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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู                            

เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรม จริยธรรม และเพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรมและ                     

จริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตรกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ กลุมตัวอยางท่ีใช               

ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา 2560 จํานวน 

40 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อ                     

เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรม จริยธรรม และแบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู                     

ดานคุณธรรม จริยธรรม วิเคราะหขอมูลโดยการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ (E
1
/E

2
)                         

ตามเกณฑ 80/80 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ                     

ความแตกตางของคาเฉลี่ยแบบ 2 กลุมอิสระ

 ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรม 

จริยธรรม ที่สรางขึ้นเปนชุดกิจกรรมฯ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ที่เรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                            

จํานวน  4 ชุด คือ ชุดที่ 1 ความรักความเมตตา ชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ ชุดที่ 3 ความซ่ือสัตย และชุดที่ 4             
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การเปนตนแบบที่ดี โดยมีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
)  เทากับ 95.33/83.23 และผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะ

ความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรมกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูมีความแตกตางกัน             

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คําสําคัญ
 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู   คุณลักษณะความเปนครู   คุณธรรมจริยธรรม

 

Abstract
 The purposes of this research were to construct a set of learning activities package to        

enhance the moral character of the teacher, find the effectiveness of the learning activities package, 

and to compare the morality and ethics of the Faculty of Education students before and after using 

the learning activity package.The sample were consisted 1st - 4th year students of the Faculty of 

Education, Chiang Mai Rajabhat University in academic year 2017. The 40 samples were selected 

by Cluster Random Sampling. The research instruments included 1) a set of learning activities 

package to enhance the moral character of the teacher and 2) the evaluation of the characteristics 

of teachers as moral. The data were analyzed by the efficiency of the learning activity package to 

enhance the moral ethics (E
1
/E

2
) as 80/80 criteria. The data were analyzed by means of standard 

deviation and t-test for the dependent variable.

 The finding reveal that; the 4 packages of Learning activities package for 1st - 4th students 

who study in Bachelor of Education, set 1: Loving kindness, set 2: Responsibility, Set 3: Honesty 

and Set 4: Good Role Model. The effectiveness of the learning activities package to enhance the 

moral character of the teacher is equal to 95.33/83.23. And before and after using the learning 

activity packages to enhance the moral character of the teachers, there was difference a                                     

statistically significant at the .01 level.

Keywords
 Learning Package, Teacher Characteristics, Moral and Ethic

บทนํา
 วิชาชีพครู เปนวิชาชีพหนึ่งที่มีองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา ทําหนาที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพครู โดยกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงไดออกขอบังคับเกี่ยวกับมาตรฐาน

วิชาชีพครู ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐาน             
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การปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (Teachers Council Regulations about The Code of                           

Professional Conduct BE 2556, 2013, 65) ทั้งนี้ ในสวนของมาตรฐานการปฏิบัติตนนั้น เปนขอกําหนด                

เกี่ยวกับการประพฤติตนของผูประกอบวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวัง               

ในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดํารงไวซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม 

รวมท้ังจรรยาบรรณของวิชาชีพ  นอกจากนี้ คุรุสภา ยังไดออกประกาศ เรื่อง สาระความรู สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก     

ตามขอบงัคบัครุสุภาวาดวยมาตรฐานวชิาชพี พ.ศ. 2556 เพ่ือกาํหนดสาระความรู สมรรถนะและประสบการณ

ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งสาระความรู และสมรรถนะนี้เปนกรอบที่ใชในการผลิตครูของ                     

สถาบันการศึกษาตาง ๆ 

 สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรูที่สําคัญประการหน่ึง                      

คือ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบดวย สาระความรูในเร่ือง หลักธรรมาภิบาล และ                             

ความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด                    

รวมท้ังไดกําหนดสมรรถนะวา ตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละใหสังคม 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Teachers Council Regulations about The Code of                               

Professional Conduct BE 2556, 2013, 46) 

 ในปจจบุนัจะพบวา หลกัสตูรการผลติครูมแีนวทางในการปรบัเปลีย่นใหสอดคลองและมคีวามทนัสมัย

มากขึ้น โดยพยายามมุงผลิตครูที่เนนการสอนแบบคิดวิเคราะห มีจิตวิญญาณของความเปนครู และมีทักษะ

ในการสอน (Jiwcharernsuk, 2016) ทั้งน้ี เปาหมายท่ีสําคัญของการผลิตครู คือ การไดครูดี และครูเกง                     

