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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

หลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี

2 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติ-

กรรมเชิงจริยธรรม และเจตคติเชิงจริยธรรม

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2552  โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี ใช้การ

สุ ่มตัวอย่างแบบหลายขั ้นตอน (Multistage 

Random Sampling) แบ่งเป็น 2 ข้ัน คือ 1) การสุ่ม

เป็นกลุ่ม (Cluster  Sampling) นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ห้องเรียน สุ่มมา

2 ห้องเรียน 2) การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random

Sampling) จับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน

จำนวน 50 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน

จำนวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบ

ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และแบบวัด

เจตคติเชิงจริยธรรม ใช้แบบแผนการวิจัยก่ึงทดลอง

(Quasi Experimental Design) แบบ Randomized

Control,  Pre-test–Post-test Control,  Group

Design วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

SPSS  วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน และทดสอบค่า 

t - test แบบ Dependent Samples, Independent 

Samples และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ANOVA และ ANCOVA

 ผลการวิจัยพบว่า  หลักสูตรบูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่  2  มีคุณภาพอยู่ในระดับ

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
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ดีมาก หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน และมี

ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจริยธรรม

ของนักเรียน และผลการเปรียบเทียบด้านผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง พบว่า 

กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียโดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ด้านพฤติ-

กรรมเชิงจริยธรรมหลังการทดลอง พบว่า กลุ่ม

ทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้าน

เจตคติเชิงจริยธรรมหลังการทดลอง พบว่า กลุ่ม

ทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ:  หลักสูตรบูรณาการ/พฤติกรรมเชิง-

      จริยธรรม

Abstract

 The purpose of this research was to

develop the integrated curriculum development

of work-oriented subject and technology to

enhance moral behaviors of  prathomsuksa II

students and to compare an achievement of

the learning process, moral behaviors and

moral attitudes of the students. The sample

used in this research consisted of prathomsuksa

II students of Darasamutr, School, Sriracha, 

Chonburi in the first term of the academic year

2009. The sample, derived by means of Multi-

stage Random Sampling, consisted of 2 steps. 

The first step is done by Cluster  Sampling of

2 classes from the total of 8 classes of prathom-

suksa II students and the second step is done 

by Sample Random Sampling of 2 classes to

classify one as the experimental group and the

other as the control group. The first 50 students

was the experimental group and the second 50

students was  the control group. The research

instruments were an achievement test, a moral

behavior observation form and a moral attitude

measurement form. The research methodology 

followed (Quasi Experimental Design) Randomized

Control, Pre-test Post-test Control, Group Design.

The data were analyzed by  descriptive statistics,

using SPSS and t-test - Dependent Samples, 

t-test - Independent Samples , ANOVA and 

ANCOVA.

 The results indicated that there was

a very high quality of  integrated curriculum

of work-oriented subject and technology to 

enhance moral behaviors of prathomsuksa II

students. The curriculum was complete and

the components were appropriate for the method

as to develop the moral behavior of the students.

The achievement and moral behavior of  the

experimental group was higher than the control

group with the significance at .05 level.

Furthermore moral attitude of the experimental

group was higher than the control  group  with

the significance at  .05 level as indicated by

its mean. In addition, the qualification of honesty,

responsibility and discipline, the experimental

group was higher than the control  group  with 

the significance at .05 level.

Keywords:  An Integrated Curriculum / 

        Enhance Moral Behaviors
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

 สังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์  ท้ังทางด้าน

เศรษฐกิจ  สังคม  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มีการหล่ังไหลของวัฒนธรรมระหว่าง

ประเทศ  ทำให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างมากมายในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านโครง-

สร้างของระบบต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวคน แต่ขาด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย  ส่งผลให้เกิด

ความอ่อนแอของสังคมไทย  ก่อให้เกิดปัญหา

ทางศีลธรรม จริยธรรม และปัญหาทางสังคม

มากขึ้น เช่น เด็กไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ขาดความรับ-

