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บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี มี วัต ถุป ระสงค์ เพื อศึก ษาผลการใช้
รู ป แบ บกา รเรี ย นการสอนที เ น้ น ความรู้ คู ่ค วามดี
สําหรับนิสิตครู ใช้ แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง และกลุ่มเดียวทดสอบหลังการ
ทดลองกับ กลุ่ม ตัวอย่ า งที เลือกแบบเจาะจง(Purposive
sampling) คือ นิสิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตปี ที1 3
และ 4 ที ลงทะเบี ย นเรี ยนวิ ช า ศษ111 จิ ต สํา นึก และ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ปว103 การเล่น สํ า หรั บ เด็ ก
ปฐมวัย ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรี ยนรู้ เชิงบูรณาการ
และ ศษ 421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในภาคเรี ย นที 2 ปี การศึ ก ษา 2557 เครื องมื อ วิ จั ย
ประกอบด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัดจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู แบบวัดเจตคติต่อวิช าชีพ เกณฑ์ การประเมิ น
โครงงาน ทั ก ษะการทํ า งานเป็ นที ม ทัก ษะการจัด การ
เรียนรู้ และแบบทดสอบอัตนัยเพือวัดผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียน ผลวิจยั พบว่า
1. นิสติ ครู มีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครู หลัง
ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการจัด การเรี ย น
การสอนที เน้ นความรู้ คู่ค วามดี สูง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า ง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.01ทังรายด้ านและภาพรวม
1,2,3
4
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2. นิสติ ครู ทีได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบ
การเรี ย นการสอนที เน้ น ความรู้ คู่ความดี จะมีทักษะการ
ทํางานเป็ นที มผ่ านเกณฑ์ ทีกํา หนด (70%) ทัก ษะการ
จัด การเรี ย นรู้ ผ่ า นเกณฑ์ ที กํ า หนด (70%) มี ค ะแนน
ผลงานโครงงาน/ โครงการ ผ่า นเกณฑ์ ที กํา หนด (70%)
และมีคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนโดยเฉลีย 73.45 %
ซึ งสู ง กว่ า เกณฑ์ ที กํ า หนด( 60%) ซึ งสอดคล้ องกั บ
สมมติฐานทีตังไว้
3. นิ สิ ต ที เจตคติ ต่ อ วิ ช าชี พ ครู แ ตกต่ า งกั น
เมือได้ รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน
ที เน้ น ความรู้ คู่ค วามดีสํา หรับ นิส ิต ครู จะมีท ัก ษะการ
ทํ า งานเป็ นทีม ทัก ษะกา รจัด การเรี ย นรู้ คะแน น
ผลงานโครงงาน/โครงการ และผลสัม ฤทธิ ทางการ
เ รี ย น ป ล า ย ภ า ค ไ ม่แ ต ก ต ่า ง ก ัน แ ต่ม ีค ะ แ น น
จรรยาบรรณวิช าชีพ ครู แ ตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย สํา คัญ
ทางสถิติทีระดับ.01
คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนการสอนทีเน้ นความรู้ค่คู วามดี
สําหรับนิสติ ครู ทักษะการทํางานเป็ นทีม ทักษะการจัดการ
เรี ย นรู้ โครงงาน/โครงการ ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
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ABSTRACT
The research objectives were to study the
effects of using Instructional Model Emphasizing
Knowledge and Moral for Student Teachers. The
design of this research was one group pretestposttest design and one group posttest only
design. The samples were undergraduate student
teachers who studied in year 1, 3, 4 in education
program and registered in ED111 Consciousness
and Ethics for Teacher Profession, CE103 Young
Children’s Play, ED331 Methodologies for Creating
Integrated Learning and ED421Methodologies for
School-Based Curriculum Development courses in
second semester of academic year 2014. The
instruments were lesson plans, a teacher professional
ethics test, a teacher profession attitude test, a
criteria of teamwork skills, a criteria of learning
management skills, a criteria of projects and an
achievement test. The results revealed that:
1. The scores on teacher professional
ethics among the students who were taught though
the Instructional Model Emphasizing Knowledge
and Moral in each aspect and over all aspects were
significantly higher than before at the .01 level.
2. The scores on teamwork skills,
learning management skills and project among the
students who were taught though the Instructional
Model Emphasizing Knowledge and Moral were
higher than the criterion (70%) and the learning
achievement (73.45%) was higher than the criterion
(60%).
3. The scores among the students with
