 9 

      1.6 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหมี้ทกัษะกำรท ำงำนร่วมกบัสงัคม
และกลุ่มเพ่ือน 

4.57 0.50 มำกท่ีสุด 3 

      1.7 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดมี้กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์
ปัจจุบนัของกำรส่งเสริมจริยธรรม 

4.53 0.51 มำกท่ีสุด 5 

      1.8 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดว้เิครำะห์บทควำม ข่ำว และสำร
คดีต่ำงๆ เก่ียวกบัจริยธรรม 

4.60 0.49 มำกท่ีสุด 2 

      1.9 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดรั้บควำมรู้ดำ้นจริยธรรมรวมทั้ง
สำมำรถส่งเสริมจริยธรรมของผูเ้รียน 

4.50 0.53 มำกท่ีสุด 8 

รวม 4.54 0.45 มากทีสุ่ด (5) 

2. ด้านเน้ือหา 
     2.1 เน้ือหำมีควำมถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัรำยวชิำและควำมสนใจของ
ตนเอง 

4.53 0.51 มำกท่ีสุด 2 

      2.2 เน้ือหำมีควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
จริยธรรม 

4.60 0.49 มำกท่ีสุด 1 

รวม 4.56 0.50 มากทีสุ่ด (4) 

3. ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน 
    3.1 นกัศึกษำมีควำมกระตือรือร้นในกำรกิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ 4.53 0.51 มำกท่ีสุด 3 
    3.2 นกัศึกษำมีควำมสนใจในกำรตั้งค  ำถำม กำรอภิปรำยร่วมกนัใน
กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ 

4.57 0.50 มำกท่ีสุด 2 

    3.3 นกัศึกษำไดรั้บประสบกำรณ์ในกำรจดักำรเรียนรู้ 4.67 0.55 มำกท่ีสุด 1 
รวม 4.59 0.52 มากทีสุ่ด (2) 
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ตำรำงท่ี 3 (ต่อ) 

รายการ 
ระดบัความเหมาะสม 

อนัดบั 
X  S.D. ความหมาย 

4. ด้านระยะเวลาการเรียนการสอน 
    4.1 ระยะเวลำในกำรจดักำรเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 4.60 0.49 มำกท่ีสุด 1 
    4.2 ระยะเวลำในกำรลงพ้ืนท่ี 4.57 0.50 มำกท่ีสุด 2 

รวม 4.58 0.49 มากทีสุ่ด (3) 

5. ด้านส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
    5.1 ส่ือมีควำมหลำกหลำย 4.63 0.48 มำกท่ีสุด 1 
    5.2 แหล่งเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย 4.50 0.53 มำกท่ีสุด 2 

รวม 4.56 0.50 มากทีสุ่ด (4) 

6. ด้านการวดัและการประเมนิผล 
   6.1 กำรวดัและกำรประเมินผลหลำกหลำย 4.67 0.55 มำกท่ีสุด 1 
   6.2 กำรวดัและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 4.60 0.49 มำกท่ีสุด 2 

รวม 4.63 0.52 มากทีสุ่ด (1) 

รวมค่าเฉลีย่ทุกด้าน 4.57 0.51 มากทีสุ่ด  
 

 3. ผลกำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
โดยผูเ้ช่ียวชำญหลงักำรทดลองใชรู้ปแบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุดไปหำนอ้ย
ท่ีสุด พบวำ่ อนัดบัแรกคือดำ้นควำมเป็นประโยชน์ของรูปแบบ รองลงมำดำ้นวตัถุประสงคข์องรูปแบบ ดำ้นควำมเหมำะสมของ
รูปแบบ และอนัดบัสุดทำ้ยดำ้นควำมถูกตอ้งของรูปแบบ 
 