ผิดชอบ ชอบโกหก ไม่มีความซื่อสัตย์ เป็นต้น

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบันศูนย์

ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 

ทำโครงการวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย พบว่า 

ระดับคุณธรรมจริยธรรมในหมู่คนไทยลดลง

เม่ือเทียบกับอดีตท่ีผ่านมา โดยเฉพาะความซ่ือสัตย์

ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ และ

ความมีระเบียบวินัย  (นราทิพย์ พุ่มทรัพย์, 2552,

 หน้า 22) 

 นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)

ช้ีให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้น

ในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณ-

ธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีความพร้อม

ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม

สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่

สังคมฐานความรู้ได้อย่างม่ันคง แนวทางพัฒนา

คนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐาน

จิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังมีสมรรถนะ

ทักษะ  และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำรง

ชีวิต  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน

ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของ

ชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริม

ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย

มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะ

ด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และ

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, ความนำ)

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีความจำเป็น

ในการแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาจริยธรรม

ของนักเรียน และการบูรณาการจริยธรรมใน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559

และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์

การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบท่ี  2 (พ.ศ. 2549-

2553) โดยกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

ไว้ 7 มาตรฐาน  และในมาตรฐานท่ี 1 กำหนดว่า

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง-

ประสงค์ ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้  (สำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)  (2551, หน้า 34) เพ่ือบรรลุตาม

เป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดย

เฉพาะมาตรฐานด้านผู้เรียน ซ่ึงถือเป็นหัวใจของ

การจัดการศึกษา ท่ีจะบอกถึงคุณภาพของสถาน-
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ศึกษา  ผลสำเร็จจากการดำเนินงานการจัดการ

ศึกษา  คือ นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

ตลอดจนความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลใน

สังคมให้เป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณธรรม  จริยธรรม

และมีความรู้ เพ่ือมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาของหลักสูตรรายวิชา

ท่ีขาดการบูรณาการจริยธรรมให้เด่นชัดและปัญหา

ของครูระดับประถมศึกษาที่ขาดความพร้อมใน

การบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตร จากเหตุผล

ดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาหลักสูตร

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการ

บูรณาการใช้รูปแบบการบูรณาการสอดแทรก

(Infusion)  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาสติปัญญา

เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และเจตคติ

เชิงจริยธรรมในด้านความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ

และความมีระเบียบวินัย ให้เกิดกับนักเรียนอย่าง

ยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่  2

 2.          เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย

ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   พฤติกรรม

เชิงจริยธรรม และเจตคติเชิงจริยธรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 ท้ังก่อนการทดลองและ

หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

สมมติฐานของการวิจัย

 1.  นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามหลักสูตร

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้

หลักสูตรสูงกว่ากลุ่มควบคุม

 2.  นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามหลักสูตร

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมหลังการใช้หลักสูตร

สูงกว่ากลุ่มควบคุม

 3.  นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามหลักสูตร

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

มีเจตคติเชิงจริยธรรมหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่า

กลุ่มควบคุม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยนำทฤษฎีพัฒนาการ

ทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg) และ

พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget)

มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ซ่ึงครูผู้สอนสามารถบูรณาการการเรียนการสอน

โดยใช้รูปแบบการบูรณาการการสอดแทรกใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจริยธรรม

ที่จำเป็นเร่งด่วนของนักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 2  คือ ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ

และความมีระเบียบวินัย สอดแทรกในเนื้อหา

และกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยมุ่ง

เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เป็นผู้กระทำ

(Active Learning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
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(Self-directed Learning) ทำให้มีพัฒนาการทาง

สติปัญญา เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมและเจตคติเชิงจริยธรรมได้อย่างชัดเจน

โดยใช้เทคนิคการสอน 7 วิธีเป็นกลยุทธ์ในการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ คือ 1) กระบวนการกลุ่ม

