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Abstract

 The purposes of this research were to study 1) the instructional model suitable for the development of  

morality and ethics of elementary school students in Chachoengsao province, 2) the synthetic forms of teaching  

and learning for the development of moralities and ethics of elementary school students in Chachoengsao  

province and 3) the effects of a form of teaching proper moralities and ethics development of elementary school 

students in Chachoengsao province. The samples of the process for exploration of ways to teach moralities and 

ethics were 346 teachers of primary education for all in Chachoengsao province. At the process of trial operation, 

they were 7 teachers of grade 6 who teach social studies, religion and culture. The research instruments were a 

questionnaire of teaching morality and ethics, a summary form of the group teaching, an evaluation form of the 

learning and teaching, an assessment of desirable characteristics of students, and a manual for teaching morality and 

ethics. Percentage, mean, standard deviation, and t-test were used to analyse the data.

  The findings revealed as follows:

  1) The instructional model to enhance morality and ethics of primary students in Chachoengsao, rankling by 

the mean scores from high to low, were integrated learning, demonstration learning group process and role play 

learning, respectively.

  2) The mean scores of learning and teaching using 4 models before and after instruction were at a high level 

both the conditions of instruction and the instructional management.

  3) These were the differences of using the development of instructional model to enhance morality and  

ethics and the comparison of the learning and teaching before and after teaching with the different level of  

statistical significance of .05.
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บทคัดย่อ

  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมต่อการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีน

ระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างในข้ันตอนการส�ารวจรูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม  

ได้แก่ ครูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 346 คน ในขั้นด�าเนินการทดลอง ได้แก่ ครูที่สอนชั้น

ประถมปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ�านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

แบบส�ารวจการสอนคุณธรรมจริยธรรม แบบสรุปการสอนกลุ่ม แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู แบบประเมินคุณลักษณะ 

อนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน และคูม่อืการใช้แบบการสอนคณุธรรมจรยิธรรม สถติทิีใ่ช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และค่าทดสอบที 

  ผลการวิจัยพบว่า 

  1)  รูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมของครูประถมศึกษาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เรียงล�าดับ

จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 4 ล�าดับแรก คือ การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบสาธิต การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ และการสอนแบบใช้

บทบาทสมมุติ 

  2)  การจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช้ 4 รูปแบบ ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการสอนอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านสภาพการสอน  

และด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยหลังการสอนสูงขึ้นทั้ง 2 ด้าน

  3)  ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของครู ก่อนและหลังการสอน และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลังการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 

4 บัญญัติไว้ว่า “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อ

ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  

การฝึก การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด

สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียน

รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และในความมุ่งหมายและหลักการใน 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ในแนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 

บัญญัติว่า การจัดการศึกษาท้ังการในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยัต้องเน้นความส�าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ

ระดับการศึกษา โดยก�าหนดถึงการด�าเนินการเพื่อจัดท�าหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, 

2, 4, 9.)

 จากสาระที่บัญญัติไว้ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้

ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ซึ่งก�าหนดจุดมุ่งหมายไว้ดังนี้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนด ี

มปัีญญา มคีวามสขุ มศีกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชพี 

จงึก�าหนดเป็นจดุมุง่หมายเพือ่ให้เกิดกับผูเ้รยีน เมือ่จบการศกึษาขัน้

พืน้ฐานในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัคณุธรรมจรยิธรรมไว้ดงันี ้“มคีณุธรรม

จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย

และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นที่

ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และก�าหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ดังนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน มุง่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ เพือ่

ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็น

พลเมอืงไทย และพลโลก โดยก�าหนดเป็นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 

4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น ในการท�างาน7) รักความ

เป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552,  

3-5, 11.)
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  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ได้ก�าหนดไว้ใน (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  

2554, 28.) มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน 

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน

มีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งมาตรฐาน 

การเรียนรู ้เป็นเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

โดยระบสุิง่ทีผู่เ้รยีนพงึรู ้ปฏบิตัไิด้ มคีณุธรรม จรยิธรรม และค่านยิม

ที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ส�าหรับการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนนั้น 

ผกา สัตยธรรม (2556, 15.) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมหรือการสอนแบบ

ต่างๆ ที่จะน�าไปใช้ในการสอนศีลธรรมจริยธรรม แต่ละเรื่องของ 

การสอนมีวิธีการที่แตกต่างกันไป ครูอาจารย์ผู้สอนควรเลือกแบบ

ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่ได้จัดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้  

เกิดความสนุกสนานในการเรียน และมีความสามารถน�าเอาความรู้

ทีไ่ด้รบัจากการเรยีนรูไ้ปปฏบิตัใิห้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม

ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่ง อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2553, 11-12.) 