โดยคําวา ครูดี นั้นมีผูอธิบายลักษณะครูดีไวหลากหลายไมวาจะเปนครูดีตามแนวคิดทางศาสนา ครูดี                        

ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนักวิชาการตาง ๆ                        

อยางไรก็ตามลักษณะของครูที่ดีประการหน่ึง คือ ตองเปนผูมีคุณธรรม ไดแก ความยุติธรรมดานการสอน              

การประเมนิผล ความตองการใหผูเรยีนประสบความสาํเรจ็ มคีวามอดทน ไมทาํรายศษิย เสยีสละ รูจกัประพฤติ

ตนใหถูกตองตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม (Office of the Basic Education Commission, 

2010, 19)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในฐานะสถาบันการศึกษาหน่ึงที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตสายครู                            

ออกไปรับใชสงัคมมายาวนาน ตอเน่ืองกวา 90 ป จงึตระหนักถงึความสําคัญในการผลิตและพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใหมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะความเปนครู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู                              

ในรายวิชาตาง ๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตร  อยางไรก็ตามพฤติกรรมของมนุษยในดานคุณลักษณะ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งคุณลักษณะความเปนครูนั้น ไมสามารถเกิดขึ้นไดเพียงแคการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ เทานั้น                                  

แตจะตองมีการปลูกฝง และถายทอดใหผูเรียนไดเกิดความซึมซับพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางตอเนื่อง              

ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  แกนักศึกษาจนเกิดเปนคุณลักษณะที่ตองการ 
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 จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาว ประกอบกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                     

มหาภูมพิลอดลุยเดช แกครอูาวโุส ในโอกาสเขาเฝาฯ วนัเสาร ที ่21 ตลุาคม 2521 วา “....ครูทีแ่ทจรงินัน้ตองเปน   

ผูทําแตความดี คือ ตองหม่ันขยันและอุตสาหะพากเพียร ตองเอ้ือเฟอเผ่ือแผและเสียสละ ตองหนักแนน                  

อดทน และอดกลั้น สํารวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ แบบแผนท่ีดีงาม รวมทั้งตอง

ซื่อสัตย รักษาความจริงใจ วางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ….” (Chulalongkorn University, 

Faculty of Education, 2016, 164)  แสดงใหเห็นวาผูประกอบวิชาชีพครูนั้นตองเปนผูประพฤติปฏิบัติ                          

แตความดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางแกลูกศิษย และคนอ่ืน ๆ ในสังคม  ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะ

ที่เปนสวนหนึ่งของผูผลิตบัณฑิตสายครู จึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือใชเปน

กจิกรรมเสรมิสาํหรบัผูสอนและผูเรยีน ทีส่ามารถนาํไปใชในการปลกูฝงคณุลกัษณะความเปนครู ดานคณุธรรม 

จริยธรรมข้ึน

วัตถุประสงค
 1. เพื่อสรางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู      

ดานคุณธรรมจริยธรรม

 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตรกอนและหลังการใช                           

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรมจริยธรรม

สมมุติฐานการวิจัย
 นกัศกึษามคีณุลกัษณะความเปนครดูานคณุธรรมจรยิธรรมหลงัการใชชดุกจิกรรมการจดัการเรยีนรูฯ 

สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูฯ

ทบทวนวรรณกรรม
 ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ ใชแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

แคทโธรล และคณะ มาใชในการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT นํามาใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู และใชการพัฒนาหลักสูตรแบบบันไดเวียน (Spiral Curriculum) ดังตอไปน้ี

 1. แนวคิดทางดานจิตพิสัยของแคทโธรลและคณะ 

  การสรางหรอืปลูกฝงคณุลกัษณะนสิยัตางๆ ใหเกดิข้ึนโดยเริม่จากพฤติกรรมข้ันแรกท่ีงายไปหา

ขั้นสุดทายที่ยาก ซึ่ง Krartwohl, Bloom & Masia (1973 as cited in Nantasukon, 2014, 40-42)  ไดจําแนก

พฤติกรรมดานจิตพิสัยออกเปน 5 ระดับขั้น ดังนี้
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  1.1 การรับ (Receiving) เปนขั้นจดจําสิ่งที่ไดรับการสัมผัสของตนเอง แบงออกไดเปน 3 ขั้น 

คอื การรบัรู (Awareness) การเต็มใจรบัรู (Willingness to Receive) และการควบคุม คดัเลือกความเอาใจใส 

(Controlled or Selected Attention)

  1.2 การตอบสนอง (Responding) ขัน้นีเ้ปนข้ันทีม่จีติใจจดจอ เกดิความสนใจ ชืน่ชอบกจิกรรม