(Group  Process) 2) การระดมสมอง  (Brain-

storming  Method) 3) การอภิปรายกลุ่มย่อย

(Small Group Discussion) 4)  กระบวนการคิด

(KWLH  Plus) 5)  การแสดงบทบาทสมมติ 

(Role  Playing) 6)  การสร้างความตระหนัก

(Awareness Conformation) และ7)  กรณีศึกษา 

(Case  Study  Method) ดังแสดงภาพที่ 1

การวิเคราะห์ปัญหาสภาพปัญหา  วิธีแก้ปัญหา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - สังคมเกิดปัญหาจาก

    กระแสโลกาภิวัตน์

  - นโยบายแห่งชาติด้าน

    การพัฒนา คนให้เป็น

    คนดี เก่ง และมีความสุข

  - แผนการศึกษาแห่งชาติ

  - โรงเรียนต้องรับการ

     ประเมินคุณภาพภาย

     นอกจาก สมศ.

  - โรงเรียนไม่มีหลักสูตร

     บูรณาการเพื่อเสริมสร้าง

     พฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ศึกษางานวิจัย

หลักสูตรขาดการ

บูรณาการจริยธรรม

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโน-

โลยี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมของนักเรียนระดับประถม

ศึกษาปีที่ 2 มี 4 ขั้น ดังนี้

   1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

   2. การสร้างหลักสูตร

   3. การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ

   4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาหลักสูตร

บูรณาการเพื่อเสริมสร้าง

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 2

ทฤษฎี

  -  พัฒนาการทางสติปัญญา

     ของเพียเจท์

  -  พัฒนาการทางจริยธรรม

      ของโคลเบอร์ก

การพัฒนาหลักสูตร

บูรณาการเพื่อเสริม-

สร้างพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมของนักเรียน

สร้างแบบสอบถาม

เพื่อหาข้อมูลพื้นฐาน

จริยธรรมที่จำเป็น

  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  - พฤติกรรมเชิงจริยธรรม

  - เจตคิตเชิงจริยธรรม

หลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการ-

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

 1. ได้หลักสูตรบูรณาการกลุ ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ

เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

 2.  เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาสามารถ

นำหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การ-

งานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี

ที่ 2  ที่พัฒนาขึ้นไปจัดการเรียนการสอน เพื่อ

พัฒนาจริยธรรมของนักเรียน และปรับใช้กับ

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

 3.  สถานศึกษาสามารถนำผลการศึกษา

มาขยายผล และเป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักการ

ของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบูรณาการ เพื่อ

พัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ปีที่ 2 

ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขต

ของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

 1. กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียน

ที่  1  ปีการศึกษา  2552  จำนวน  2  ห้องเรียน 

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี โดยใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage

Random Sampling) โดยมีขั้น ดังนี้

     1.1  การสุ่มเป็นกลุ่ม (Cluster  Sam-

pling) นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน

8 ห้องเรียน สุ่มมา 2 ห้องเรียน 

     1.2  การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random

Sampling) จากนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

จำนวน 2 ห้องเรียน จับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 1

ห้องเรียน จำนวน 50 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 

1 ห้องเรียน จำนวน 50 คน 

วิธีดำเนินการวิจัย

 การวิจัยคร้ังนมีลักษณะเป็นการวิจัยและ

พัฒนา(Research and Development) แบ่งเป็น 4 

ขั้น ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นนี้

เป็นการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับ

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งมีแนวทางใน

การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2 ขั้น  ดังนี้

 1.  การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมและ

กำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด

และทฤษฎีพัฒนาการพัฒนาจริยธรรม  จริยธรรม

ท่ีจำเป็นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 2

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรบูรณาการ 

จากการศึกษารูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร

ตามแนวคิดของทาบา (Taba, 1967, pp. 347-349

อ้างอิงถึงใน สุนทร บำเรอราช, 2536, หน้า 151)

ผู้วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ

แบ่งเป็น 4  ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน

ขั้นที่ 2  การสร้างหลักสูตร ขั้นที่ 3 การทดลอง

ใช้หลักสูตร และข้ันท่ี 4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

 2.  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจริยธรรม  

มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

     2.1  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ผู้วิจัยได้กำหนด

ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

(Purposive sampling) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านหลักสูตรและการสอนด้านพฤติกรรมศาสตร์