the differences in attitudes on the teacher profession
who were taught through the Instructional Model
Emphasizing Knowledge and Moral possessed the
skills on teamwork, learning management together
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with the scores on projects and the achievement
test were no significantly different. However, the
scores on the area of teacher professional ethics
were significantly different at the .01 level.
Keywords : Instructional Model Emphasizing
Knowledge and Moral for Student Teacher, Team
Work Skills, Learning Management Skills, Project,
Learning Achievement, Teacher Professional
Ethics
บทนํา
สังคมของโลกในศตวรรษที 21 เป็ นสังคมทีเข้ าถึง
ข้ อมู ล ข่ า วสารอย่ า งรวดเร็ ว ด้ วยความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่า งไร้ พ รมแดน ทํ าให้ เกิ ดความ
ร่ ว มมื อ และการแข่ง ขัน กัน สูง ส่ง ผลให้ ต้ อ งเตรี ย มคนให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดใน
การพัฒนาคนและการจัด การศึก ษาเพื อเตรี ย มคนให้ มี
ทักษะทีจําเป็ นในศตวรรษที 21 ทักษะหลัก 3 ทักษะ คือ
1) ทักษะด้ า นการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม (Learning and
Innovation Skill) ซึงประกอบด้ วยทักษะย่อย ได้ แก่ การ
คิ ด วิ จ ารณญาณและการแก้ ปั ญหา ความคิ ด ริ เ ริ ม
สร้ างสรรค์ แ ละการพั ฒ นานวัต กรรม การสื อสาร การ
ทํางานเป็ นทีม 2) ทักษะด้ านการรู้ โลกในระบบดิ จิตอล
(Digital Literacy) ซึงประกอบด้ วยทักษะย่อย ได้ แก่ การ
รู้ สารสนเทศ การรู้ เท่ า ทั น สื อ การรู้ เทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศ และ 3) ทักษะชี วิต และการประกอบอาชี พ
(Career and Life Skill) ซึงประกอบด้ วยทักษะย่ อ ย
ได้ แก่ ความยื ด หยุ่ น และการปรั บ ตั ว การนํ า ตนเอง
ปฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คมและข้ ามวัฒ นธรรม ความสร้ าง
ผลผลิต/ผลงาน และภาวะผู้นํา/ความรับผิ ดชอบ (P21.
2015: online) ประเทศที มี พลเมื องที มี คุณภาพก็ จ ะมี
คุณภาพการจัดการศึกษาสูง และคุณภาพจัดการศึกษาก็
ขึนอยู่กับคุณภาพของครู เป็ นหลัก ดังนันจึงจํ าเป็ นอย่า ง
ยิงทีควรให้ ความสํา คัญกับสถาบันผลิตครู และจากการ
ประชุมปฏิ บัติการ เรื อง การพัฒนาความสามารถในการ
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เป็ นพี เลียง (mentoring) นิสิตครู ให้ แก่ ค ณาจารย์ ค ณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที 26-30
สิง หาคม 2556 ได้ ข้ อ สรุ ป เกี ยวกับ สมรรถนะที สํา คัญ
ของนิสติ ครู ประกอบด้ วย 10 สมรรถนะ ได้ แก่ 1) เจตคติ
ทีดีและความศรัทธาต่อวิชาชีพครู (positive attitude and
faith in teacher professional) 2) คุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยา มารยาท (morality and integrity) 3)ความสามารถใน
การสือสารและการแสดงออก (communication/ expression
skills) 4) ความสามารถในการปรับ ตัว และการมี ความ
ยืดหยุ่น (adaptation skills and flexible) 5) ความสามารถ
ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT skills) 6) ความสามารถ
ในการจั ดการแบบบูรณาการ (integrated management
skills) 7) ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม (teamwork
skills) 8) ความสามารถในการเป็ นกัลยาณมิ ต รของ
นักเรียน (Kalayanamitra skills) 9) ความสามารถในการ
ทําวิจยั (research skills) และ 10) ความสามารถในการ
นําความรู้ มาใช้ ในการปฏิ บัติวิชาชีพ (application skills)
ซึงสอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขา
ครุ ศาสตร์ แ ละสาขาศึก ษาศาสตร์ ทัง 6 ด้ า น ได้ แก่ 1)
ด้ านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ านความรู้ 3) ด้ านทักษะทาง
ปั ญญา 4) ด้ า นทักษะความสัมพัน ธ์ ระหว่ างบุค คลและ
ความรับผิ ดชอบ 5) ด้ านทักษะการวิเ คราะห์ เ ชิงตัวเลข
การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้ าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้
จากการศึก ษางานวิ จั ย ที เกี ยวกับ การพั ฒ นา
รูปแบบการเรี ยนการสอนสําหรับนิสิตครู พบว่า สามารถ
ยกระดับ คุณภาพการเรี ย นรู้ ในด้ า นความสามารถทาง
วิชาการได้ แก่ ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้
การเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ และ ความสามารถ
ในการวั ด และประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู้ (กนิ ษ ฐา
เชาว์ วัฒนกุล. 2553: 237; ชนสิทธิ สิทธิ สูงเนิน. 2553:
273; แสงเดื อ น เจริ ญฉิ ม และกนิ ษ ฐา เชาว์ วัฒ นกุล .
2555: online; รสริ น เจิมไธสง และสําลี ทองธิ ว . 2556:

32; และพรทิพย์ ไชยโส. 2556: 3-4) และนฤมล โอสถานุ
เคราะห์ (2550: 28) ได้ ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสติ นักศึกษา พบว่าควรประกอบด้ วย 3 ด้ าน
ได้ แ ก่ คุณธรรมจริ ย ธรรมประจํ า ตัว คุณธรรมจริ ย ธรรม
เพื อความสํา เร็ จ ของการประกอบอาชี พ และคุณธรรม
จริ ยธรรมทีมีต่อ สังคมส่ว นรวมและได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่ า
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ควรประกาศ
นโยบายให้ สถาบันอุดมศึก ษาพัฒ นาการเรี ย นการสอน
ที มุ่ง เน้ น “ความรู้ คู่คุณธรรม” มุ่ง ให้ มี ก ารสอดแทรก
คุณธรรมจริ ยธรรมในทุกรายวิ ชาทีสอนและควรส่งเสริ ม
การวิจัย ด้ า นการพัฒ นาคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรั บนิ สิต
นักศึกษาด้ วยซึงการทีจะส่งเสริ มและพัฒนาให้ นิสิตครู มี
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะดังกล่าว อาจารย์
ผู้สอนจําเป็ นต้ องพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดยมุ่ง เน้ นการพัฒ นาศัก ยภาพทาง
วิช าการและวิ ชาชีพ ควบคู่ไปกับ จริ ยธรรมคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพือศึกษาผลการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนที
เน้ น ความรู้ ค่คู วามดี สําหรับ นิสิตครู ซึงสอดคล้ อ งกับผล
การเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขา
ครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึกษาศาสตร์ ในด้ านต่า งๆ ต่อ ไปนี
1. จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู (ด้ า นคุณ ธรรม
จริ ยธรรม)
2. ทักษะการทํางานเป็ นทีม (ด้ า นทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่า งบุค คลและความรั บผิด ชอบ)
3. ทักษะการจัดการเรียนรู้ (ด้ านทักษะการ
จัดการเรียนรู้
4. โครงงาน/ โครงการ ซึงเป็ นผลงานของนิสติ
ครู(ด้ านทักษะทางปั ญญา และด้ า นทักษะการ
วิเ คราะห์ เชิ งตัว เลข การสือสาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ)
5. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน(ด้ านความรู้ )
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สมมติ ฐ านการวิจัย
1) นิสติ จะมีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครู หลัง
ได้ รับการจัดการเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนที
เน้ นความรู้ ค่คู วามดี สูงกว่าก่อนเรี ยน
2) นิ สิต ที ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนทีเน้ นความรู้ ค่คู วามดีจะมี
2.1) ทักษะการทํางานเป็ นทีม ผ่านเกณฑ์ ที
กําหนด (70%)
2.2) ทัก ษะการจัด การเรี ย นรู้ ผ่ า นเกณฑ์ ที
กําหนด (70%)
2.3) มี ค ะแนนผลงานโครงงาน/ โครงการ
ผ่านเกณฑ์ทีกําหนด (70%)
2.4) คะแนนผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนปลาย
ภาคไม่ตํากว่า C (ไม่ตํากว่า 60%)
3) นิสติ ทีมีเจตคติต่อวิชาชีพครู แตกต่างกัน เมือ
ได้ รับการจัด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนที
เน้ นความรู้ค่คู วามดีสาํ หรับนิสติ ครู จะมีทักษะการทํางาน
เป็ นที ม ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ ผลงานโครงงาน/
โครงการ ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย น และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูแตกต่างกัน
วิธีดําเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที ใช้ ใ นการวิ จัย คือ นิสิตครู หลัก สูต ร
การศึก ษาบัณฑิต ปี ที 1, 3 และ 4 ที ลงทะเบีย นเรี ย น
รายวิช า ศษ111 จิต สํา นึก และจรรยาบรรณวิช าชีพ ครู
ปว103 การเล่นสําหรับเด็กปฐมวัยศษ331 วิธีวิทยาการ
จัดการเรี ยนรู้ เชิ งบูรณาการ และ ศษ421 วิธีวิทยาในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2557
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที ใช้ ในการวิ จั ย คื อ นิ สิ ต ครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตปี ที1 3 และ 4 ทีลงทะเบียน
เรี ย นวิช า ศษ111 จิต สํานึกและจรรยาบรรณวิ ชาชี พครู
ปว103 การเล่นสําหรับเด็กปฐมวัย ศษ331 วิธีวิทยาการ
จัดการเรี ยนรู้ เชิงบูรณาการ และ ศษ421 วิธีวิทยาในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา
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2557 ได้ มาโดยวิ ธี การเลื อ กตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เป็ นจํ านวน 112 คน จากกลุ่ม
นิสติ ครูทีลงทะเบียนเรียนกับคณะผู้วิจยั
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั นีเป็ นวิจัยกึงทดลอง (Quasi experimental
research) ซึงใช้ แ บบแผนการวิ จัย แบบ One group
pretest-posttest design และ One group posttest
only design โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ทดสอบก่อนเรียนกับนิสิตครู ด้วยแบบวัดเจต
คติต่อวิชาชีพครูและแบบวัดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. ดํ าเนิ นการทดลองสอนโดยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที เน้ นความรู้ คู่ ค วามดี กั บ นิ สิ ต ครู ค ณะผู้ วิ จั ย
ดําเนินการทดลองเป็ นเวลา 1 ภาคเรี ยน ระหว่ างทดลอง
คณะผู้วิจยั ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทีเน้ น
ความรู้ค่คู วามดี ซึงจะสอดแทรกคุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู โดยใช้ กรณีศึกษา การเล่าผ่านประสบการณ์ จริ ง
พร้ อมทังสังเกตและบันทึกพฤติ กรรมการทํ างานเป็ นที ม
ทักษะการจัดการเรี ยนรู้ การทําโครงงาน/โครงการ โดยให้
นิสิตครู มี อิสระในการเลือกเรื องและเลือกกลุ่ม ในทุกงาน
นิ สิตครู จะต้ องนํ าเสนอผลงานร่ วมกันแลกเปลียนเรี ยนรู้
และสะท้ อนการเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร โดยคณะผู้วิจัยจะ
ใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนน แบบแยกองค์ ประกอบ (Analytic
rubric scoring)
3. เมือสินสุดการจัดการเรี ยนรู้ ด้ว ยรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนทีเน้ นความรู้ คู่ความดี ดําเนินการทดสอบ
หลัง เรี ยนกับ นิ สิตครู ด้ ว ยแบบทดสอบผลสัม ฤทธิ ปลาย
ภาคเรี ย น ของแต่ ล ะวิ ช าและแบบวั ด จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อ1-3 ด้ วย t-test
for dependent samples, one group t-test และ Oneway ANOVA ตามลําดับ
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สรุ ปผลวิจยั
1) นิสติ ครูมีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครู หลัง
ได้ รับการจัดการเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนที
เ น้ น คว า มรู ้ คู ่ค ว า ม ดี ส งู กว ่า ก่อ น เ รี ย น อ ย่า ง มี
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .01ทังรายด้ า นและภาพรวม
ปรากฏดังตาราง 1
2) นิสติ ครูทีได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนที เน้ น ความรู้ คู่ค วามดีจ ะมีทักษะการ
ทํางานเป็ นที มผ่ านเกณฑ์ ทีกํา หนด (70%) ทัก ษะการ
จัดการเรี ยนรู้ ผ่านเกณฑ์ ทีกําหนด (70%) มีคะแนนผลงาน