อภิปรายผล 
 กำรวจิยัเร่ืองกำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี อภิปรำยผลกำรวจิยั 
ดงัน้ี 
 1. รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี ท่ีพฒันำข้ึน มีองคป์ระกอบ 4 ประกำร 
ไดแ้ก่ (1) หลกักำร (2) วตัถุประสงค ์(3) กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ และ (4) เง่ือนไขกำรน ำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ไปใช ้รูปแบบ
กำรจดักำรเรียนรู้ท่ีพฒันำข้ึนมีกระบวนกำรเรียนกำรสอน 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 คน้หำจริยธรรม (Find ethics) เป็นขั้นท่ีผูส้อน
สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนตระหนกัถึงจริยธรรมของผูอ่ื้น ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบจริยธรรมตนเอง (Self-examination of 
ethics) เป็นขั้นท่ีผู ้เ รียนน ำเสนอจริยธรรมเฉพำะตนเองว่ำต้องกำรหรือพอใจให้กับสมำชิกฟัง ขั้ นท่ี 3 ยืนย ันจริยธรรม  
(Confirm ethics) เ ป็นขั้ นท่ีผู ้เ รียนร่วมกันตัดสินใจในจริยธรรมกับสมำชิกทุกคน ขั้ นท่ี  4 ตรวจสอบจริยธรรมสังคม 
 (Examining social ethics) เ ป็นขั้ นรวบรวมจริยธรรมของผู ้เ รี ยน ท่ี ส่วนใหญ่นิยม ขั้ น ท่ี  5  สะท้อนข้อตกลง ร่วมกัน  
(Reflect the mutual agreement) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนพิจำรณำไตร่ตรองจำกกำรน ำผลรวบรวมของตนเองหรือสมำชิกปฏิบติัให้บรรลุ
เป้ำหมำยและเกิดประสิทธิภำพ ขั้นท่ี 6 ก ำหนดกฎเกณฑ์จริยธรรม (Set ethical rules) เป็นขั้นประเมินค่ำของบุคคล โดยสมำชิก
ร่วมกนัก ำหนดกฎเกณฑใ์ห้เกิดกำรยอมรับ ควำมชอบ และควำมชดัเจนในจริยธรรม และ ขั้นท่ี 7 ปฏิบติัตำมจริยธรรม (Comply 
with ethics) เป็นขั้นท่ีส่งเสริมผูเ้รียนปฏิบติัตำมจริยธรรมอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยติดตำมผลกำรปฏิบติั พร้อมขอ้มูลป้อนกลบั และกำร
เสริมแรงเป็นระยะ จำกผลตรวจสอบควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ พบว่ำ ผลการตรวจสอบควำมเหมำะสมและ
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ควำมสอดคลอ้งเชิงเน้ือหำของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมและควำมสอดคลอ้ง
อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด สำมำรถน ำไปใชท้ดลองได ้ทั้งน้ีเน่ืองจำกรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบั
ปริญญำตรี เป็นกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีกระตุน้ใหน้กัศึกษำตระหนกัถึงกำรมีจริยธรรมร่วมกนัโดยกำรตั้งค  ำถำม กำรใชส้ถำนกำรณ์จริง
มำแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เปิดโอกำสใหผู้เ้รียนอภิปรำยไดอ้ยำ่งอิสระสร้ำงควำมปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เพ่ือเป็นกำรเช่ือมโยง
ประเด็นจริยธรรมของตนเองพร้อมทั้งเป็นกำรเปิดโอกำสให้แสดงควำมสำมำรถของตนให้กบัสมำชิกร่วมรับฟังอย่ำงมีเหตุผลท่ี
ปรำศจำกอคติเป็นสร้ำงขอ้ตกลงและยืนยนัร่วมกันตำมมติของสมำชิกซ่ึงจะเป็นกำรให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมและก ำหนด
กฎเกณฑ ์สู่กำรปฏิบติัร่วมกนัเกิดกำรยอมรับส่งเสริมใหป้ฏิบติัตำมจริยธรรมอยำ่งสม ่ำเสมอจนเป็นนิสยั 
 รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูเ้ช่ียวชำญและไดป้รับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดควำม
สมบูรณ์จนสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่ำงดี เห็นไดจ้ำกนักศึกษำมีผลคะแนนกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ี
เขม้แขง็ท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจำกรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ดงักล่ำวผูว้ิจยัไดพ้ฒันำข้ึนอยำ่งเป็นระบบ มีกำรก ำหนดองคป์ระกอบของ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ทีชัดเจนท่ีมีกำรน ำขอ้มูลพ้ืนฐำนวิเครำะห์ และด ำเนินกำรพฒันำตำมกระบวนกำรวิจัยและพฒันำ 