หนึ่งมากกวากิจกรรมอื่น ๆ ความรูสึกดานนี้แบงได 3 ขั้น คือการยินยอมตอบสนอง (Acquiescence in                      

Responding) ความเตม็ใจทีจ่ะตอบสนอง  (Willingness to Responding)  และความพงึพอใจในการตอบสนอง 

(Satisfaction in Response)

  1.3 การรูคุณคาหรือการเกิดคานิยม (Valuing) ในขั้นนี้เปนความรูสึกรูคุณคาของสิ่งของ

ปรากฏการณหรือพฤติกรรมซ่ึงตนเองไดรับและซึมซับมาต้ังแตตน ความรูสึกนี้อาจยอมรับหรือไมยอมรับ     

คุณคาก็ได เจตคติจึงเปนความรูสึกในระดับนี้ โดยแบงความรูสึกออกเปน 3 ขั้น คือ การยอมรับคุณคา            

(Acceptance of a Value) การชืน่ชอบคณุคา (Preference of a Value) และการยอมรับในคุณคาหรอืคานยิม 

(Commitment)

  1.4 การจัดระบบคุณคา (Organization) จากการเกิดความรูสึกในระดับขั้นการรูคุณคา                       

มนุษยยอมเห็นคุณคาหรือคานิยมมากมายที่ผานเขามาในประสบการณของชีวิต แตความรูสึกของมนุษย               

จะนิยมชมชอบเฉพาะกลุมคานิยมใดคานิยมหนึ่งเทานั้น การจัดระบบในระดับนี้จึงเปนส่ิงจําเปน ซึ่งอาจจะ

จัดเปนกลุมจากสิ่งที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน หรืออาจจัดตามความสัมพันธซึ่งกันและกัน ระบบดังกลาว                           

จะสรางขึ้นจากคานิยมสวนยอย ๆ นํามาประสานสัมพันธกัน แบงเปนพฤติกรรมยอย 2 ขั้น คือ การสราง                                     

ความคิดรวบยอดของคุณคา (Conceptualization of a Valve) และการจัดระบบคุณคาของคานิยม                               

(Organization of a Value System)

  1.5 การสรางลักษณะนิสัยจากคานิยม (Characterization by a Value Complex) ขั้นนี้                          

เปนข้ันสัง่สมความรูสกึเปนรูปแบบมาจนกระท่ังยึดถอืเปนลกัษณะนิสยั  เปนแนวความเช่ือถอื  ศรัทธา มลีกัษณะ

สวนตวัทีเ่ปนเอกลกัษณ เปนความรูสกึทีต่กผลกึแลวกลายเปนบุคลกิภาพ ซึง่แบงออกเปน 2 ขัน้ คอื การสราง

ลักษณะนิสัยชั่วคราว (Generalized Set) และการสรางลักษณะนิสัยถาวร (Characterization) 

   พฤติกรรมดานจิตพิสัย เปนความรูสึกที่เกิดข้ึนอยางเปนระดับที่ตอเนื่อง (Psychological 

Continuum) ไมไดรูสึกเปนทอน ๆ แตมีทิศทางและมีความเขมขนแตกตางกัน แตละข้ันของความรูสึก                           

จึงเก่ียวของเช่ือมโยงตอเน่ืองกันอยางละเอียดออน ระดับความรูสึกจะเร่ิมดวยความเขมขนนอยไปสู                          

ความเขมขนมากจนยึดติดเปนลักษณะนิสัยของบุคคลน้ัน ๆ ในที่สุด 
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 2. การพัฒนาหลักสูตรและการสอนแบบบันไดเวียน 

  วิชัย วงษใหญ (Wongyai, 1994, 19-22) ไดใหรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร และการสอนแบบ

บันไดเวียน ซึ่งเปนการพัฒนานาเปนรูปแบบท่ีมีความตอเนื่อง ดังภาพที่ 1

   ภาพที่ 1:  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแบบบันไดเวียน

     (The Curriculum Development Spiral in System Model)

   ที่มา: Wongyai,1994, 21

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแบบ 4 MAT

  ในปจจุบันแนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางไดเขามามี

บทบาทในการจัดการศึกษาท้ังในประเทศไทยและในตางประเทศท่ัวโลกแนวความคิดในการจัดการศึกษาน้ี

ใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) การยอมรับและใหความสําคัญ                      

กบัความแตกตางระหวางบคุคลตลอดจนเปดโอกาสใหครูไดเลือกใชวธิกีารจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย

เพื่อสงเสริมความรู ความสามารถของนักเรียนในทุก ๆ ดาน อีกท้ังเพ่ือใหนักเรียนแตละคนมีโอกาส                                       

ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเทาเทียมกัน (Keawpumhea, 2001, 75) 
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 การสอนแบบ 4 MAT เปนการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่มีฐานแนวคิดมาจากการเรียนการสอน                          

ที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยการเรียนการสอนแบบ 4 MAT นี้พัฒนาขึ้นมาจากการคนควาวิจัยของ                           

แม็คคารธี (McCarthy) ที่มองเห็นความแตกตางของการเรียนรูเปน 4 แบบ ตามพื้นที่ที่ถูกแบงดวยเสนตรง

แหงการเรียนรูและเสนตรงแหงกระบวนการของการรับรู โดยนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับ 4 MAT ซึ่งกําหนด                     

ใหพืน้ที ่ 4 สวน ของวงกลมแทนลักษณะของผูเรยีน 4 แบบ ซึง่มีรปูแบบการรับรูและกระบวนการจัดการส่ิง                         

ทีไ่ดรูแตกตางกันดังแสดงในภาพท่ี 2 ดังนี้ 

ภาพที่ 2: ลักษณะของผูเรียน 4 แบบตามแนวคิด 4 MAT ของ McCarthy (Weangwalai, 2013,170) 

 รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT เกิดจากการใชความรูสึกรับรูประสบการณเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนและ                 

มจีนิตนาการเก่ียวกับสิง่น้ัน ซึง่เปนการใชสมองซีกขวาและในข้ันสดุทายก็จบลงดวยความรูสกึอนัเปนกิจกรรม

ของสมองซีกขวา ผูเรียนไดผานกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะ ความคิด และการลงมือทําเพ่ือสราง                      

ผลงานแหงการเรียนรูของตนเองอยางหลากหลายวงกลมแหงการเรียนรูนี้ จึงสามารถเคลื่อนตอไปอยาง                       

ไมรูจบดวยตัวของผูเรียนเอง McCarthy (1990, 1)ไดอธิบายลักษณะของผูเรียน 4 แบบ ดังนี้ 

 ผูเรียนแบบที่ 1 (Imaginative Learner) คือ ผูเรียนที่ถนัดการรับรูจากประสบการณรูปธรรม                                

ผานกระบวนการจัดขอมูลดวยการสังเกตอยางไตรตรอง เขาจะเช่ือมโยงความรูใหมเขากับประสบการณเดิม

ของตนเองไดเปนอยางดี การเรียนแบบรวมมือ การอภิปรายและการทํางานกลุมจะชวยสงเสริมการเรียนของ

ผูเรียนในกลุมน้ี คําถามนําทางสําหรับผูเรียนกลุมนี้ คือ “ทําไม” (Why?) 

 ผูเรียนแบบที่ 2 (Analytic Learner) คือ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห จะเรียนรู                             

ความคิดรวบยอดท่ีเปนนามธรรมไดเปนอยางดี ผูเรียนกลุมนี้ใหความสําคัญกับความรูที่เปนทฤษฎี รูปแบบ 

และความรูจากผูเชีย่วชาญ การอาน การคนควาขอมลูจากตาราง หรอืเอกสารตาง ๆ  ทัง้นีก้ารสอนแบบบรรยาย

จะสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเหลานี้ คําถามนําทางสําหรับผูเรียนในกลุมนี้คือ “อะไร” (What?) 

 ผูเรียนแบบที่ 3 (Common Sense Learner) คือ ผูเรียนที่มีความสามารถมีความถนัดในการรับรู

ความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมแลวนําสูการลงมือปฏิบัติ ผูเรียนประเภทนี้ใหความสําคัญกับการประยุกต
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ใชความรู การคนควา การทดลองปฏิบัติ กิจกรรมที่เนนการปฏิบัติและกิจกรรมแกปญหาจะชวยสงเสริม                

การเรียนรูของผูเรียนในกลุมนี้ คําถามนําทางสําหรับผูเรียนกลุมนี้ คือ “อยางไร” (How?) 