โครงงาน/โครงการ ผ่ า นเกณฑ์ ทีกํ าหนด (70%) และมี
คะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรียนโดยเฉลีย
73.45% ซึงสูงกว่า 60% ปรากฏดังตาราง 2
3) นิ สิต ครู ทีเจตคติต่ อ วิ ช าชีพ ครู แ ตกต่ า งกัน
เมื อได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการเรี ย นการ
สอนทีเน้ น ความรู้ คู่ค วามดีสํา หรับ นิสิต ครู มีท ัก ษะการ
ทํ า งานเป็ นทีม มีท ัก ษะการจัด การเรี ย นรู้ คะแนน
ผลงานโครงงาน/โครงการและผลสัม ฤทธิ ทางการ
เรี ย น ป ลา ยภ า ค ไ ม่แ ตกต่า งกัน แ ต่จ ะ มีค ะ แ น น
จรรยาบรรณวิช าชีพ ครู แ ตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย สํา คัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 ปรากฏดังตาราง 3

ตาราง 1 การเปรียบเทียบคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสติ ครูก่อนและหลังได้ รับการเรียนตามรูปแบบการเรี ยนการ
สอนทีเน้ นความรู้ค่คู วามดี จําแนกเป็ นรายด้ านและภาพรวม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม
รวม

ก่ อน

หลัง

(S.D.)
3.58(0.33)
3.39(0.44)
3.55(0.44)
3.57(0.45)
3.30(0.66)
3.46(0.41)

(S.D.)
3.81(0.26)
3.66(0.29)
3.81(0.26)
3.73(0.37)
3.70(0.41)
3.77(0.22)

t

p

10.09**
9.16**
7.94**
5.77**
8.08**
10.17**

.000
.000
.000
.000
.000
.000

ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลียของทักษะการทํางานเป็ นทีม ทักษะการจัดการเรียนรู้คะแนนผลงานโครงงาน/โครงการ
และคะแนนสอบปลายภาค ของนิสติ ครูทีได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทีเน้ นความรู้ค่คู วามดีเมือเทียบ
กับเกณฑ์ทีกําหนด จําแนกรายด้ านและภาพรวม
สิงทีประเมิน
ทักษะการทํางานเป็ นทีม
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิก (TW1)
2. การวางแผน (TW2)
3. บทบาทหน้ าที(TW3)
4. การรับฟั งความคิดเห็น(TW4)
ทักษะการจัดการเรี ยนรู้
1. การออกแบบกิจกรรม (LM1)
2. ความคิดสร้ างสรรค์ (LM2)
3. ความสมบูรณ์ของผลงาน (LM3)
4. การนําเสนอ (LM4)
ผลงานโครงงาน/ โครงการ