(Research and Development) 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลพ้ืนฐำน (analysis) ขั้นตอนท่ี 2 กำรออกแบบและ
กำรพฒันำ (Design and Development) ขั้นตอนท่ี 3 กำรทดลองใช ้(Implementation) และขั้นตอนท่ี 4 กำรประเมินผล (Evaluation) 
และพัฒนำตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ [29] ท่ีกล่ำวถึงองค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 3 ส่วน ได้แก่   
ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบของรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ (1) กระบวนกำรกำรเรียนกำรสอนท่ีไดจ้ดั
เรียงล ำดับกิจกรรมเป็นขั้น ๆ และมีควำมสัมพนัธ์กัน (2) ระบบสังคมเป็นกำรอธิบำยบทบำทผูส้อนและผูเ้รียน (3) หลกักำร
ตอบสนองท่ีผูส้อนมีต่อผูเ้รียนอำจเป็นกำรให้รำงวลัหรือสร้ำงบรรยำกำศใหไ้ดคิ้ดและปฏิบติัอยำ่งอิสระ และ (4) ระบบสนบัสนุน
เป็นกำรระบุเง่ือนไขหรือส่ิงท่ีจ ำเป็นในกำรใชรู้ปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลตำมท่ีคำดหวงัแก่ผูเ้รียน ส่วนท่ี 2 กำร
น ำเสนอรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนไปใชเ้ป็นกำรแนะน ำกำรใชรู้ปแบบ และส่วนท่ี 3 สำระควำมรู้ ทกัษะกำรปฏิบติังำนและ
ส่ิงท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแนวคิดรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ของ Joyce, B, & Weil [30] ท่ีกล่ำวว่ำองค์ประกอบของ
รูปแบบกำรเรียนกำรเรียนรู้วำ่จะตอ้งมีควำมสมัพนัธ์กนัเป็นระบบตำมหลกัปรัชญำ ทฤษฎี หลกักำร แนวคิดหรือควำมเช่ือต่ำงๆ ท่ี
เป็นพ้ืนฐำน นอกจำกน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของวำรีรัตน์ แกว้อุไร และคณะ [31] พบวำ่ รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อพฒันำ
คุณภำพผูเ้รียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญำ และกำรเรียนรู้ ประกอบดว้ย หลกักำรของรูปแบบวตัถุประสงค์ของรูปแบบ 
เน้ือหำ/สำระกำรเรียนรู้ กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ ขั้นตอนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัปฏิสัมพนัธ์ 
ระบบสนับสนุน และสอดคลอ้งกับผลงำนวิจยัของฐำกร สิทธิโชค [32] พบว่ำ รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อพฒันำจริยธรรม
ส่ิงแวดลอ้ม มีองคป์ระกอบดว้ย หลกักำร วตัถุประสงค ์กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ กำรวดัและกำรประเมินผล และเง่ือนไขกำรน ำ
รูปแบบไปใช้ และสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ พรนิภำ จันทร์น้อย [33] พบว่ำ รูปแบบกิจกรรมกำรพฒันำพฤติกรรมทำง
จริยธรรมของนกัศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนตำมคุณลกัษณะบณัฑิตอุดมคติไทย มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี หลกักำร วตัถุประสงค ์
เน้ือหำ สำระควำมรู้ และกำรปฏิบติั ระบบสงัคม ส่ิงสนบัสนุนกำรเรียนรู้ 
 2. ผลกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี ได้
ผลกำรวจิยั ดงัน้ี 
 2.1 ผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็งของนักศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมจริยธรรม พบว่ำ หลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ .05 ทั้ งน้ีเน่ืองจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี
พฒันำข้ึนจะมีลกัษณะเป็นหลกักำร แนวคิดท่ีเก่ียวกบักำรออกแบบกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ ทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบติั 