กล่าวถึงปัญหาของการจัดการศึกษายุคปัจจุบันไว้ว่า เมื่อปลายทาง

ของการศกึษา ควรบรรจบลงท่ีอุปนสิยัอนัดีงามของผู้ได้รบัการศกึษา 

แต่คุณภาพความเป็นมนุษย์ของผู้คนกลับห่างไกลค�าว่า คุณธรรม 

ความดี เข้าไปทุกที เมื่อมองเข้าไปในวงการศึกษาซึ่งควรเป็นแหล่ง

บ่มเพาะความดีงามให้แก่เด็กๆ เรากลับพบว่า มีระบบการแข่งขัน

ต่างๆ แทรกตัวอยู่ในนั้นมากเสียจนน่าตกใจ

  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ก�าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายว่า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 5.) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น 

คนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบ

อาชีพ จึงก�าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน คอื มคีณุธรรม จรยิธรรม และค่านยิมท่ีพึงประสงค์ 

เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

  ส�าหรับกระบวนการจดัการเรยีนการสอนเกีย่วกบัการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนั้น หากมีการศึกษาและบูรณาการ

วธิกีารจดัการเรยีนการสอนของครเูพือ่พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของ

นกัเรยีน โดยการเลอืกหากระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีป่ระสบ

ความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับของผู้สอนโดยทั่วไปมา บูรณาการเพื่อ

พัฒนาแบบการเรียนการสอน เพราะจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ 

รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้เรียนให้

มคีณุธรรมจรยิธรรมพบว่า มปัีจจยัหลายปัจจยัเข้ามาเกีย่วข้อง มไิด้

มีเพียงปัจจัยด้านการสอนในช้ันเรียนเท่านั้น แต่ยังเก่ียวกับการ

บริหารจัดการของสถานศึกษา ท่ีมีบทบาทค่อนข้างมาก รวมถึง

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา ที่ต้องมีส่วนเสริมและสนับสนุนสถาน

ศึกษาในการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม (นลินี  

ทวีสิน, 2549, (3).)

  ป ัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีความรุนแรงขึ้น  

อย่างมาก มกีารกล่าวถงึประเดน็ดังกล่าวไว้ใน แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555–2559 กล่าวถึง

สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีมี่ผลต่อการพฒันาประเทศในประเดน็

การเปลีย่นแปลงสภาวะด้านสงัคมไว้ว่า (ส�านกังานพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ, 2554, 9, 5.) สังคมไทยเผชิญวิกฤตความ 

เส่ือมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปล่ียนแปลงทาง

วัฒนธรรมที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแส

โลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ท�าให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและ

สร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็น

วัฒนธรรมย่อยร่วมสมัย ที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของ

บคุคลทีส่นใจ เรือ่งเดยีวกนั โดยทีว่ฒันธรรมทีบ่่งบอกความเป็นไทย

ไม่สามารถแสดงบทบาททีช่ดัเจน ขณะเดยีวกนัสงัคมไทยทีเ่ผชญิกบั 

ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  จากความส�าคัญและความจ�าเป็นที่รัฐบาลต้องการ ให้ม ี

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนไทยในปัจจุบัน เพื่อการ

เป็นผู้ใหญ่ทีมี่คุณภาพมคีวามพร้อมทีจ่ะด�าเนนิชีวติ ในสังคมได้อย่าง

มคีวามสขุ และเป็นผูท้ีส่ามารถสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมคณุภาพ 

ทกุคนอยูใ่นสังคมอย่างมคีวามสุข เป็นสงัคมแห่งคณุธรรมจรยิธรรม 

ซึ่งความต้องการดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยกระบวนการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี 

จะสร้างให้นักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวได้

  ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเหน็ความส�าคัญและจ�าเป็นยิง่ทีจ่ะศกึษาวจิยั 

เพือ่หารปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมต่อการพฒันาคณุธรรม

จริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็น 

ต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1.  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

ต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามสภาพปัจจุบัน

  2.  เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียน การสอน 

ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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สมมติฐานการวิจัย
  1.  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมต ่อ 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

  2. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลังการสอนคุณธรรม มีความ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอบเขตของการวิจัย
  1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ของสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ก�าหนดขึ้นจาก 2 หัวข้อ  

ในที่นี้ ได้แก่ 

   1.1 การจัดการเรียนการสอนของครู ประกอบด้วย  

2 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพการสอน และ ด้านการจัดการสอน 

   1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประกอบ

ด้วย 8 ด้าน ได้แก่ รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย  

ใฝ่เรยีนรู้ อยูอ่ย่างพอเพียง มุง่มัน่ในการท�างาน รกัษาความเป็นไทย 

และมีจิตสาธารณะ โดยยึดตามจุดมุ่งหมายและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
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  2.  ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

   การศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้

   2.1 การส�ารวจแบบวิธีการสอนคุณธรรมจริยธรรม

    ประชากร ได้แก่ ครูของสถานศึกษาทุกสังกัดใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีการศึกษา 2558 จ�านวน 3,457 คน

    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูของสถานศึกษาทุกสังกัด 

ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ในปีการศกึษา 2558 ได้มาโดยการสุม่ตวัอย่าง

ตามตารางของเครซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, 608.) 