16.43
4.58
3.89
4.10
3.86
15.87
3.96
4.29
3.62
3.99
16.26

S.D.
1.67
.68
.43
.75
.50
1.99
.76
.74
.62
.72
1.42

t
82.83**
17.02**
9.84**
8.47**
7.75**
66.39**
6.50**
11.43**
2.13*
7.26**
96.34**

p
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.035
.000
.000
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1. เนือหาสาระ (PJ1)
2. ความคิดสร้ างสรรค์(PJ2)
3. คุณค่า(PJ3)
4. ความตรงต่อเวลา(PJ4)
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน

3.92
3.60
4.02
4.73
29.38

.79
.73
.46
.58
4.23

5.70**
1.42
11.99**
22.44**
65.40**
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.000
.158
.000
.000
.000

ตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลียของทักษะการทํางานเป็ นทีม ทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ผลงานโครงงาน และคะแนน
สอบปลายภาคของนิสิต ครู จําแนกตามเจตคติ ต่อวิ ชาชีพก่ อนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบการเรี ย นการสอนที เน้ น
ความรู้ค่คู วามดี
การเปรี ยบเทียบ

n

S.D.

1) ทักษะการทํางานเป็ นทีม
เจตคติต่อวิชาชีพครู:ระดับ 1 ดีมาก
ระดับ 2 ดี
ระดับ 3 ปานกลาง
ระดับ 4 ไม่ดี
2) ทักษะการจัดการเรี ยนรู้

27
25
43
13

เจตคติต่อวิชาชีพครู:ระดับ 1 ดีมาก
ระดับ 2 ดี
ระดับ 3 ปานกลาง
ระดับ 4 ไม่ดี
3) คะแนนผลงานโครงงาน/โครงการ

27
25
43
13

เจตคติต่อวิชาชีพครู:ระดับ 1 ดีมาก
ระดับ 2 ดี
ระดับ 3 ปานกลาง
ระดับ 4 ไม่ดี
4) คะแนนสอบปลายภาค

27
25
43
13

เจตคติต่อวิชาชีพครู:ระดับ 1 ดีมาก
ระดับ 2 ดี
ระดับ 3 ปานกลาง
ระดับ 4 ไม่ดี
5) คะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครู

27
25
43
13

เจตคติต่อวิชาชีพครู:ระดับ 1 ดีมาก
ระดับ 2 ดี
ระดับ 3 ปานกลาง
ระดับ 4 ไม่ดี

27
25
43
13

14.33
16.14
16.26
15.77
15.17
15.68
16.49
16.23
16.50
16.09
16.30
15.54
28.17
27.50
29.28
28.15
3.94
3.61
3.12
2.72