 ผูเรียนแบบท่ี 4 (Dynamic Learner) คือ ผูเรียนท่ีมีความถนัดในการเรียนรู ประสบการณที่เปน                      

รูปธรรมแลวนําไปสูการลงมือปฏิบัติ เปนผูเรียนที่ใหความสําคัญกับการเรียนรูที่เปนการสํารวจ คนควา                      

การคนพบดวยตนเอง แลวเช่ือมโยงความรูเหลาน้ันไปสูการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง คําถามนําทางสําหรับ

ผูเรียนในกลุมนี้คือ “ถา” (If?) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 3: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ชั้นปที่ 1-4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา 2560

คุณลักษณะความเปนครู
ของนักเรียน
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  1.2 กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่ 1-4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 
(Cluster Random Sampling) จํานวน 40 คน
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล
  2.1 การหาประสทิธภิาพของชดุกิจกรรมการจดัการเรยีนรูฯ ดาํเนนิการโดยทดลองใชชดุกจิกรรม
การจัดการเรียนรูฯ กับนักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปที่ 1-4 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 คร้ัง คือ
   2.1.1   การทดลองแบบ 1 : 1
   2.1.2  การทดลองแบบ 1 : 10
   2.1.3  การทดลองแบบ 1 : 100
  2.2 การนําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบแผน                  

การวิจัยแบบ One Group Pre-test Post-test Design (Fitz-Gibbon, 1987,113) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้

 
T1             X              T2

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 

    T1  หมายถึง การทดสอบกอนการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ

    X  หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ

    T2  หมายถึง การทดสอบหลังการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ

 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  3.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก 

   3.1.1  คาเฉลี่ย (Mean)

   3.1.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation)

  3.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือ

   3.2.1  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ (E
1
/E

2
)

   3.2.2  การหาคาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู 

ดานคุณธรรม จริยธรรม

  3.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน คือ การวิเคราะหความแตกตางของคุณลักษณะ               
ความเปนครู ดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยางกอนและหลังใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ                            
โดยใชสูตรคํานวณหาคา t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัย
 1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ                     
ความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 4 ชุดและรวมทุกชุด

  1.1 ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ แบบ 1 : 1
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ตารางท่ี 1

คาประสทิธภิาพชดุการสอนกิจกรรมการเรยีนรูเพ่ือเสริมสรางคณุลกัษณะความเปนครดูานคณุธรรมจรยิธรรม 

กรณีการทดลองแบบ 1 : 1 (n = 3)

 X1 A E1 X2 B E2 
1.  431 450 95.78 1167 1440 81.04 

2.  416 450 92.44 1376 1680 81.90 

3.  441 450 98.00 1242 1440 86.25 

4.  428 450 95.11 1209 1440 83.96 

 1716 1800 95.33 4994 6000 83.23 

 จากตารางที่ 1 พบวา ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะ                          

ความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม จากการทดลองใชแบบ 1 : 1 มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 95.33 

/83.23 แสดงวาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (80/80) จึงสามารถ                          

นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได สวนคาประสิทธิภาพของแตละชุดมีรายละเอียด ดังนี้

  ชุดที่ 1 ความรักความเมตตา มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 95.78/81.04

  ชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 92.44/81.90

  ชุดที่ 3 ความซ่ือสัตย มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 98.00/86.25

  ชุดที่ 4 การเปนตนแบบท่ีดี มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
)  เทากับ 95.11/83.96

  1.2 ผลการหาประสิทธิภาพ กรณีแบบ 1 :10

ตารางท่ี 2

คาประสทิธภิาพชดุการสอนกิจกรรมการเรยีนรูเพ่ือเสริมสรางคณุลกัษณะความเปนครดูานคณุธรรมจรยิธรรม 

กรณีการทดลองแบบ 1 : 10 (n = 10)

 X1 A E1 X2 B E2 
1.  135 150 90.00 410 480 85.41

2.  127 150 84.67 491 560 87.68

3.  124 150 82.67 436 480 90.83

4.  128 150 85.33 432 480 90.00

 514 600 85.67 1769 2000 88.50 
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 จากตารางที่ 2 พบวา ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะ                            

ความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม จากการทดลองใชแบบ 1:10 มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 

85.67/88.50  แสดงวาชดุกจิกรรมการจดัการเรยีนรูนีม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑทีก่าํหนด (80/80) จงึสามารถ

นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได สวนคาประสิทธิภาพของแตละชุดมีรายละเอียด ดังนี้

  ชุดที่ 1 ความรักความเมตตา มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 90.00/85.41

  ชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 84.67/87.68

  ชุดที่ 3 ความซ่ือสัตย มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 82.67/90.83

  ชุดที่ 4 การเปนตนแบบท่ีดี มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 85.33/90.00

  1.3 ผลการหาประสิทธิภาพ กรณีแบบ 1 : 100

ตารางท่ี 3

คาประสทิธภิาพชดุการสอนกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางคณุลกัษณะความเปนครดูานคณุธรรมจรยิธรรม 

