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ผลการใช้เทคนิ คการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงั คมและเขียนสะท้อนความดีผา่ นบล็อก
เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการด้านจริ ยธรรมในรายวิ ชาจริ ยศาสตร์
สรรเสริญ อินทรันต์1 และ ฐิตยิ า เนตรวงษ์2*

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงั คมและเขียน
สะท้อนความดีผ่านบล็อกเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมในรายวิชาจริยศาสตร์ และ (2) พัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาตอนเรียน A1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาจริยศาสตร์ ปี การศึกษา 2556 จํานวน 18 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามเหตุผลเชิงจริยธรรม และ (2) แบบสอบถามเจตคติและพฤติกรรมจริยธรรม การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ( X ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั
ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า
(1) การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ยการรับใช้สงั คมและเขียนสะท้อนความดีผ่านบล็อกสามารถ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมในรายวิชาจริยศาสตร์แก่นกั ศึกษาได้
(2) นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมโดยการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ ร้อยละ 9.75 ส่วนเจตคติและ
พฤติกรรมจริยธรรมมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ ร้อยละ 12.29
(3) ความสัมพันธ์ของเหตุผลเชิงจริยธรรมและเจตคติและพฤติกรรมจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กนั ใน
ทิศทางบวกในระดับปานกลาง (r = 0.532) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คําสําคัญ: การเรียนรูด้ ว้ ยการรับใช้สงั คม, บล็อก, พัฒนาการด้านจริยธรรม
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The Effectiveness of Learning Technique Using Service Learning and Reflective
Writing of Goodness Via Blog to Enhance Moral Development
in the Ethics Course
Sansern Intharat1 and Titiya Netwong2*