และด้านการวัดผลและประเมินผลจำนวน14 คน



หน้า 123

และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจำนวน 3 คน  

        2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  คือ แบบสอบถาม โดยมีข้ันการดำเนินการ

ดังนี้  

         2.2.1  วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

สรุปเป็นกรอบความคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับจริยธรรม

ที่จำเป็นจำนวน 10 ข้อ 

         2.2.2  ขอความอนุเคราะห์จาก

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เพื่อออกหนังสือเชิญผู้-

เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามการวิจัย

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ตอบแบบสอบถามการวิจัย และเก็บรวบรวม

แบบสอบถาม 

  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยนำแบบ

สอบถามฉบับสมบูรณ์มาวิเคราะห์จริยธรรมที่

สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS 

 ขั้นที่  2  การสร้างหลักสูตร  

 ขั้นนี้ เป็นการเขียนเค้าโครงหลักสูตร

บูรณาการให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานที่ได้

จากขั้นที่ 1 แบ่งเป็น 3 ขั้น ดังนี้

 1. การสร้างเค้าโครงหลักสูตร  ผู้วิจัย

นำแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2  มาพัฒนาเป็นหลักสูตร

บูรณาการ ดังนี้

     1.1  องค์ประกอบของหลักสูตรบูรณา-

การ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล แนวคิด

พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรบูรณาการ        และโครงสร้างหลักสูตร

บูรณาการ 

     1.2   กำหนดเน้ือหาสาระของหลักสูตร

บูรณาการ  ดำเนินการ  ดังนี้

         1.2.1  กำหนดหลักการและเหตุผล

โดยการพิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานท่ีได้จากการศึกษา

เอกสาร  แนวคิด  งานวิจัย และทฤษฎีพัฒนาการ

ทางจริยธรรม  

         1.2.2  กำหนดแนวคิดพื้นฐานใน

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ โดยศึกษาปรัชญา

ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ

ความจำเป็นของหลักสูตรบูรณาการ และหลักการ

เรียนรู้ท่ีสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาจริยธรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงหลักสูตร

ได้ยึดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้

ท่ีเกิดจากนักเรียนเป็นผู้ลงมือกระทำเอง และการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Self - Directed Learning)

การบูรณาการใช้รูปแบบการสอดแทรกโดยใช้

เทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด

สร้างสรรค์ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงาน

ร่วมกัน เป็นกลยุทธ์ในการในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้

         1.2.3  กำหนดวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการ

เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการได้พัฒนาตนเอง

ด้านการมีจริยธรรม และเม่ือดำเนินการตามวัตถุ

ประสงค์ของหลักสูตรบูรณาการแล้ว      สามารถ

เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และสามารถ

พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจริยธรรม และอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข

         1.2.4  กำหนดเค้าโครงหลักสูตร

บูรณาการ โครงสร้างของหลักสูตรบูรณาการ

แบ่งเป็น 4 แผนการดำเนินกิจกรรม ใช้เวลาใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน15 คาบ ๆ ละ

50 นาที 
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 2. การตรวจสอบหลักสูตร นำเค้าโครง