กรณีการทดลองแบบ 1 : 100 (n = 30)

 X1 A E1 X2 B E2 
1.  431 450 95.78 1167 1440 81.04 

2.  416 450 92.44 1376 1680 81.90 

3.  441 450 98.00 1242 1440 86.25 

4.  428 450 95.11 1209 1440 83.96 

 1716 1800 95.33 4994 6000 83.23 

 จากตารางที่ 3 พบวา ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะ                            

ความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม จากการทดลองใชแบบ 1 : 100 มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
)                                         

เทากับ 95.33/83.23 แสดงวาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (80/80)                      

จึงสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได สวนคาประสิทธิภาพของแตละชุดมีรายละเอียด ดังนี้

  ชุดที่ 1 ความรักความเมตตา มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 95.78/81.04

  ชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 92.44/81.90

  ชุดที่ 3 ความซ่ือสัตย มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 98.00/86.25

  ชุดที่ 4 การเปนตนแบบท่ีดี มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 95.11/83.96
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 2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพ   

ของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม     

ผลปรากฏ  ดังตารางที่ 4

ตารางท่ี 4

การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม (n=40)

 
  

t 
X  S.D. X  S.D. 

1.  36.27 2.60 37.1 2.35 -2.17**

2.  41.55 3.80 44.65 3.49 -6.57*

3.  38.87 3.43 40.82 3.22 -3.98**

4.  38.72 4.22 40.32 3.05 -2.54**

 155.42 7.62 162.90 6.64 -8.34** 
** p <.01/ * p <.05 

 จากตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา                           

คณะครุศาสตร ชั้นปที่ 1-4 พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ สูงกวา                    

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณา

เปนรายชุดแลว พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ สูงกวาคะแนนเฉลี่ย                

กอนเรยีนดวยชุดกจิกรรมการเรยีนรูฯ ทกุชดุอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ยกเวนชุดที ่2 ความรบัผดิชอบ

ที่มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรม 

จรยิธรรม แตละชดุ จาํนวน 4 ชดุ เมือ่นาํไปหาประสิทธภิาพโดยใชสตูรการคํานวณ  E
1
 /E

2
  ตามเกณฑมาตรฐาน 

80 /80 พบวา ประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมการเรยีนรูฯ มคีา (E
1
/E

2
) เทากบั 95.33/83.23  ซึง่พบวาชุดกจิกรรม

การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรมที่สรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑทีก่าํหนดซึง่สอดคลองกบัชยัยงค   พรหมวงศ  (Promwong, 1986, 494–497) ทีว่าการหาประสทิธภิาพ

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม                       
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ที่พึงพอใจโดยถือวาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน                

ทีต่ัง้ไว  ระดบัประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการจัดการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหากชดุกจิกรรมการ

จดัการเรยีนรูมปีระสิทธภิาพถงึระดับเกณฑแลวชดุกจิกรรมการจัดการเรียนรูนัน้มคีณุคาทีจ่ะนาํไปจัดกิจกรรม

ใหแกผูเรียนไดซึ่งแสดงวาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพ

 การที่ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม               

มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑนั้น อาจเนื่องมาจากกิจกรรมในชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ฯ                                            

มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเน้ือหา ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิด 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู การออกแบบการเรียนรูเชิงระบบ การออกแบบ

การเรียนรูแบบ 4 MAT คุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยทําการวิเคราะหเนื้อหา

กิจกรรม และสื่อการเรียนรูที่เหมาะกับวัยวุฒิ และความสนใจของผูเรียน ประกอบกับการพัฒนาชุดกิจกรรม

การจัดการเรียนรูฯ คร้ังนี้ ยังไดมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญจากนั้นจึงนําไปทํา                     

การทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ครั้ง เพื่อประเมินความเหมาะสม                           

ความเปนไปไดของเน้ือหาสาระ กิจกรรม ตลอดจนองคประกอบอ่ืน ๆ รวมท้ังพิจารณาถึงประเด็นที่เปน                        

ขอจํากัด ขอบกพรองแลวนําไปปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ อีกครั้งใหมีความเหมาะสม                    

และสมบูรณยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับเสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (Sigkhabandith, 1985, 294) ที่กลาววา                                     

ในการสรางชุดการสอนกอนที่จะนําไปใชจริงควรมีการทดลองแกไขปรับปรุงใหไดมาตรฐานเสียกอน                             

เพื่อใหไดทราบวาชุดการสอนนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งใดที่ยังบกพรองอยู