F

p

2.40

.074

1.42

.242

1.00

.397

.99

.399

151.61**

.000

1.37
1.58
1.73
1.83
2.23
1.84
1.74
2.42
1.76
1.31
1.64
1.05
4.67
3.76
3.93
4.86
.07
.11
.10
.30
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อภิปรายผล
1) จากผลการวิ จั ย ที พบว่ า นิ สิต ที ได้ รั บ การ
จั ด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนที เน้ น
ความรู้ คู่ค วามดี มีค ะแนนจรรยาบรรณวิ ช าชีพ ครู ห ลัง
เรี ย นสูง กว่า ก่อ นเรี ย นอย่า งมีน ัย สํ า คัญ ทางสถิต ิที
ระดับ.01ทังรายด้ านและภาพรวม ทังนี อาจเนืองมาจาก
รู ป แบบการเรี ย นการสอนที เน้ น ความรู้ คู ่ค วามดีมี
กระบวนการจัด การเรี ย นรู้ ที เน้ น การสร้ า งบรรยากาศ
การเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ย นเกิดการเปลียนแปลงตนเองด้ วยการ
พัฒนาจากด้ านในโดยเน้ นการพัฒนาจิตใจและความคิด
ด้ วยการวิพากษ์ ตนเองอย่างใคร่ ครวญมุ่งเน้ นการเรี ยนรู้
จากการฝึ กปฏิ บั ติ กิ จ กรรมหลากหลายที เชื อมโยงกับ
วิช าชีพ และชีว ิต จริ ง ของผู้ เ รี ย น ดัง ที วิ จัก ษณ์ พ านิ ช
(2550 : 18) ได้ ก ล่า วถึง จิ ต ตปั ญ ญาศึก ษาว่ า เป็ น
กระบวนการของการเรี ยนรู้ เพือนํ าไปสู่การเข้ า ใจตนเอง
ก่อให้ เกิดความรู้ ทางปั ญญาที เชือมโยงระหว่า ง 3 ภาค
คือ ภาคความรู้ ภาควิ ช าชีพ และภาคจิ ต วิญญาณ การ
เรียนรู้เช่นนีจําเป็ นต้ องเกิดขึนในสิงแวดล้ อมทีสบาย เห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ด้านใน เอาใจใส่จิตใจของผู้เรี ยนใน
ทุกขณะ ซึงการเรี ย นรู้ ต ามแนวทางดัง กล่า วจะช่ว ยให้
ผู้เรี ยนเกิดความเข้ าใจตนเอง การเข้ าใจผู้อืน และสรรพ
สิงอย่า งลึกซึง เกิ ดความรั กเมตตา ความอ่อ นน้ อมถ่อ ม
ตนและการเกิ ดจิ ต สํา นึก ต่ อ ส่ว นรวม อัน จะนํ าไปสู่ก าร
เปลียนแปลงสัง คมและโลก ซึ งคุณ ลัก ษณะดัง กล่า ว
สอดคล้ อ งกับ จรรยาบรรณวิช าชีพ ครู ซึงสอดคล้ อ งกับ
ที วัน ทนี ย์ นามสวัส ดิ สิริ ว รรณ ศรี พ หล และกัญ จนา
ลิน ทรั ต น์ ศิ ริกุล (2557: 1) ได้ ทํ า การ ศึก ษาผลการใช้
จิตตปั ญญาศึก ษาเพือสร้ างเสริ มคุณลักษณะความเป็ น
ครู สําหรับนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ความตระหนักรู้ ตนเองใน
คุณลัก ษณะความเป็ นครู ข องนัก ศึก ษาคณะครุ ศ าสตร์
หลังเรี ยนโดยกระบวนการจิตตปั ญญาศึกษาโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (2) ความตระหนักรู้ ตนเองในคุณลักษณะ
ความเป็ นครู ห ลัง การจั ด การเรี ย นรู้ ของนัก ศึก ษากลุ่ม
ทดลองที ได้ รั บ การจั ด การเรี ยนรู้ โดยกระบวนการ
จิ ต ตปั ญญาศึ ก ษาสูง กว่ า ของกลุ่ม ควบคุม ที ได้ รับ การ