เพ่ือใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภำพ โดยกำรน ำควำมตอ้งกำร ควำมจ ำเป็นขอ้มูลพ้ืนฐำนของผูป้ฏิบติัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกส่วนไปสู่กำรพฒันำ 
ตลอดจนควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญมำสังเครำะห์สรุปจนไดเ้ป็นกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพ รวมทั้งจำกกำรสังเกต
กำรจดักำรเรียนรู้ พบว่ำ นักศึกษำส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกำรจดักำรเรียนรู้จึงท ำให้ผลคะแนนกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง
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ออกมำดี ซ่ึงนักศึกษำทุกคนร่วมกันท ำกิจกรรมอย่ำงเต็มท่ีด้วยควำมกระตือรือร้นตำมค ำแนะน ำจึงส่งผลให้นักศึกษำมีควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจและมีคะแนนหลงัเรียนสูงข้ึน ซ่ึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ผูส้อนจะกระตุน้ผูเ้รียนโดยกำรตั้งค  ำถำม วิเครำะห์ข่ำว 
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงควำมคิดเห็นร่วมกนัอยำ่งมีอิสระซ่ึงสมำชิกในกลุ่มจะสะทอ้นแลกเปล่ียนมุมมองอย่ำง
มีเหตุผลโดยปรำศจำกอคติ กำรสร้ำงขอ้ตกลงร่วมกนั และก ำหนดกฎเกณฑสู่์กำรปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงจะท ำใหผู้เ้รียนเกิดพฒันำกำรเรียนรู้
ท ำใหผ้ลกำรเรียนท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้ง ทิศนำ แขมมณี. [34] และศกัด์ิชยั นิรัญทว ี[35] กล่ำววำ่กำรพฒันำจริยธรรมตอ้งพฒันำใหส้มำชิก
ในกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยกำรอภิปรำย ตอบค ำถำม และกำรเลียนแบบจำกตัวแบบ ซ่ึงจะเป็นกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน 
 สร้ำงประสบกำรณ์ท่ีจะช่วยพฒันำจริยธรรมผูเ้รียนสูงข้ึน และกำรพฒันำจริยธรรมของแต่ละบุคคลจะเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรท่ีมีโอกำส
ปฏิสมัพนัธ์กนักบัผูอ่ื้นซ่ึงกำรมีปฏิสมัพนัธ์จะช่วยใหบุ้คคลเขำ้ใจควำมคิดเห็นของบุคคลอ่ืนมำกข้ึน โดยเฉพำะกำรแสดงควำมคิดเห็น 
และอภิปรำยโตแ้ยง้ร่วมกบัเพ่ือนๆ อยำ่งเปิดเผย [36] และสอดคลอ้งกบัผลงำนวิจยัของมุทิตำ จีนอ่ิม และวิชยั เสวกงำม [37] ท่ีพบวำ่ 
กำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสอดตอ้งมีกำรแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยครูน ำข่ำวหรือคลิปวิดีโอเช่ือมโยงสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เน้นอภิปรำยกลุ่ม เสนอทำงเลือกในกำรตดัสินใจ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงครูกบัผูเ้รียน ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็น
รำยบุคคล กำรปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และเป็นกำรส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ป็นผูน้ ำ และเคำรพในควำมเห็นต่ำง 
 2.2 จริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม พบว่ำ 
 หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจำกรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ดงักล่ำวไดพ้ฒันำข้ึนมุ่งให้
นกัศึกษำแสดงออกโดยยอมรับในกำรกระท ำของตนเองดว้ยควำมเต็มใจ ปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยไม่ตอ้งมีกำรบงัคบัควบคุมจำกผูอ่ื้น เอำ
ใจใส่ในกำรท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยผูส้อนกระตุน้ค  ำถำมเก่ียวกบัเร่ืองรำว หรือเหตุกำรณ์ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ทำงจริยธรรมท่ีเป็น
ค ำถำมท่ีทำ้ทำยควำมคิดเก่ียวกบัจริยธรรมนั้นๆ เพ่ือเป็นกำรกระตุน้ให้กบัผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยส่งผลให้นกัศึกษำมี
คะแนนจริยธรรมอยูใ่นระดบัดีมำก และสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของคมเพชร ฉัตรศุภกุล [38] ท่ีวำ่ กำรพฒันำจริยธรรมวำ่กำรจดั