 ประเด็นท่ีสําคัญคือ กิจกรรมท่ีกําหนดไวในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูฯ นั้น ยังไดยึดแนวคิด                    

การพัฒนาหลักสูตรแบบบันไดเวียน (Spiral Curriculum) ตามแนวคิดของบูรเนอร (Brunner) ที่วาการจัด

หลักสูตรและการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับความพรอมของผูเรียน และสอดคลองกับพัฒนาการ                  

ทางสติปญญาของผูเรยีนจะชวยใหการเรียนรูมปีระสิทธิภาพย่ิงขึน้  (Suttirat, 2009, 27) รวมท้ังยงัไดจดักจิกรรม

การเรียนในลักษณะการบูรณาการท่ีมีความหลากหลาย ชวยใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู ความเขาใจ

จากสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม สงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบวินัย         

และมีความรับผิดชอบหนาที่ดวยตนเองรวมทั้งชวยสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ลดความเบื่อหนาย

ในการทํากิจกรรมในแตละชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อีกดวย (Chetsadaviroj, 2003, 25) นอกจากนี้กิจกรรม                 

ทีจ่ดัขึน้เปนกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัชวงวยัของนกัศกึษา กจิกรรมทีน่าํมาใชมคีวามหลากหลาย มทีัง้กจิกรรมกลุม 

และกิจกรรมเด่ียว เชน การอภิปรายกลุม การระดมสมอง การสํารวจตนเอง การวิเคราะหตนเอง กลุมสัมพันธ 

กรณีตัวอยาง กรณีศึกษา และบทบาทสมมุติ เปนตน อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง                        

เนนการปฏิบัตกิจิกรรมดวยตนเอง ยดึผูเรยีนเปนสําคญั ซึง่สอดคลองกบัแนวคิดของวชิยั วงษใหญ (Wongyai, 

1991,185) ที่กลาววา ชุดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การผลิตและการนําสื่อการเรียนรูที่มีความหลากหลาย

มาสัมพันธกันและมีคุณคาสงเสริมกันและกันอยางเปนระบบเพ่ือชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
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 2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนที่ไดจากการ                  

แบบประเมนิคณุลกัษณะความเปนคร ูดานคณุธรรมและจรยิธรรม กอนและหลงัการใชชดุกจิกรรมการจัดการ

เรียนรูฯ พบวา กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู                  

ดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาช้ันปที่ 1 - 4 คณะครุศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                             

ที่ระดับ .01 สอดคลองกับ สุมณฑา สวนผลรัตน (Suanpholrat, 2007) ที่ทําวิจัยเรื่อง การสรางชุดการสอน

กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 3                              

มีคุณธรรมและจริยธรรมดานความมีวินัย ดานความรับผิดชอบ ดานความสามัคคี ดานความเสียสละ                                                                        

ดานความซ่ือสตัย  และดานความกตัญูกตเวทีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ .01 ภายหลังการเขารวมกิจกรรม

โดยใชชดุการสอนกจิกรรมแนะแนวเพือ่พฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมของนกัเรียนชวงชัน้ที ่3 และยงัสอดคลอง

กบังานวิจยัของ จรีวฒุ   ลวนกลิน่หอม (Luanklinhom, 2005) ทีพ่บวากอนและหลังการใชชดุการสอนกิจกรรม

แนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 มีคุณธรรมและจริยธรรมแตกตางกัน                      

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีคุณธรรมทุกดานเพิ่มขึ้นไดแกความมีวินัย ความรับผิดชอบ                     

ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัดอดออม ความมีนํ้าใจ ความสามัคคี แสดงใหเห็นวา การใชชุดกิจกรรม

การจัดการเรียนรู ฯ ทําใหนักศึกษามีคุณลักษณะความเปนครูด านคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มข้ึน                                           

ทั้งนี้เปนเพราะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูฯ ที่นํามาใชกับกลุมตัวอยางนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ                             

ที่กําหนดสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี

สรุป
 คุณลักษณะความเปนครู เปนพฤติกรรมที่สําคัญประการหนึ่งของผูประกอบวิชาชีพครูเนื่องจากครู

นั้นจะตองปฏิบัติตนใหอยู ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะความเปนครูจะเกิดขึ้นไดตองอาศัย

กระบวนการเรยีนรู และการฝกฝนอยางตอเนือ่ง ภายใตเง่ือนไขความพรอม และความเตม็ใจของผูทีจ่ะฝกฝน 

ดังนั้น 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงมุงเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรมจริยธรรมดวยการ                            

ใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความเปนครู และลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดในชุดกิจกรรม

การจัดการเรียนรู ซ่ึง ผลการวิจัยพบวา

 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรม

จริยธรรม ไดพัฒนาตามกระบวนการดังนี้

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

คุณลักษณะความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมของครู ทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู 

  ขั้นตอนที่ 2 รางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดาน

คุณธรรมจริยธรรม จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 ความรักความเมตตา ชุดที่ 2 ความรับผิดชอบ ชุดที่ 3                               

ความซ่ือสัตย และชุดที่ 4 การเปนตนแบบท่ีดี
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  ขั้นตอนที่ 3 นํารางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู                               

ดานคุณธรรม จรยิธรรมใหผูเชีย่วชาญจํานวน 5 ทาน ประเมินและใหขอเสนอแนะ ซึง่ผลการประเมินมคีาเฉล่ีย

เทากับ 4.38 ถึง 4.45 ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 

  ขั้นที่ 4 ปรับปรุง แกไขชุดกิจกรรมการเรียนรูตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ                            

แลวจัดทาํเปนฉบบัสมบรูณเพือ่เตรยีมนาํไปทดลองใชเพ่ือหาประสทิธิภาพของชดุกจิกรรมการจดัการเรยีนรูฯ

 2. การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู                          

ดานคุณธรรมจริยธรรม

  2.1 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ แบบ 1 : 1 มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
)เ ทากับ 

95.33/83.23

  2.2 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ แบบ 1 : 10 มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 

85.67/88.50

  2.3 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ แบบ 1 : 100 มีคาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เทากับ 

95.33/83.23 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (80/80)

 3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาช้ันปที่ 1-4                   

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม                       

การจดัการเรยีนรูฯ สงูกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนดวยชุดกจิกรรมการเรียนรูฯ อยางมนียัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

 1. เนือ่งจากประสทิธภิาพกระบวนการ (E1) ของชดุกจิกรรมการจดัการเรยีนรูเพือ่พฒันาคุณลักษณะ

ความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม มีคาถึง 95.33 แตประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) มีคาเทากับ 83.23                               

ซึง่ต่ํากวาคาประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ดงัน้ัน ควรมีการปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลระหวาง

เรยีนใหมคีวามยากงายท่ีพอเหมาะ และทบทวนแบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ใหสอดคลองกับกิจกรรม เนื้อหาของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ มากขึ้น

 2.  ในการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรม     

จรยิธรรม  ผูสอนควรไดศกึษาคําชีแ้จง คูมอืคร ูวธิกีารใชสือ่และอปุกรณใหเขาใจอยางชัดเจน รวมทัง้ควรเตรียม

สื่ออุปกรณ ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด จัดสถานที่และเตรียมตัวใหพรอมกอนการใชชุดกิจกรรมฯ ทุกคร้ัง

 3.  ผูสอนควรมีความยืดหยุนเรื่องเวลา และสามารถท่ีจะปรับเนื้อหาในการทํากิจกรรมตางๆ                         

ใหเหมาะกับขอจํากัดของเวลา และสถานที่ในการใชชุดกิจกรรมฯ

 4.  ควรใชชดุกจิกรรมการจัดการเรียนรูเพือ่พัฒนาคุณลกัษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม

นี้เปนในลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมใหแกนักศึกษาคณะครุศาสตรทุกชั้นป

 5.  บุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับตั้งแตผูสอน หลักสูตร ภาควิชา คณะ ฯลฯ ควรให                  

ความสําคัญกับการสอดแทรกคุณลักษณะความเปนครูใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยกําหนดวิธีการท่ี

ชัดเจน เชน บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การกําหนดกิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเปนครู ฯลฯ
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1.  ควรมีการติดตามผล หลังจากใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ                      

ความเปนครู ดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม

 2.  ควรพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร                    

โดยใชวิธีการอื่นๆ เชน กรณีศึกษา การจัดสถานการณจําลอง เปนตน

 3. ควรพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะความเปนครูดานคุณธรรมจริยธรรม ใหครอบคลุม                           

ทุกพฤติกรรม

 4. ควรศึกษาวิธกีารพัฒนาคุณลกัษณะความเปนครู ในดานอ่ืน ๆ  และใชวธิกีารศึกษาท่ีหลากหลาย

 5. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบระยะยาว (Long Term Study) เพื่อดูพัฒนาการคุณลักษณะ                            

ความเปนครูของนกัศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 จนสําเร็จการศึกษา
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