ได้กลุ่มตัวอย่าง 346 คน โดยแบ่งตามสัดส่วนของประชากรตาม

สังกัดของโรงเรียน

   2.2  ขั้นการด�าเนินการทดลองสอน

    ประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

    1)  ครู  ประชากร ได ้แก ่ ครู ท่ีสอนในระดับ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 332 คน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หัวข้อ ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีการ

ศึกษา 2558

    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่สอนในระดับ ชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม หัวข้อ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาทุก

สังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

จ�านวน 7 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จากสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 จ�านวน 

2 คน สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 จ�านวน 2 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ�านวน 1 คน และสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และ 2 จ�านวน 1 คน 

    2)  นักเรียน ประชากร ได้แก่ นักเรียน ที่ศึกษาอยู่

ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 7,964 คน ที่เรียนวิชาใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หัวข้อ 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

    ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม หวัข้อ ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม ของสถาน

ศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีการศึกษา 2558 จ�านวน 

280 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จากสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ�านวน 7 แห่ง แห่งละ 1 ห้องเรียน ซึ่ง

มีนักเรียนห้องละ 40 คน จากสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ�านวน 2 แห่ง สถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 จ�านวน 2 แห่ง องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัฉะเชงิเทรา จ�านวน 

1 แห่ง และสงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

จ�านวน 1 แห่ง และเขต 2 จ�านวน 1 แห่ง 

 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนคุณธรรม

จริยธรรมในระดับประถมศึกษา

   3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับคุณธรรมจริยธรรม  

ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

ที่ครูในระดับประถมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้วิจัยก�าหนดกรอบแนวคิดดังแสดงใน ภาพที่ 1
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วิธีด�าเนินการวิจัย
  มีขั้นตอนการวิจัย และพัฒนา 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1.  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ขัน้การส�ารวจรปูแบบวธิกีาร

สอนคุณธรรมจริยธรรม ประชากรได้แก่ครูของสถานศึกษาทุก 

สังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทราในปีการศึกษา 2558 จ�านวน 3,457 คน  

กลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 364 คน ขั้นการด�าเนินการทดลองสอน 

ประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ครูผู้สอน ได้แก่ ครูที่สอนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม จ�านวน 332 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่สอนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม จ�านวน 7 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

นักเรียน ประชากร ได้แก่ นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถม

ศกึษาปีที ่6 ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 จากสถานศกึษาทกุ

สังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา 7,964 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน

ในระดบั ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม จ�านวน 280 คน ได้จากการเลือก แบบ

เจาะจง จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

   2.1 แบบส�ารวจรูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม

   2.2 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม

จริยธรรม 

   2.3  แบบสรุปการสนทนากลุ่มรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนคุณธรรมจริยธรรม

   2.4  แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู

   2.5  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน

   2.6 คู่มือการใช้รูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้ด�าเนินตามขั้นตอน 

ต่อไปนี้

   3.1 ผู้วิจัยได้จัดการอบรมครูประถมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 7 โรงเรียน ได้แก่ 

    1) สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 คอื โรงเรยีนท่าข้ามตัง้ตรงจติ 

10 และโรงเรียนวัดดอนทอง 

    2) สถานศกึษาเอกชน ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คือ โรงเรียนศรีวิทยา 

    3)  สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 คือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 

    4)  สถานศกึษาเอกชน ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คือ โรงเรียนศรีวรการ 

แปลงยาว

    5)  สถานศกึษาในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 

คือ โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธยาคาร)

    6) สถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา คอื 

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

   เพื่อท�าความเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด�าเนิน

การ ในการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน และเครือ่งมอืในการ

วัดและประเมินผล โดยก�าหนดให้ครูผู้สอนด�าเนินการตามข้อตกลง

ที่ก�าหนดไว้ แล้วนัดหมายเพื่อรับข้อมูลกลับมา

   3.2  ผู้วิจัยเดินทางไปรับข้อมูลด้วยตนเอง ในกรณีที่ยัง

ไม่ได้รับผู้วิจัยก�าหนดขอรับในสัปดาห์ถัดไป

   3.3 น�าแบบประเมินที่รับมาตรวจสอบความครบถ้วน 

และความสมบูรณ์ของข้อมูล

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ ดังนี้

  4.1  ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

    1)  การวิเคราะห์ระดบัผลการจดัการเรยีนการสอน

ของคร ูและคณุลักษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน วเิคราะห์โดยใช้

สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    2) การวเิคราะห์ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรยีน

การสอนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ระดบัประถมศึกษา วเิคราะห์โดยเปรยีบเทยีบก่อนและหลังการสอน 

โดยใช้การหาค่าที (t-test)

วิเคราะห์เอกสาร-ทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

จัดท�า (ร่าง) แบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน

พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน

ระดับคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา

 ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ดังแสดงในตารางที่ 1-6 ดังนี้

ตารางที่ 1 รูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมของครูประถมศึกษาตามสภาพปัจจุบัน

ฉะเชงิเทรา ทกุแบบอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มาก

ไปหาน้อย คือ 1) การสอนแบบบูรณาการ ( x =4.24) 2) การสอน

แบบสาธิต ( x =4.14) 3) การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ ( x =4.13) 

และ 4) การสอนแบบใช้บทบาทสมมติ ( x =4.11)

     แบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม             ระดับความคิดเห็น (n = 295)  