กิจกรรมพฒันำธรรมท่ีดีนั้นผูส้อนต้องมีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์และแนวทำงปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมให้
เหมำะสมกบัวยั ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ กำรเรียนรู้ตอ้งสนุกสนำน ใชก้ระบวนกำรกลุ่มในกำรจดักำรเรียนรู้ จ ำนวนสมำชิกมี
ควำมเหมำะสม ผูเ้รียนเป็นผูด้  ำเนินกำร ผูส้อนเป็นท่ีปรึกษำ มีก ำหนดเวลำในกำรจดักิจกรรม ยึดหลกักำรมีส่วนร่วม และมีกำร
ประเมินผลกำรจดักิจกรรมท่ีหลำกหลำยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกำรจดักิจกรรมอยำ่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง และสอดคลอ้ง
กบัผลกำรวิจยัของนงลกัษณ์ ใจฉลำด [39] พบวำ่ กำรจดักระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบมีส่วนร่วม กำรจดักิจกรรมเสรี กำรสร้ำง
สภำพแวดลอ้มท่ีดีในสถำบนัอุดมศึกษำ และกำรจดักิจกรรมเชิงบูรณำกำรอยำ่งสร้ำงสรรคจ์ะส่งผลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
นกัศึกษำสถำบนัอุดมศึกษำไทย และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรครุศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี 
[40] ท่ีวำ่ กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนจะเนน้กระบวนกำรท ำงำนเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกภำวะผูน้ ำ รวมทั้งทกัษะส่งเสริมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษำ โดยเฉพำะวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง เป็นวิชำท่ีมุ่งแสดงออกถึงกำรเคำรพศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์ยอมรับควำม
แตกต่ำงของบุคคล ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกนั เคำรพสิทธิ เสรีภำพ และกำรอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย และประชำคมโลก
อย่ำงสันติตำมหลกัขนัติธรรม ปฏิบัติตำมกฎ กติกำของสังคม รู้หน้ำท่ีของตนเอง มีควำมเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง มีจิตส ำนึก
รับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอำสำ 
 จริยธรรมรำยดำ้นของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม ภำพรวมทุก
ดำ้น พบวำ่ หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อน
เรียนทุกด้ำน เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อันดับแรก คือ ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีคะแนนก่อนเรียน  
( X = 27.43, S.D.= 2.49) คะแนนหลังเรียน ( X = 33.87, S.D.= 1.00) รองลงมำด้ำนกำรเสียสละต่อสังคมมีคะแนนก่อนเรียน  
(X = 27.33, S.D.= 2.22) คะแนนหลงัเรียน (X = 33.36, S.D.= 1.56) ดำ้นกำรมีส่วนร่วมในสงัคมมีคะแนนก่อนเรียน (X = 25.13, 
S.D.= 1.78) คะแนนหลังเรียน ( X = 33.00, S.D.= 1.51) และด้ำนควำมยุติธรรมต่อสังคมมีคะแนนก่อนเรียน ( X = 25.00,  
S.D.= 1.69) คะแนนหลงัเรียน ( X =32.66, S.D.= 1.16) โดยเฉพำะดำ้นควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมท่ีมีคะแนนจริยธรรม
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สูงกวำ่ทุกดำ้น ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะวำ่ผูส้อนใหน้กัศึกษำกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม สร้ำงแผนผงัควำมคิดลงในกระดำษพรุ๊ฟ วิเครำะห์ให้
เห็นถึงควำมส ำคญั ควำมเช่ือมโยง และน ำเสนองำนงำนหนำ้ชั้นเรียน พร้อมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น ซ่ึงแสดงให้เห็นให้ถึง
ควำมส ำคญัของกำรท ำงำนร่วมกนัดว้ยควำมเต็มใจ เอำใจใส่ในกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกบัคนอ่ืนๆ ได ้ตลอดระยะเวลำใน