จัด การเรี ย นรู้ แบบบรรยายอย่ า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที
ระดับ .01 และ (3) นักศึกษากลุ่ม ทดลองที ได้ รับ การ
จั ด การเรี ย นรู้ โดยกระบวนการจิ ต ตปั ญญาศึ ก ษามี
พฤติกรรมความเป็ นครู ขณะฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ทัง
ด้ านจรรยาบรรณต่ อ ตนเอง จรรยาบรรณต่ อ วิ ช าชี พ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพและจรรยาบรรณต่อสังคม
2) จากผลการวิ จั ย ที พบว่ า นิ สิ ต ที ได้ รั บ การ
จั ด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนที เน้ น
ความรู้ ค่คู วามดี จะมีทกั ษะการทํางานเป็ นทีมทักษะการ
จัด การเรี ย นรู้ คะแนนผลงานโครงงาน/ โครงการ ผ่ า น
เกณฑ์ทีกําหนด (70%) และมีคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ ทีกําหนดคือ 60% ทังนีอาจเนืองมาจาก
การจั ด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนที
พัฒ นาขึนมุ่ง เน้ น การส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ มี ส่ว นร่ ว มใน
กิจกรรมการเรียนรู้ อย่างกระตือรื อร้ น ทังการฟั ง พูด อ่าน
เขียน คิด และลงมือปฏิ บัติงานเกียวกับประเด็นต่างๆใน
สถานการณ์ จริ งทีสอดคล้ องกับเนือหารายวิชาผู้เรี ยนจึง
เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ตามเป้าหมายของ
งานวิจัย ดังผลการวิจัยของคาลิด และอาซีม (Khalid; &
Azeem. 2012: 170) ทีได้ ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ สรรคนิยมกับการจัดการเรี ยน
การสอนแบบดังเดิมเพื อศึก ษาแนวทางการจัดการเรี ย น
การสอนที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในบริ บ ทของการฝึ กหั ด ครู
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรี ยนที เรี ยนด้ วยการสอนตามทฤษฎี
สรรคนิยมมีผลการเรียนทีสูงกว่าผู้เรี ยนทีได้ รับการจัดการ
เรี ย นการสอนแบบดังเดิ ม เนื องมาจากการสอนโดยใช้
ทฤษฎี ส รรคนิ ย มให้ ความสํ า คั ญกั บ นวั ต กรรมในการ
จัดการเรียนรู้และการได้ มาซึงความรู้ของผู้เรี ยน อีกทังยัง
มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการทํ า กิ จ กรรมซึงทํ า ให้ ผ้ ู เรี ย นเกิ ด
ความสนใจและมี ส่ว นร่ วมในกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ใหม่ๆ ที
สร้ างสรรค์ ขึน และสอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย ของธงชั ย
ช่อพฤกษา (2554: online) ทีได้ ทําการศึกษาผลการใช้ วิธี
สอนด้ วยการใช้ กิจกรรมเชิงจิตตปั ญญาศึกษาบูรณาการ
ในกิจ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ชาการจัด การศึก ษาและ
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การพัฒนาหลักสูตรผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ย นวิ ชาการจัดการศึกษาและการพัฒ นาหลักสูตรของ
นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ง กา รเ รี ยน ด้ ว ยกา รใ ช้ กิ จกรรมเ ชิ ง
จิ ต ตปั ญญาศึ ก ษา บู ร ณาการในกิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนสูงกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05
นอกจากนี การจั ด การเรี ย นการสอนตาม
รู ป แบบที พั ฒ นาขึ น ยั ง ให้ ความสํ า คั ญ กั บ การเรี ย นรู้
ร่ ว มกัน ระหว่ า งผู้เ รี ย น โดยการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเ รี ย นได้
ทํางานเป็ นกลุม่ มีการแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์ และ
สะท้ อนความคิดเกียวกับผลงานทีทําอย่างสร้ างสรรค์ ทํา
ให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ ฟั ง แนวความคิ ด ที หลากหลายจากทั ง
ผู้สอนและเพือนนิสิต ซึงส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิด การพัฒนา
ทักษะการทํางานเป็ นกลุม่ และสามารถสร้ างสรรค์ งานทีมี
คุณ ภาพได้ ดั ง ผลการวิ จั ย ของ อั ค ซาล และ อิ ส มาน
(Aksal, Altinay; & Isman. 2008: 558) ที ได้ ศึก ษา
เกี ยวกั บ แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนว
สรรคนิยมทีสัมพันธ์ กับทักษะการเรี ยนรู้ และการถ่ายโยง
ความรู้ ของผู้เ รี ย นระดับ อุด มศึก ษา ผลการวิ จั ย พบว่ า
นักศึกษาทีได้ รับการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสรรคนิยม โดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีหลากหลาย เช่ น แฟ้มสะสมผลงาน
การทํ างานกลุ่ม ฯลฯ ได้ รับ การพัฒนาทัก ษะการเรี ย นรู้
ทัก ษะการทํ างานเป็ นที ม ทัก ษะการสือสาร การคิ ดเชิ ง
เหตุผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้ องกับที
ฮัสซาน (Hussain. 2012: 179) ได้ ทําการศึกษาแนวการ
สอนแบบสรรคนิยมในระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดประสงค์
สํ า คั ญ เพื อสํ า รวจนั ย สํ า คั ญ ของแนวการสอนแบบ
สรรคนิย มในระดับอุดมศึกษา รวมทังการตรวจสอบผล
ของการเรี ย นรู้ ท างสัง คมของผู้เ รี ยน ผลการวิ จัย พบว่ า
ผู้เ รี ย นมี ค วามสนุ ก ในการทํ า งานร่ ว มกั น และมี ค วาม
สนใจใคร่ร้ ูในการสร้ างความรู้ โดยสังเกตได้ จากการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และการแสดงถึงความพร้ อมใน
การทีจะเรียนรู้ตามแนวทางสรรคนิยม อีกทังยังพบว่าการ
ทํางานอย่างร่ วมแรงร่ วมใจกันยัง ช่วยให้ ผ้ ูเรี ย นสามารถ