   X   S.D. ระดับ  อันดับที่

 1. การสอนแบบใช้บทบาทสมมติ 4.11  .66 มาก  4

 2. การสอนแบบสาธิต 4.14  .82 มาก  2

 3. การสอนแบบบูรณาการ 4.24  .68 มาก  1

 4. การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 4.13  .71 มาก  3

      เฉลี่ยรวม 4.16  .75 มาก 

 จากตารางที่ 1 รูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมของครู

ประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามสภาพปัจจุบัน พบว่า มีวิธี

การสอน 4 รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อการ

พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของนักเรยีนระดบัประถมศกึษาในจงัหวดั

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนของครู ในภาพรวมและรายด้าน

การจัดการเรียนการสอนของครู ก่อนการสอน (n = 242) หลังการสอน (n = 242)

x  S.D. ระดับการสอน ล�าดับ x  S.D. ระดับการสอน  ล�าดับ

1. ด้านสภาพการสอน 3.52 .74 มาก 2  4.29  .41 มาก 2

2. ด้านการจัดการสอน 3.64 .71 มาก 1 4.34  .35 มาก 1

รวม 3.58 .71 มาก 4.31  .35 มาก

  จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลีย่การจดัการเรยีนการสอนของ

ครู พบว่า ก่อนการสอนและหลังการสอน โดยรวมและรายด้าน อยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมก่อนการสอนอยู่ในระดับมาก ( x = 

3.58) และหลังการอบรม อยูท่ีร่ะดบัมาก ( x = 4.31) โดยเรียงล�าดบั

จากมากไปหาน้อย ท้ังในก่อนการสอนและหลงัการสอนพบว่า ก่อน

การสอน ด้านการจดัการสอนมค่ีาเฉล่ียอยูใ่น ระดบัมาก ( x = 3.64) 

ด้านสภาพการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.52) ส่วนหลัง

การสอน ด้านการจดัการสอนมค่ีาเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.34) 

ด้านสภาพการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.29)

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของครู ก่อนและหลังการสอน ในภาพรวม

 สภาพการสอนของครู  x  S.D. n  t

 1. ก่อนการสอน 3.57  .70 242  14.71*

 2. หลังการสอน 4.31  .35 242
 
*<.05

  ตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของครู ก่อนและหลังการสอนในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของครู ก่อนและหลังการสอน ในภาพรวมและรายด้าน

การจัดการเรียนการสอนของครู ก่อนการสอน หลังการสอน t

 x  S.D.  n x  S.D.  n

1. ด้านสภาพการสอน  3.52  .74  242 4.28 .40  242 13.57*

2. ด้านการจัดการสอน  3.63  .71  242 4.33 .35  242 15.38*

 รวม  3.57  .70  242 4.31 .35  242 14.71*
 *<.05

 

 ตารางที่ 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของครู ก่อนและหลังการสอน ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลังการสอน

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  x  S.D.  n  t

 1. ก่อนการสอน  3.47  .73  242  17.30*

 2. หลังการสอน  4.27  .45  242 
*<.05

 

 ตารางที่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลังการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลังการสอน ในภาพรวมและรายด้าน

 คุณธรรมของนักเรียน
ก่อนการสอน หลังการสอน 

 t
x  S.D.  n  x  S.D. n

1. ด้านรักชาติศาสน์กษัตริย์ 3.63 .79 242 4.38  .48 242 15.70*

2. ซ่ือสตัย์สจุริต 3.43 .81 242 4.28  .50 242 15.48*

3. มีวินัย 3.47 .78 242 4.25  .55 242 14.13*

4. ใฝ่เรียนรู้ 3.43 .75 242 4.19  .56 242 15.08*

5. อยู่อย่างพอเพียง 3.50 .80 242 4.27  .50 242 14.62*

6. มุง่มัน่ในการท�างาน 3.45 .83 242 4.25  .57 242 14.91*

7. รักษาความเป็นไทย 3.42 .82 242 4.20  .55 242 15.27*

8. มีจิตสาธารณะ 3.50 .80 242 4.35  .47 242 15.82*

โดยภาพรวม 3.48 .74 242 4.27  .45 242 17.30* 
*<.05

  ตารางที่ 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลังการสอน ในภาพรวมและรายด้าน  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  1.  ผลการสังเคราะห์รูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม  

ที่เหมาะสมของครูประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีวิธี

การสอน 4 รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อ 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาใน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อย คือ 

1) การสอนแบบบูรณาการ 2) การสอนแบบสาธิต 3) การสอนแบบ

กลุ่มสัมพันธ์ และ 4) การสอนแบบใช้บทบาทสมมติ

  2.  ผลการใช้รูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมของครู

ประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ค่าเฉลี่ยการจัด การเรียน

การสอนของครูก่อนและหลังการสอน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก

  3.  ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลังการสอนคุณธรรม พบว่า โดย

รวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05

อภิปรายผล
  ประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้

  1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม

ของครปูระถมศกึษาในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ตามสภาพปัจจบุนั พบว่า 