กำรท ำกิจกรรมส่งผลให้คะแนนออกมำดีกวำ่ดำ้นอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของปัญญฎำ ประดิษฐบำทุกำ และปิยปทีป แสง
อุไร [41] ท่ีวำ่ นกัศึกษำครูท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมข้ึนหลงัเขำ้ร่วมกิจกรรมอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 
และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของพชัรี ปิยภัณฑ์ [42] ท่ีว่ำ นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนเฉล่ียควำมรู้ เจตคติทำงคุณธรรม 
จริยธรรม เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมทำงคุณธรรมจริยธรรม หลงักำรจดักิจกรรมสูงกวำ่ก่อนกำรจดักิจกรรม
อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้ำนควำมยุติธรรมต่อสังคมท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่ำทุกด้ำน ทั้ งน้ีอำจเป็นเพรำะ 
วำ่นกัศึกษำขำดกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบร่วมกนั เวลำตดัสินใจแกปั้ญหำขำดควำมรอบคอบบนพ้ืนฐำนควำมมีเหตุผล เพรำะควำม
ยติุธรรมต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนตอ้งสร้ำงควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัสมำชิกซ่ึงตอ้งไดรั้บกำรดูแล สนบัสนุน ไม่เอำรัดเอำ
เปรียบ ไม่ล ำเอียง ให้เกียรติกนั ให้ควำมเคำรพซ่ึงกนัและกนับนพ้ืนฐำนของควำมมีเหตุผล จำกผูส้อนและสมำชิกในกลุ่มจึงจะท ำ
ใหค้ะแนนควำมยติุธรรมต่อสงัคมสูงข้ึน พร้อมทั้งกำรวดัและประเมินผลตอ้งมีควำมหลำกหลำย 
 2.3 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีมีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นจดัเรียงอนัดบัจำกค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุดไปหำนอ้ยท่ีสุด พบวำ่ ดำ้นกำรวดัและ
กำรประเมินผลเป็นอนัดบัแรกอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.63, S.D. = 0.52) จำกกำรสงัเกตนกัศึกษำ พบวำ่ นกัศึกษำเห็นวำ่ผูส้อน
มีกำรวดัและกำรประเมินผลท่ีมีหลำกหลำยเป็นกำรวดัและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมยติุธรรมต่อ
นกัศึกษำท ำใหน้กัศึกษำมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนและเกิดควำมสุขในกำรท ำงำนร่วมกนักบัสมำชิก ดำ้นบรรยำกำศในกำร
เรียนกำรสอนอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.59, S.D. = 0.52) ผลกำรวจิยัสะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ ผูส้อนมีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียน
กำรสอนให้กบันกัศึกษำมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ร่วมกนักบัเพ่ือนๆ ท ำให้นกัศึกษำมีควำมสนใจในกำรตั้งค  ำถำม มีกำร
อภิปรำยร่วมกนัภำยในชั้นเรียนท ำให้นักศึกษำเต็มใจปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนเองโดยไม่ตอ้งมีกำรบงัคบัควบคุมจำกเพ่ือนๆ สมำชิก 
ดำ้นระยะเวลำกำรเรียนกำรสอนอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.58, S.D. = 0.49) จำกกำรสงัเกตนกัศึกษำ พบวำ่ นกัศึกษำท ำกิจกรรม
เสร็จตำมระยะเวลำในกำรจดักำรเรียนรู้ในแต่ละคร้ังส่วนหน่ึงอำจจะมำจำกกำรแบ่งหนำ้ท่ีรับผิดชอบอย่ำงชดัเจนทั้งในชั้นเรียน
และกำรลงพ้ืนท่ีรู้จกับริหำรเวลำในกำรท ำกิจกรรมร่วมกนั ดำ้นเน้ือหำ ดำ้นส่ือ/แหล่งเรียนรู้อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.56, 
 S.D. = 0.50) จำกกำรสังเกตนกัศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำสนใจเน้ือหำท่ีสอนเพรำะเน้ือหำมีควำมถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัรำยวิชำและ
ควำมสนใจของตนเอง เน้ือหำมีควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของจริยธรรม ส่ือมีควำมหลำกหลำย และแหล่ง
เรียนรู้มีควำมหลำกหลำย และดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.54, S.D. = 0.45) จำกกำรสังเกต