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ก้ า วข้ ามอุป สรรคด้ านความอาย และการเก็ บตัวในการ
ทํา งานร่ ว มกับ ผู้อื น และพบว่ าผู้เ รี ยนมี ค วามเป็ นอิ สระ
และสามารถทีจะสร้ างสรรค์ โครงงานวิจัยได้ อีกทังยังได้
เรี ย นรู้ จริ ย ธรรม ทัก ษะทางสัง คม และขนบธรรมเนี ย ม
ปฏิบตั ิในกลุม่ อีกด้ วย
3) นิ สิต ครู มี เ จตคติ ต่ อ วิ ช าชี พ ครู แ ตกต่ า งกั น
เมือได้ รับการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนที เน้ น ความรู้ คู ่ค วามดีสํ า หรับ นิส ิต ครู จ ะมี
ทัก ษะการทํ า งานเป็ นทีม ทัก ษะการจัด การเรี ย นรู้
คะแนนผลงานโครงงาน/โครงการและผลสัม ฤทธิ
ทางการเรี ย นป ลายภาค ไม่แ ตกต่า งกัน แต่จ ะ มี
คะแนนจรรยาบรรณวิช าชีพ ครู แ ตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .01 ทังนีอาจเนืองมาจากเจต
คติต่ อวิ ชาชี พครู เ ป็ นสิงที มีความสํา คัญต่ อการประกอบ
วิชาชีพ เพราะเจตคติ ของบุคคลคือความรู้ สึกทีส่งผลต่ อ
การกระทํ า ของบุค คลนั น ดัง นั น ผู้ ที มี ค วามศรั ท ธาใน
วิชาชีพก็จะส่งผลให้ บคุ คลผู้นนปฏิ
ั บตั ิตนอย่างมีคุณธรรม
จริ ย ธรรม และยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของตน ดังที สิริอร วิชชาวุธ (2544: 199) ได้ กล่าว
ไว้ ว่าเจตคติต่องาน คือ ความรู้ ความเชือ ความรู้ สกึ และ
แนวโน้ มของการกระทําทีมีต่องานซึงจะมีผลต่อระดับการ
ทํางานของบุคคล ซึงสอดคล้ องกับผลการวิจัยของนิตยา
กัณณิก าภรณ์ (2553: 121) ที ทํา การศึกษาปั จจัยบาง
ประการที ส่ง ผลต่ อ การพัฒ นาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ของข้ าราชการครู สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า เจตคติต่อวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์ กับ
การพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้ าน
วิสยั ทัศน์ และด้ านบุคลิกภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทัวไป
1.1 อาจารย์ ผ้ สู อนทีนํารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที เน้ น ความรู้ คู่ค วามดี ไ ปประยุกต์ ใ ช้ ในการจัด การ
เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ควรส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละบุคคล
ฝึ กปฏิ บัติ ง านต่ า งๆ ด้ ว ยตนเองพร้ อมทั งเรี ย นรู้ ในการ
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ทํ า งานร่ ว มกับ ผู้อื น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู เรี ย นได้ รับ ฟั ง และ
แสดงความคิด เห็น อย่า งสร้ า งสรรค์ เพือให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับ
ฟั งความคิดเห็นทีหลายหลาย
1.2 ในการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ รู ป แบบการ
เรี ย นการสอนที เน้ น ความรู้ คู่ค วามดีในห้ องเรี ย นผู้สอน
ควรปลูก ฝั ง และสอดแทรกความตระหนัก ในคุณ ค่า
ของวิช าชีพ ครู ป ระกอบการบรรยายและอภิ ป ราย และ
ควรเตรี ย มกรณี ศึ ก ษา กรณี ตัว อย่ า ง หรื อ สถานการณ์
จําลองทีสอดคล้ องกับประสบการณ์จริงในวิชาชีพครู และ
เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรี ยนร่ วมแบ่ ง ปั นและแลกเปลี ยน
ประสบการณ์ ชี วิต ครังเมื อเป็ นนัก เรี ย น เพื อสร้ างความ
ตระหนัก และปลูก ฝั ง จิ ตสํา นึก ในวิ ช าชี พ ครู และเพื อให้
ผู้เรียนได้ ศกึ ษาและได้ ฝึกปฏิ บัติจริ งภายในชันเรี ยน ส่วน
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้ องเรียนเป็ นการมอบหมายงานที
ฝึ กปฏิบตั ิในห้ องแต่ยงั ไม่เสร็จสมบูรณ์ กับงานในลักษณะ
ของการศึ ก ษาค้ นคว้ า หรื อ จั ด ทํ า เป็ นโครงงานและ
รายงาน ซึงอาจเป็ นงานกลุ่ม คู่ และรายบุ ค คลขึนกั บ
ระดับ ความยากง่ า ยของงาน นอกจากนี ผู้สอนต้ อ งจั ด
เวลาให้ นิสติ นําเสนอผลงานกลุ่ม คู่ และเดียวอย่างทัวถึง
และจั ด ให้ มี ก ารสะท้ อน (reflection) โดยเพื อนและ
อาจารย์ผ้ สู อน ทําให้ เกิดการแลกเปลียนความรู้ ความคิด
และทัศนคติอย่างหลากหลาย
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
2.1 ควรศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบ
การเรี ยนการสอนที เน้ น ความรู้ คู่ค วามดีกับตัวแปรอืนๆ
ทีสอดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริ ญญาตรี สาขา
ครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึก ษาศาสตร์ เช่ น ความสามารถ
แก้ ปั ญหาอย่ า งสร้ างสรรค์ ทั ก ษะการสื อสาร การใช้
เทคโนโลยี การเห็น คุณค่า ในตนเองและการเห็ นคุณค่ า
ผู้อืน
2.2 จากผลการวิจัย ทีพบว่า เจตคติต่ อวิช าชี พ
ครู มี ผลต่ อการเสริ ม สร้ า งจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ดังนันจึง
ควรทํ า การศึ ก ษาวิ จัย เกี ยวกับ ปั จ จั ย และแนวทางการ
เสริมสร้ างเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสติ ครู

2.3 ควรศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู้ โดยการ
ผสมผสานแนวคิ ด สรรคนิ ย ม จิ ต ตปั ญ ญาศึก ษา และ
ห้ อ งเรี ย นกลับ ด้ าน เพื อพั ฒ นานิ สิต ครู ใ ห้ สามารถนํ า
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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