มีวิธีการสอน 4 รูปแบบในการจัดการเรียน การสอนที่เหมาะสมต่อ

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ  

1) การสอนแบบบูรณาการ 2) การสอนแบบสาธิต 3) การสอนแบบ

กลุม่สมัพนัธ์ และ 4) การสอนแบบใช้บทบาทสมมต ิอภปิรายผลการ

วิจัยโดยแยกแต่ละรูปแบบ ดังนี้

   1.1 แบบบูรณาการ เป็นรูปแบบการสอนที่ครูเห็นว่า 

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงตรงกับผลการ

วิจัยของธันยพร ทวีชัย (2558, ออนไลน์.) ท�าการวิจัย ผลการจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้นิทาน

ต้นแบบบูรณาการกระบวนการกลุ่มของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย พบว่า หลังการเข้าร่วม

กิจกรรมนักเรียนมีทักษะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในภาพรวม  

อยู่ในระดับที่สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับผลการ

วิจัยของวารุณี ศรีมาตย์ และคงศักดิ์ ธาตุทอง (2549, 8.) ซึ่งวิจัย

เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสอดแทรก 

(Infusion Instruction) ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียน

เทศบาลคุ้มหนองคู ส�านักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า 

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ใน

ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และสอดคล้องกับการวิจัย

ของสพุจน์ แก้วบดุด ี(2551, 4-5.) ทีศ่กึษาวจิยัเรือ่ง การจดัการเรยีน

การสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

และการคิดอย่างเป็นระบบวิชาพลศึกษา หัวข้อเรื่องโภชนาการ

ส�าหรบัการออกก�าลงัและการควบคมุน�า้หนกั พบว่า ด้านผลสมัฤทธิ์

ผลการเรียน ผู้เรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ การเรียนในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 94.87 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนมีความรับผิดชอบใน

การเรียนเป็นอย่างดี มีการส่งงานครบทุกคน มีความตั้งใจค้นคว้า 

สรปุด้วยตนเอง เป็นรปูแบบเฉพาะตวั ไม่ลอกงานของคนอืน่ ส่งงาน

ครบตามก�าหนด และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของพอเจตต์ 

ธรรมศิริขวัญ และคณะ (2552, 127.) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา

หลักสูตรบูรณาการกลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีเพือ่เสรมิสร้างพฤตกิรรมเชงิจริยธรรมของนกัเรยีนระดบั

ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมของนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติสูงกว่ากลุ่มควบคุม  

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านความซ่ือสตัย์ ความรบัผดิชอบ และความ มรีะเบยีบวนิยั 

นักเรียนกลุ่มทดลอง มีค่าสถิติสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  1.2 การสอนแบบสาธิต เป็นรูปแบบการสอน ที่ครูเห็น

ว่า เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเป็น 

อันดับที่ 2 สอดคล้องกับผลการศึกษาของรสรินทร์ ขุนแก้ว (2555, 

38.) ที่ได้ศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต เพื่อพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาศิลปะส�าหรับครูปฐมวัย พบว่า  

ก่อนการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสาธติ ค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนของนักเรียนได้ร้อยละ 21.2 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสาธติได้ค่าเฉล่ียร้อยละ 34.2 และความเข้าใจในเนือ้หาและการ

ส่งเสริม และกระตุ้น ให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.51 รองลงมา คือ การสาธิตขั้นตอน มีค่าเฉลี่ย 

4.50 การพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 

โดยรปูแบบการพฒันาจงึต้องเน้นความเป็นรปูธรรม ซึง่กจิกรรมบาง

ส่วนอาจเป็นเร่ืองใหม่ส�าหรบัเดก็ ดงันัน้ในการจดักิจกรรมการเรยีน

การสอนจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จัดให้มีการสาธิต เพื่อให้เด็กได้

เห็น ซึ่งจะท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจจดจ�า และสามารถปฏิบัติได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังที่ทิศนา แขมมณี (2555, 331.) กล่าวว่า  

การสอนแบบสาธิตมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพราะเป็นวัยที่นักเรียนมี

ความเชื่อมั่นและยอมรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
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และยึดถือครูเป็นต้นแบบ ดังการศึกษาของ กาญจนา สุดประเสริฐ 

(2558, 166.) ที่ได้ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติส่วนบุคคล อิทธิพลทาง 

สังคม และความซื่อสัตย์ที่มีผลต่อภาวะผู้น�าที่แท้จริงของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร พบว่า 

นักเรียนได้รับอิทธิพลทางสังคมจากผู้ปกครอง ครู และเพื่อนอยู่ใน

ระดับมาก ดังนั้น หากครูได้แสดงพฤติกรรมหรือมีการสาธิตเพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้ ย่อมท�าให้การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต 

สามารถน�ามาใช ้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

นักเรียนได้

  1.3  การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เป็นรูปแบบ การสอนที่

ครูเห็นว่า เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสมต่อการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เป็นอันดับที่ 3 สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของวิไลวรรณ สาลาสุตา 

และคณะ (2552, 49.) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 พบว่า การด�าเนิน

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในแบบของการจัดกิจกรรม 

สามารถแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้ โดยใช้

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร การสวดมนตร์ไหว้พระ การบริหารจิต โดย

การสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรมในทกุกลุม่สาระ และสอดคล้องกบั 

การศึกษาวิจัยของฐิตวี แก้วพรสวรรค์ และคณะ (2555, 423.)  

ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการท�ากิจกรรมกลุ ่มแนวพุทธ 

ต่อการพฒันาความคดิเหน็ทางคณุธรรมด้านกลัยาณมติร ของวยัรุน่ 

พบว่า คะแนนความคิดเห็นทางจริยธรรม ด้านกัลยาณมิตรของ

นกัเรยีนหลงัการเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่ คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทดลอง

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ในขณะท่ีกลุ่มควบคุม มีคะแนน

ด้านกัลยาณมิตร เมื่อเวลา ผ่านไป โดยไม่ได้ท�ากิจกรรม ไม่แตกต่าง

กัน แสดงให้เห็นว่า การใช้กิจกรรมกลุ่มทางพุทธศาสนาเป็นวิธีหนึ่ง

ที่สามารถท�าให้นักเรียนมีคะแนนคุณธรรมด้านกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น 

นอกจากนีย้งัพบว่า ผลของกจิกรรมกลุม่ต่อการพฒันาความคดิเหน็ 

ทางจริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์ของวัยรุ ่น และความคิดเห็น 

ทางจริยธรรมด้านความมีวินัยสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .03 และ .01 และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 

ไพศาล มัน่อก และไพฑรูย์ สนิลารตัน์ (2557, 112-113.) ทีไ่ด้ศึกษา

เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาขนาดเลก็ : กรณศีกึษาของ

นักเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม พบว่า กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนา

คณุธรรมจรยิธรรมในชวีติประจ�าวนั โดยใช้ 2 กจิกรรม คอื กิจกรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรมหน้าเสาธงตอนเช้า และกิจกรรมอบรม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ในการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม และยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่

นักเรียน ท�าให้นักเรียนมีพฤติกรรมในทางดีขึ้น 

  1.4  การสอนแบบใช้บทบาทสมมต ิเป็นรปูแบบการสอน

ทีค่รเูห็นว่า เป็นรปูแบบการเรยีนการสอนท่ีมคีวามเหมาะสมต่อการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เป็นอันดับที่ 4 สอดคล้องกับผลการศึกษาของปัญจพร อะโนดาษ 

(2547, 50.) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลของการใช้

บทบาทสมมติและการใช้กรณีตัวอย่างที่มีต ่อพฤติกรรมกล้า

แสดงออกของนกัเรยีนชัน้ประถม ปีที ่5 โรงเรยีนวดัสุนทรพชิติาราม 

อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่า 1) นักเรียนมีพฤติกรรม

กล้าแสดงออกมากขึ้น หลังจากได้รับการใช้บทบาทสมมติ อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ได้รับการใช้บทบาท

สมมติและนักเรียนที่ได้รับการใช้กรณีตัวอย่างมีพฤติกรรมกล้า

แสดงออก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และสอดคล้อง

กับการศึกษาของอายุพร สาชาติ (2548, 74.) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม

การแสดงบทบาทสมมติพบว่า 1) การจัดกจิกรรม การแสดงบทบาท

สมมต ิเป็นกจิกรรมทีส่่งผลให้เดก็ปฐมวยั มกีารพัฒนาพฤตกิรรมใน

การแก้ปัญหา เดก็สามารถเหน็ได้ ในชวีติประจ�าวันและเดก็ชอบเล่น

ในมุมบทบาทสมมติ 2) ในการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 

จากสถานการณ์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาของตนเอง การแก้

ปัญหาตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น และการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้อื่น จากการทดลองพบว่า เด็กมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหา เพื่อ

ช่วยเหลือผู้อื่น สูงกว่าทุกๆ ด้าน และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

เกศสุดา ปงลังกา (2550, 38-39.) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา การ

ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถด้านการพูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 1) ความ

สามารถด้านการพูดของนักเรียน หลังการทดลองเพิ่มขึ้นจากก่อน

การทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ .01 2) ระหว่างการทดลอง

ความสามารถด้านการพูดของนกัเรยีนพฒันาขึน้โดยล�าดบั จากความ

สามารถในระดับปานกลางในช่วงต้น และเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

เมื่อสิ้นสุด การทดลอง นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดอยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของเนาวรัตน์ สุวรรณภักดี 

(2547, 60-61.) ทีไ่ด้ศึกษาเรือ่ง การเปรยีบเทยีบผลการฝึกแรงจูงใจ

ใฝ่สมัฤทธิโ์ดยใช้บทบาทสมมตกิบัวธิกีารเรยีนรูด้้วยตนเองทีมี่ต่อแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของวัยรุ่นชายในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน บ้านอเุบกขา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร พบว่า 1) คะแนน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระหว่างวัยรุ่นที่ได้รับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้

บทบาทสมมติกับวัยรุ่น ที่ได้รับการฝึกแรงจูงใฝ่สัมฤทธิ์ โดยวิธีการ

เรียนรูด้้วยตนเอง พบว่า วยัรุน่ทีไ่ด้รบัการฝึกแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิโ์ดย
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ใช้บทบาทสมมต ิจะมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์งูกว่าวยัรุ่นทีไ่ด้รบัการฝึก