นกัศึกษำ พบวำ่ นกัศึกษำมีควำมสนใจในกิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหน้กัศึกษำไดฝึ้กปฏิบติัจริงเขำ้ถึงเน้ือหำสำระดำ้นจริยธรรมเพรำะ
ผูส้อนใหน้กัศึกษำวเิครำะห์บทควำม ข่ำว และสำรคดีต่ำงๆ เก่ียวกบัจริยธรรมท ำใหมี้ทกัษะกำรท ำงำนร่วมกบัสงัคมและกลุ่มเพ่ือน
รวมทั้งสำมำรถส่งเสริมจริยธรรมของผูเ้รียนซ่ึงสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนัไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำง
ปัญญำสงัคม Bandura, Albert [43] ท่ีกล่ำววำ่กำรเรียนรู้ของบุคคลเกิดจำกปัจจยัทำงสภำพแวดลอ้มท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ี
อยูร่อบตวัอยูเ่สมอไม่วำ่จะเป็นกำรเรียนรู้โดยกำรสงัเกต กำรก ำกบัตนเอง และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองและสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีกระจ่ำงค่ำนิยมของ Raths, Louis E [44] ท่ีกล่ำววำ่กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้กำรลงมือปฏิบติัจริง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กำรวำงแผน เปิดกวำ้งให้ผูเ้รียนได้มีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนจะท ำให้ผูเ้รียนเกิดควำมเขำ้ใจและตระหนักใน
จริยธรรมของตนเองและผูอ่ื้น สู่กำรตัดสินใจอย่ำงชำญฉลำด และสำมำรถเลือกทำงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุด เพ่ือน ำไปสู่กำร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมหำจุดยนืท่ีแทจ้ริงน ำไปสู่เกณฑก์ำรตดัสินใจ 
 3. ผลกำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี  
โดยผูเ้ช่ียวชำญหลงักำรทดลองใชรู้ปแบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด ทั้งน้ีอำจเพรำะวำ่รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้สอนใหผู้เ้รียนมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ กระตุน้ผูเ้รียนให้มีควำมกระตือรือร้น แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งมีอิสระ พร้อมสร้ำงปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยำ่งดี และผูเ้ช่ียวชำญเห็นวำ่รูปแบบมีควำมเหมำะสมดีทุกดำ้นสำมำรถน ำไปส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบั
ปริญญำตรีได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของวำรีรัตน์ แกว้อุไร [45] ท่ีวำ่ ผลกำรประเมินรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีพฒันำข้ึนโดย
ผูท้รงคุณวฒิุมีควำมเหมำะสมดีมำก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงำนวิจยัของวนัชยั ปำนจนัทร์ [46] ท่ีวำ่ รูปแบบกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุดทุกดำ้น เม่ือพิจำรณำเป็นรำย
ดำ้นจดัเรียงอนัดบัจำกค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุดไปหำนอ้ยท่ีสุด พบวำ่ ดำ้นควำมเป็นประโยชน์ของรูปแบบผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่น
ระดับมำกท่ีสุด ทั้ งน้ีเป็นเพรำะว่ำผูเ้ช่ียวชำญเห็นว่ำเป็นวิธีกำรเรียนรู้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นท่ียอมรับของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง และมีประสิทธิภำพและคุม้ค่ำซ่ึงเห็นไดจ้ำกผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็งของนกัศึกษำสูงข้ึน และผลกำร
ประเมินจริยธรรมสูงข้ึน ดำ้นวตัถุประสงคข์องรูปแบบผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพรำะวำ่ผูเ้ช่ียวชำญ
เห็นวำ่รูปแบบสอดคลอ้งกบัปัญหำและควำมตอ้งกำร สำมำรถส่งเสริมจริยธรรมไดจ้ริง ส่งเสริมควำมร่วมมือกนัในกำรเรียนรู้ และ
มีควำมชดัเจนทุกขั้นตอน ซ่ึงเห็นไดจ้ำกผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็งของนกัศึกษำสูงข้ึน และผลกำรประเมินจริยธรรม