หลักสูตรบูรณาการให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

ความถูกต้อง และความเหมาะสม โดยใช้รูปแบบ

การประเมินหลักสูตรของปุยซองค์ (Puissance

Measure) ซ่ึงประเมินองค์ประกอบ 3  ส่วนของ

หลักสูตร คือ จุดประสงค์การเรียนรู้  กระบวนการ

เรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

แล้วนำค่าที่ได้จากการประเมินไปเทียบกับค่า

ตามเกณฑ์ที่กำหนด

 ผลการประเมินเค้าโครงหลักสูตรบูรณาการ

ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาเห็นว่าเค้าโครงหลักสูตร

บูรณาการมีระดับคุณภาพหลักสูตรมีค่าเท่ากับ

10.27 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วปรากฏว่า

หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง  แสดงว่าเค้าโครง

หลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี

2 ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพ หลักสูตรมีความเหมาะสม

สามารถนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้

 3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบูรณาการ

ก่อนนำไปใช้  นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน

เค้าโครงหลักสูตรบูรณาการจากผู้เช่ียวชาญเป็น

เกณฑ์ในการปรับปรุง โดยมีเกณฑ์การพิจารณา

ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเค้าโครง

หลักสูตรบูรณาการเมื่อเปรียบเทียบตามเกณฑ์

คือ 10-18 ถือว่ามีความเหมาะสมมาก ซึ่งดูจาก

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 คน เม่ือรวม

ค่าเฉล่ียของคะแนนแต่ละด้าน ได้ค่าระดับคุณภาพ

หลักสูตรเท่ากับ 10.27  ซ่ึงถือว่า หลักสูตรบูรณา-

การอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 

 ขั้นที่  3  การทดลองใช้หลักสูตร

 เมื่อเค้าโครงหลักสูตรบูรณาการได้รับ

การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้เช่ียวชาญ

เสนอแนะแล้ว ผู้วิจัยนำหลักสูตรไปทดลองใช้

กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา

ปีท่ี 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 50 คน ภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนดาราสมุทร

ศรีราชา ชลบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม

เชิงจริยธรรม และแบบวัดเจตคติเชิงจริยธรรม

โดยใช้แผนการวิจัยก่ึงทดลอง แบบ Randomized

Control, Pre-test-Post-test Control, Group Design

(Fraenkel & Wallen, 2000, pp. 290-291) โดยใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ทั้งกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม ทำการทดสอบก่อน

การทดลอง (Pre-Test) ก่อนการเข้ารับการทดลอง

ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนำใบยินยอมเข้าร่วม

การวิจัยของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองยินยอม

เนื่องจากกลุ่มทดลองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยังไม่

บรรลุนิติภาวะ ผู้วิจัยดำเนินการสอนตามแผน

การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มทดลอง

ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ต้องเข้ารับการเรียนรู้ตาม

กระบวนการของหลักสูตรบูรณาการ และเมื่อ

ส้ินสุดการทดลอง ท้ังกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

จะได้รับการทดสอบหลังการทดลอง (Post-Test)

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ใช้สถิติพื้นฐาน

ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ

ทดสอบ t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวน

ANOVA และ ANCOVA ด้วยโปรแกรมคอม-

พิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS

 ขั้นที่  4  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  

 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรด้าน

โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการและรายละเอียด
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ท่ีเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรบูรณาการ

ในส่วนที่มีข้อบกพร่องอยู่ เพื่อให้หลักสูตรมี

ความถูกต้อง เหมาะสม และจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์

สรุปผลการวิจัย

 จากการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลการวิจัย  ดังนี้

 1.  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

 จากข้อคำถามของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 

จริยธรรมท่ีจำเป็นของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ปีท่ี 2  เม่ือเรียงตามลำดับความสำคัญ คือ ความ-

ซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย

และรูปแบบของหลักสูตรบูรณาการ  พบว่า

หลักสูตรบูรณาการควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล  แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนา

หลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบูรณาการ

โครงสร้างของหลักสูตรบูรณาการ  กระบวนการ

เรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล

การบูรณาการใช้รูปแบบการสอดแทรก รูปแบบ

ของหลักสูตรบูรณาการเป็นแบบผสมผสาน

ระหว่างการเรียนรู้ท่ีเกิดจากนักเรียนเป็นผู้ลงมือ

กระทำเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้

เทคนิคการสอน 7 เทคนิคซึ่งเน้นการเรียนการ-

สอนท่ีผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการให้นักเรียนได้มี

โอกาสแสดงการกระทำ การดำเนินการ และ

การสรุปมากกว่าครู 

 2.  ผลการสร้างหลักสูตรบูรณาการ

 ได้หลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้าง

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถม

 

ศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

และเหมาะสมกับแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมของนักเรียน  

 ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

บูรณาการโดยผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงใช้เทคนิคการประเมิน

หลักสูตรแบบปุยซองค์ (Puissance Measure) มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.27 ซึ่งแปลความหมาย ตาม

เกณฑ์การประเมินถือว่าหลักสูตรมีคุณภาพสูง

หรือดีมาก สามารถนำไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างได้

 3.  ผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ

แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

     3.1  ผลการศึกษานำร่อง  เม่ือนำหลัก-

สูตรบูรณาการทดลองใช้เพ่ือความเป็นไปได้ของ

หลักสูตรกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2552 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี ภายหลัง

เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว

ผู้วิจัยประเมินความเหมาะสมของการใช้หลักสูตร

พบว่า ภาพรวมของหลักสูตรบูรณาการมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก

     3.2  ผลการนำหลักสูตรบูรณาการไป

ทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง จำนวนนักเรียน 50 คน

ซ่ึงเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม และเจตคติเชิงจริยธรรม

หลังการทดลองของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 26.46 คะแนน ด้าน

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.23

คะแนน และด้านเจตคติเชิงจริยธรรมมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับเท่ากับ 27.07 คะแนน ตามลำดับ และกลุ่ม

ควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนเท่ากับ 20.22 คะแนน ด้านพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.16 คะแนน และ

ด้านเจตคติเชิงจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.31

คะแนน ตามลำดับ โดยค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มทดลองมี

ค่าเฉล่ียของคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมในทุกด้าน

อภิปรายผลการวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย 

ดังน้ี

 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ  

ผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเสริม-

สร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ได้หลักสูตรท่ีมีองค์ประกอบ

ครบถ้วน มีความถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาในสังคมปัจจุบัน และความต้องการ

ของผู้เรียน ผลท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากได้ดำเนินการ

พัฒนาหลักสูตรที่มีขั้นประกอบด้วย 4 ขั้น ดังนี้

 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ผู้วิจัย

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการสร้าง

แบบสอบถาม และกำหนดผู้เชี่ยวชาญ จำนวน

 17 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของแมค

มิลแลน ท่ีพบว่า เม่ือจำนวนผู้เช่ียวชาญต้ังแต่ 17

คน ขึ้นไป จะทำให้อัตราคาดเคลื่อนน้อยที่สุด

และจะทำให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลาย และครบถ้วน

มีความแตกต่างกันตามความต้องการจำเป็นมาก

ท่ีสุด  จากข้อคำตอบของผู้เช่ียวชาญ พบว่า จริย-

ธรรมท่ีจำเป็นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ปีที่ 2 คือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ

ความมีระเบียบวินัย สรุปความได้ว่า ในการพัฒนา

จริยธรรมให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของสังคม

ไทยนั้น ควรมีการพิจารณาว่าสภาพสังคมใน

ปัจจุบันมีปัญหาเยาวชนอะไรบ้าง เพื่อจะเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานจริยธรรมท่ีเหมาะสมมาพัฒนาและ

ปลูกฝังให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม         สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ดนุพล สุนทรัตน์ (2550, บทคัดย่อ)

ซ่ึงศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

เอกชน ผลการสนทนากลุ่มเพ่ือหาความต้องการ

จำเป็นของประเด็นจุดเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม

ที่ต้องการเร่งด่วน พบว่า คุณธรรม จริยธรรมที่

จำเป็นท่ีสุด 5 ด้าน คือ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัด และความ-

ขยันหมั่นเพียร  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ-

พัฒนาจริยธรรมของพระธรรมปิฎก (2540, หน้า

41) ที่ให้แนวคิดว่าจะต้องพัฒนาจริยธรรมหลัก

แล้วจริยธรรมอื่น ๆ ก็จะพัฒนาด้วยในลักษณะ

ของความสัมพันธ์ อาศัย เช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน

หรือการบูรณาการจริยธรรมนั่นเอง

 ขั้นที่ 2  การสร้างหลักสูตรบูรณาการ

 1.  การสร้างหลักสูตรบูรณาการ  พบว่า

มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 4  ขั้น

คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  2) การสร้าง

หลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ

4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ผลการศึกษา

ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาปัจจุบันและความ-

ต้องการจำเป็นของการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ

ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตร

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543, หน้า 77) กล่าวว่า การพัฒนา