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) วัยรุ่นที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง เมื่อได้รับการฝึกแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยใช้บทบาท

สมมติ จะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่าวัยรุ่นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนต�า่ และได้รับการฝึกโดยวธิกีารเรยีนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้อง

กับการศึกษาของรสสุคนธ์ อยู่เย็น (2557, หน้า 784) ท่ีได้ศึกษา

เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดง

บทบาทสมมติ ที่มีต่อความเชื่อมั่น ในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 

2 พบว่า 1) ความเชือ่ม่ัน ในตนเองของเดก็ชัน้อนบุาลปีที ่2 โดยรวม

และรายด้าน ได้แก่ ด้านความกล้าแสดงออก ความรับผิดชอบ และ

การปรบัตวั เข้ากบัผูอื้น่ หลงัจากจดักจิกรรมการเล่านทิานประกอบ 

การแสดงบทบาทสมมติสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรม อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง โดยรวมของเด็กชั้น

อนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการ

แสดงบทบาทสมมติ 

  2.  จากการศึกษารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมของ

ครูประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ค่าเฉลี่ยการจัดการ

เรียนการสอนของครูก่อนและหลังการสอนโดยรวม และรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของกนิษฐา คูณมี และ

คณะ (2557, 5.) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทาง การพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมนกัเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : กรณศึีกษา

ครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี 

พบว่า ด้านการก�าหนดระเบียบปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ครูผู้สอนมีการด�าเนินการ

พัฒนาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการวิจัยของกาญจนา 

สุดประเสริฐ (2558, 160.) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องคุณสมบัติส่วนบุคคล 

อทิธพิลทางสังคม และความซือ่สตัย์ทีม่ผีลต่อภาวะผูน้�าทีแ่ท้จรงิของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

พบว่า นกัเรยีนได้รบัอทิธพิลทางสงัคมจากผูป้กครอง คร ูและเพือ่น

อยูใ่นระดบัมาก โดยได้รบัอทิธพิลจากครมูากทีส่ดุ สอดคล้องกบัผล

การวิจัยของ ไชยพร เรืองแหล้ (2556, 78.) ที่ได้ศึกษาเรื่อง บทบาท

ของสถานศกึษาในการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมแก่นกัเรยีน สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า 

บทบาทของสถานศึกษา ในการส่งเสริมคุณธรรมแก่นักเรียน สังกัด

ส�านกังานเขต พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 โดยรวม

ทัง้ 8 ด้าน อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัการวจิยัของพระสมห์ุอนนัต์ 

อานนฺโท (ธูปจินดา) (2554, 78.) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา

พฤตกิรรมด้านคณุธรรมและจรยิธรรมของนกัเรยีน ชัน้ประถมปีที ่6 

อ�าเภอเมือง สมุทรปราการ พบว่า โดยรวม และรายด้านคุณธรรม

ของนักเรียนอยู ่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการวิจัยของ 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2552, 159, 

172.) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ  

กรณีศึกษากลุ ่มเด็ก/เยาวชน และข้าราชการภาครัฐ พบว่า  

การด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ผู้บริหาร ครู โดยภาพรวม

และรายด้าน อยู่ในระดับมาก ส�าหรับนักเรียน พบว่า ลักษณะ

คุณธรรมของนักเรียน ก่อนการพัฒนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับ 

ปานกลาง หลังการพัฒนา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัย

ของพระมหาไชยฤทธิ์ ชยานนฺโท (งามแสง) และพงษ์ธร สิงห์พันธ์ 

(2557, 55-56.) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการส่งเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมแก่นกัเรยีน ในสถานศกึษาของสงฆ์ ตามโครงการ พระสอน

ศลีธรรมในโรงเรยีน จงัหวดัอุบลราชธาน ีพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมือ่พจิารณารายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการจดัการเรยีนการสอน 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง และด้านบูรณาการกับ

ชวีติทัง้ใน และนอกโรงเรยีน อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน และสอดคล้อง

กบัการวจิยัของสธุพิงศ์ สงัข์ชยั (2551, บทคดัย่อ.) ทีพ่บว่า บทบาท

ของครูในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  

เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการอบรมสั่งสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิ์สกล จันแสน และทีปพิพัฒน์  

สันตะวัน (2558, 1348-1349.) ที่ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการด�าเนิน

งานด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในกลุ่ม

โรงเรยีนท่าตะโก 1 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นครสวรรค์ เขต 3 พบว่า สภาพการด�าเนินงานด้านการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่าตะโก 1 

โดยรวมอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ  

สุระ อ่อนแพง (2556, 262.) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการ

บรหิารเพือ่พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาใน

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่ง

ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วิธีการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน และกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน พบว่า วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ประกอบด้วย การบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม และการจัด

กิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิต ในชุมชน ส่วนผลการประเมินรูปแบบ

การบรหิารเพ่ือพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 

มีความเป็นไปได้ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ 

กัญภร เอี่ยมพญา และนิวัตต์ น้อยมณี (2557, 26.) ได้ท�าการศึกษา

วจิยัเรือ่ง การพฒันาจติวญิญาณครขูองส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยก�าหนดกรอบจิตวิญญาณครู  
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3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้และด้านคุณธรรม พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านคุณธรรมมีความส�าคัญในระดับมากที่สุด 