สูงข้ึน ด้ำนควำมเหมำะสมของรูปแบบผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ทั้ งน้ีเป็นเพรำะว่ำผูเ้ช่ียวชำญเห็นว่ำ
สอดคลอ้งกบัควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำ ระบุวตัถุประสงคข์องรูปแบบอยำ่งชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทในกำรเรียนรู้ มี
ขั้นตอนท่ีมีผลในทำงปฏิบติั และมีเคร่ืองมือในกำรด ำเนินงำนชดัเจน ซ่ึงเห็นไดจ้ำกผลกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำสูงข้ึน และจริยธรรม
อยูใ่นระดบัดีมำก และควำมถูกตอ้งของรูปแบบผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ีเป็นเพรำะวำ่ผูเ้ช่ียวชำญเห็นวำ่คู่มือ
รูปแบบมีควำมถูกตอ้งชดัเจน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้
เคำรพและค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และด ำเนินกำรพฒันำอยำ่งรับผิดชอบ ซ่ึงเห็นไดจ้ำกผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ี
เขม้แขง็ของนกัศึกษำสูงข้ึน และผลกำรประเมินจริยธรรมสูงข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ  
 ขอ้เสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลกำรวจิยัไปใช ้
 1. จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ผลกำรจดักำรเรียนรู้วิชำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ส ำหรับนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้เ พ่ือส่งเสริมจริยธรรม พบว่ำ คะแนนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีรับ .05  
ดงันั้นมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบุรีควรสนบัสนุนส่งเสริมใหอ้ำจำรยผ์ูส้อนน ำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมให้ใช้
ในกำรสอนมำกข้ึน 
 2. จำกผลกำรวจิยัพบวำ่ ช่วงแรกของกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีก ำหนดใหน้กัศึกษำร่วมกนัอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ นกัศึกษำส่วน
ใหญ่ไม่กลำ้พูด ไม่กลำ้แสดงควำมคิดเห็นเท่ำท่ีควร ผูส้อนควรกระตุน้โดยกำรตั้งค  ำถำมเก่ียวกบัเร่ืองรำว หรือเหตุกำรณ์ท่ีมีขอ้
ขดัแยง้ทำงจริยธรรมท่ีเป็นค ำถำมท่ีทำ้ทำยควำมคิดเก่ียวกบัจริยธรรมนั้นๆ เพ่ือเป็นกำรกระตุน้ให้กบัผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกำร
อภิปรำย 
 3. จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ กำรท ำกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นกัศึกษำสร้ำงเป็นแผนผงัควำมคิดลงในกระดำษพรุ๊ฟ บำงคร้ังไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด เน่ืองจำกนักศึกษำตอ้งวิเครำะห์ให้เห็นถึงควำมส ำคญั ควำมเช่ือมโยง และ
น ำเสนองำนงำนตอ้งใชร้ะยะเวลำนำน ดงันั้นผูส้อนตอ้งควรยกตวัอย่ำงหรือแนวทำงในกำรวิเครำะห์ประเด็นให้มีควำมชดัเจน 
เพ่ือท่ีจะท ำใหน้กัศึกษำมีควำมเขำ้ใจมำกข้ึนและสำมำรถท ำกิจกรรมเสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือกำรวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. กำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี คร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้ ำจริยธรรมมำ
เพียง 4 ดำ้น มำพฒันำดงันั้นควรศึกษำเพ่ิมเติมจริยธรรมดำ้นควำมขยนัหมัน่เพียร ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ควำมมีระเบียบวินยั อดทน
อดกลั้น และควำมพอเพียง พร้อมทั้งกำรประเมินตำมสภำพจริงท่ีใหค้ะแนนเป็นรูบริค (Rubrics)  
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 2. ควรน ำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมไปขยำยผลยงัสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำท่ีมีกำรจดักำรเรียน
กำรสอนในรำยวชิำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ 
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