หลักสูตรจะต้องวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น
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ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างรอบคอบ ท้ังน้ีแนวทาง

การพัฒนาใด ๆ ก็ตามจำเป็นต้องมีการสำรวจ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญเพื่อ

นำความต้องการนำไปสู่การวางแผน การดำเนิน

การตรวจสอบ และการประเมินผลการทำงาน

ที่เกิดขึ้น

 2.  ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร

ผู้วิจัยใช้เทคนิคการประเมินหลักสูตรแบบปุยซองค์

ได้ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 10.27 ซึ ่งสรุปตามเกณฑ์

การประเมินได้ว่า เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง

หรือดีมาก สามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้สอด-

คล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และตามความ

ต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

 ขั ้นที ่  3 ผลการทดลองใช้หลักสูตร

บูรณาการ ผู้วิจัยดำเนินการสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ท้ัง 9 แผน สามารถสรุป

ประเด็นได้ ดังนี้

 3.1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติ

สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  แสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีผล-

สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีสะท้อนให้

เห็นว่าหลักสูตรบูรณาการท่ีพัฒนาข้ึนน้ัน ส่งผล

ให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากองค์ประกอบ ได้แก่ ผลการ-

เรียนรู้ที่คาดหวัง มีความเหมาะสม ครอบคลุม

คุณลักษณะท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ทักษะ-

พิสัย และจิตพิสัย ด้านโครงสร้างเนื้อหา อัตรา-

เวลาเรียน ส่ือการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล

ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติของ

แต่ละวิชา เนื้อหาที่นำมาจัดการเรียนรู้เป็นสิ่ง

ใกล้ตัวนักเรียน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมของ

ครูมีเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยยึด

การบูรณาการการเรียนการสอนใช้รูปแบบการ

สอดแทรกเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนได้คิด และ

ปฏิบัติจริง นักเรียนจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ไม่เครียดกับการเรียน สอดคล้องกับคำกล่าวของ

บัลด์วินและวิลเลี่ยม (Baldwin and Williams,

1988, p. 4-5) กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ีได้ลงมือปฏิบัติ

จริงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  สอดคล้อง

กับงานวิจัยของณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย (2549,

บทคัดย่อ) ซึ่งศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร

บูรณาการสาระดนตรีแบบพหุวิทยาการ เรื่อง

เพลงและภูมิปัญญาชาวบ้านเมืองแปดร้ิว สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01

 3.2  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิง

จริยธรรม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติ

สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมี

ระเบียบวินัย นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติสูง

กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ

.05 ท้ังน้ีเพราะว่าหลักสูตรบูรณาการน้ีมีคุณภาพ

สามารถท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ให้มีแนวโน้มในทางท่ีดีข้ึน น่ันคือ มีการเปล่ียน-

แปลงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงถือ

เป็นพื้นฐานสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนา

จริยธรรมท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรมเชิงจริยธรรมของ

นักเรียนในด้านอื่น ๆ ที่จะพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นใน

ระดับที่พึงประสงค์ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ อัจฉรีย์ ศรีไตรรัตน์ (2542, บทคัดย่อ) 
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ศึกษาผลของการสอนโดยใช้บทบาทสมมติและ

สถานการณ์จำลองท่ีมีต่อการให้เหตุผลเชิงจริย-

ธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ

ซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

5 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทบาท

สมมติ และสถานการณ์จำลองท่ีมีต่อการให้เหตุผล

เชิงจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน

ความซื่อสัตย์สุจริตมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

ด้านความซื่อสัตย์สุจริตสูงกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

 3.3  ผลการเปรียบเทียบเจตคติเชิงจริย-

ธรรม พบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติสูงกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ-

ซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย

นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติสูงกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่ากลุ่มทดลองได้รับการจัดประสบการณ์

เรียนรู้ด้วยหลักสูตรบูรณาการเป็นระยะเวลาหน่ึง

จึงทำให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติเชิง

จริยธรรมในเชิงบวก ซ่ึงถือได้ว่าหลักสูตรบูรณา-

การนี้มีคุณภาพที่สามารถพัฒนาเจตคติเชิงจริย-

ธรรมของนักเรียนได้ ทำให้นักเรียนมีแนวโน้ม

จะตระหนักและเห็นความสำคัญของการเป็นผู้มี

จริยธรรม อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการมีจริยธรรม

ของนักเรียนท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมสูงข้ึนในระดับท่ี

น่าพึงพอใจ สอดคล้องกับทฤษฎีของโคลเบอร์ก

(Kohlberg, 1969, p 32) กล่าวว่า จริยธรรมสามารถ

พัฒนาให้สูงข้ึนได้ถ้าได้รับการส่งเสริม และฝึก

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม นอกจากน้ีสอดคล้อง

กับแนวคิดของ เอลิส และไวท์เลย์ (Ellis & Whitley,

1979, p.44 อ้างถึงในวัลลภา จันทร์เพ็ญ, 2544,

หน้า 260) กล่าวว่า เมื่อบุคคลต้องการเปลี่ยน-

แปลงพฤติกรรมก็สามารถทำได้โดยการปรับเปล่ียน

ความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง 

 ข้ันท่ี 4  ผลการประเมินผลและปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตร

 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

ใช้หลักสูตร โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพของหลักสูตร ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ

และอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม

มาปรับปรุงแก้ไข ให้หลักสูตรบูรณาการมีความ

สมบูรณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาจัดทำเป็น

หลักสูตรบูรณาการที่สามารถนำไปทดลองใช้

จัดการเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

 1.  การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2  น้ีนำแนวคิด และทฤษฎี

พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg)

และพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget)

มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางของการศึกษาให้

เกิดผลต่อการพัฒนาการทางสติปัญญา และพัฒนา

การทางจริยธรรมของนักเรียน ดังนั้น ถ้าจะนำ

ผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้ในการเสริมสร้างพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับช้ันอ่ืน ๆ ควรคำนึง

ถึงระดับพัฒนาการของนักเรียน ปรับรูปแบบการ

บูรณาการ ปรับเนื้อหาสาระ และเทคนิควิธีการ

สอนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียน

 2.  ผู ้สอนควรศึกษารายละเอียดของ

หลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน-
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อาชีพและเทคโนโลยี  เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี

ที่ 2 อย่างละเอียดทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการสอนโดยลดบทบาทของ

ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ

คอยสังเกตพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ในขณะเดียวกัน

เพ่ิมบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้นำ ผู้ค้นคว้าหาองค์

ความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น ครูผู้สอนควรเตรียม

กิจกรรมนันทนาการเพ่ือความสนุกสนาน กระตุ้น

ให้ผู้เรียนมีความสนใจก่อนเข้าสู่บทเรียนและ

หลังจากเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง

้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความ

ตระหนักให้กับครูและนักเรียนเห็นความสำคัญ

ความจำเป็นในการพัฒนาจริยธรรม โดยการ

บูรณาการสอดแทรกจริยธรรมในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน

ควบคู่ไปกับงานด้านวิชาการในทุกช่วงชั้น

 2.      ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้

มีการสอนจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และจัดทำ

หลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

 1.           ควรมีการนำรูปแบบหลักสูตรบูรณา-

การกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโน-

โลยีเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไป

พัฒนาจริยธรรมด้านอื่น ๆ  และทักษะด้านอื่นๆ

เช่น ทักษะทางภาษา เป็นต้น

 2.  ควรนำรูปแบบ และวิธีการของหลัก-

สูตรบูรณาการท่ีพัฒนาข้ึน ใปใช้ในการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ
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