โดยมีความส�าคัญเป็นอันดับแรก

 3.  ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลังการสอนคุณธรรม พบว่า  

โดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติพงษ์ นัดประไพร 

(2554, 24.) ท่ีได้ท�าการศึกษาเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง 

เศรษฐศาสตร์ พบว่า การเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มของนักเรียน 

ท�าให้นกัเรียนมพัีฒนาการสงูข้ึน ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการท�างาน

ร่วมกับผู้อื่น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองเป็นท่ีน่าพอใจ สอดคล้องกับผลการศึกษา

วิจัยของจ�าเนียร กิ่งแก้ว และคณะ (2556, 1488.) ที่ได้ศึกษาวิจัย

เรื่อง ผลของการสอนแบบอริยสัจสี่ท่ีมีต่อความสามารถในการคิด 

แบบมวีจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งหลกัธรรมทาง

พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าข่า 

จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ความสามารถทางการคิดอย่างมี

วิจารณญาณหลังเรียนของกลุ่มทดลองท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบ

อรยิสจัสี ่สงูกว่าก่อนการเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 

และเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน หลงัการเรียน

สงูกว่าก่อนการเรยีนอย่างมนียัส�าคญั ทางสถติทิีร่ะดับ .05 หลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดจุด

หมายของการจัดการศึกษา ดังท่ีพิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ และพเยาว์ 

ยินดีสุข (2557, 6.) กล่าวไว้ว่า จุดหมาย : คนดี มีปัญญา มีความสุข 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ ในการ

ศกึษาต่อ และประกอบอาชพี จงึท�าให้ครทูกุคน ต้องศกึษาท�าความ

เข้าใจและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน การสอนของตน เพื่อให้

บรรลุจุดหมายที่ก�าหนดไว้ดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ
  1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

   1.1 จากการศึกษา ด้านสภาพการสอนของครูหลังการ

สอน พบว่า เรือ่งทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ 3 ข้อท้าย ได้แก่ นกัเรยีนได้เสนอ

กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีสอนของครูท�าให้นักเรียนเข้าใจง่าย 

และนักเรียนเข้าใจเน้ือหาท่ีครูสอนเป็นอย่างดี ดังนั้นครูจะต้อง

ด�าเนนิการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอน เพือ่ให้นกัเรียน

ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ มากขึ้น

   1.2  ด้านการจัดการสอนหลังการสอน พบว่า เรื่องที่มี

ค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ นักเรียนมีความประหยัด นักเรียนมี

ความตั้งใจในการเรียน และการท�าให้นักเรียนละอายเกรงกลัวต่อ

การกระท�าผดิ ดังนัน้ ครจูะต้องจดัหากิจกรรม การจดัการเรยีนการ

สอนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า ของการกระท�า หรือเกิดความคิด

ความเช่ือและเห็นคุณค่า ของการกระท�า เพื่อสร้างคุณลักษณะท้ัง 

3 ข้อดังกล่าว

  1.3  จากการศึกษาพบว่า คณุลักษณะอนัพงึประสงค์ของ

นักเรียนในภาพรวม หลังการสอน 3 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด ได้แก่ 

ใฝ่เรยีนรู้ รกัความเป็นไทย และมวิีนยักบัมุง่มัน่ในการท�างาน ดงันัน้

ครูจะต้องจัดสภาพด้านการสอน และด้านการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ในประเด็นดัง

กล่าวดียิ่งขึ้น

  1.4  เมื่อพิจารณาด้านใฝ่เรียนรู้ พบว่า 3 ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าที่สุด คือ รักการอ่านหนังสือ ขยันหาความรู้เพิ่มเติม และสนใจ

หาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูน้อกโรงเรยีน ครจูงึต้องด�าเนนิการเพือ่แก้

ปัญหาดงักล่าวโดยด่วน เพือ่ให้นกัเรยีนเป็น ผูท้ีใ่ฝ่เรยีนรู้ เพราะเป็น

พื้นฐานที่ส�าคัญของการศึกษา

  1.5  ผลการศึกษา พบว่า คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ

ผู้เรียนเปรียบเทียบก่อนและหลังการสอน ทั้งโดยรวม และรายด้าน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทุกประเด็น โดย

หลังการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ดังนั้นครูจึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบการสอนท้ัง 4 แบบ คือ แบบ

บูรณาการ แบบสาธิต แบบกลุ่มสัมพันธ์ และแบบบทบาทสมมุติ 

เพราะสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได ้

อย่างชัดเจน

  2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1  ควรท� าการ ศึกษาวิจั ย เชิ งคุณภาพ เ พ่ือใช ้

กระบวนการสงัเกต ตดิตาม สมัภาษณ์ ทัง้คร ูนกัเรยีน และผู้ปกครอง 

กับกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาคุณด้านลักษณะ อันพึงประสงค์

  2.2  ควรท�าการศกึษาแบบต่อเนือ่งกบักลุม่ตวัอย่างเดมิ 

เพื่อเฝ้าดูคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละบุคคล

  2.3  ควรศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้
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