Abstract

The objectives of the research study were: (1) to teach with learning technique using service learning and
reflective writing of goodness via blog to enhance moral development in the Ethics course and (2) to develop
moral of the students at Suan Dusit Rajabhat University. The sample consisted of 18 undergraduate students
who registered in the Ethics course of the 2013 academic year. The research instruments were the
questionnaire for moral reasoning and the questionnaire for attitude and ethical behavior. Data were analyzed
using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient. The results of the study were as follows :
(1) teaching with learning technique using service learning and reflective writing of goodness via blog were
increased moral of students in the Ethics course
(2) development of moral reasoning increased 9.75 percentage and attitude and ethical behavior increased
12.29 percentage of students
(3) the correlation between moral reasoning and attitude and ethical behavior were rather medium level (r
= 0.532) at the significant difference level of .05.
Key words: Service Learning, Blog, Moral Development
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1. บทนํา
การรับใช้สงั คมเป็ นการบําเพ็ญประโยชน์กบั สังคม
เพื่อเป็ นการทําสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื หรือเป็ นงาน
ทีท่ าํ เพื่อผูอ้ ่นื ทีม่ คี วามต้องการจําเป็ นหรือเป็ นกิจเมตตา
ตามความต้องการของชุมชนหรือสังคมนัน้ ๆ ดังนัน้ การ
รับใช้สงั คมจึงเป็ น การสร้างความตระหนักให้บุค คลมี
ความรู้ ความรู้สกึ ทางจิตใจ และพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับแนวคิดการรับใช้สงั คมโดยมองเห็นว่าตนเป็ นส่วน
หนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่เป็ นสมาชิกอยู่ เห็นคุ ณค่า
และศักยภาพของชุมชนรวมถึงใส่ใจต่อปญั หา และลงมือ
กระทํา สิง่ ใดสิ่งหนึ่ งเพื่อร่ วมรับผิด ชอบต่ อ ชุม ชนหรือ
สังคมนัน้ ๆ ฉะนัน้ กระบวนการรับใช้สงั คมจึงสามารถ
นํ า มาออกแบบการเรีย นการสอนเพื่อ บู ร ณาการการ
เรียนรูใ้ นเนื้อหาวิชาการและกิจกรรมการรับใช้สงั คมเข้า
ด้วยกัน[1] [2]
เทคนิคการเรียนรู้ด้ว ยการรับใช้สงั คมเป็ นเทคนิ ค
การเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้ด้านวิชาการ
และการทํากิจกรรมรับใช้สงั คมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ไี ด้เตรียมการไว้โดยอาศัย
การพิจารณาไตร่ตรองการกระทําเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ไปพร้อมกัน[1] อันจะส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดความตระหนัก
ถึ ง ชุ ม ชน มี ค วามผู ก พัน ที่ จ ะทํ า การรับ ใช้ ส ัง คม มี
พฤติกรรมช่วยเหลือผู้อ่นื และมีความเสียสละต่อสังคม
มุ่งมันพั
่ ฒนาสังคม
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการรับใช้สงั คม
จะมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการกระทํา และ
รู้จกั แก้ปญั หาจากิจกรรมรับใช้สงั คมเพื่อให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงหน้าทีต่ ่อสังคม ยึดหลักมหสุขหรือประโยชน์
นิยม เปิ ดโอกาสผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น อภิปราย
โต้แย้ง ตามแนวทางประชาธิปไตย และสนใจเรื่องของ
สังคม ซึง่ รูปแบบการเรียนรูด้ ว้ ยการรับใช้สงั คมสามารถ
ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการด้ า นจริ ย ธรรมได้ [2]
จาก
กระบวนการสํารวจประสบการณ์ การแจกแจงตัดสินใจ
การสร้างความตระหนัก การกระตุ้น และการซึมซับให้
ผูเ้ รียนสามารถบูรณาการประสบการณ์การรับใช้สงั คม
ของตนเข้าไปในชีวติ และทําให้วถิ ชี วี ติ และการตัดสินใจ
ในชีวติ มุ่งไปทีค่ ุณค่าทีไ่ ด้รบั มาจากประสบการณ์นนั ้ ๆ
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ดังนัน้ การได้เขียนสะท้อนความดีจากการมุ่งรับใช้สงั คม
จะเป็ น การเสริม แรงให้ ม องเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนจาก
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั
การใช้ บ ล็ อ กเป็ น การนํ า เอาความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเขียนสะท้อนความดีท่ี
ได้จากการบําเพ็ญประโยชน์ ต่ อสังคม ที่อํ านวยความ
สะดวกในการนํ าเสนอข้อมูล ความคิดเห็นต่ าง ๆ ของ
ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว จึงกล่าวได้ว่าเทคนิคการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สงั คมและเขียนสะท้อนความดีผ่านบล็อกจะ
สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมของผู้เรียนได้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒทิ ่จี ะพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้
คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างทักษะทางปญั ญา รวมถึง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อกี ทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ย
การรับใช้สงั คมและเขียนสะท้อนความดีผ่านบล็อกเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมในรายวิชาจริยศาสตร์
2.2 พัฒ นาจริย ธรรมของนัก ศึก ษา มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ
3. ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
3.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจริยศาสตร์ ตอน
เรียน A1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จํานวน
ทัง้ สิน้ 18 คน โดยได้จากการสุม่ อย่างง่ายจากตอนเรียน
ทัง้ 12 ตอนเรียน ในรายวิชาจริยศาสตร์
3.2 แบบแผนการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ผู้วจิ ยั ดําเนินการกํากับการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการเรียนรู้ดว้ ยการรับใช้สงั คมและเขียนสะท้อน
ความดีผ่านบล็อก และใช้แบบแผนการวิจยั แบบ One
Group Pretest-Posttest Design
T1 X T 2
X แทน ทดลอง (Experiment) หรือจัดกระทํา
(Treatment)
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T1 แทน วัดก่อนการทดลอง (Pretest) หรือ
วัดตอนเริม่ ต้นวิจยั
T2 แทน วัดหลังการทดลอง (Posttest) หรือ
วัดตอนสิน้ สุดวิจยั
คณะผู้วิจยั ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ด้ว ยเทคนิ ค การเรีย นรู้ด้ว ยการรับ ใช้ส งั คมและเขีย น
สะท้อนความดีผ่านบล็อก เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และ
วิเคราะห์พฒ
ั นาการด้านจริยธรรมโดยประเมินเหตุผล
เชิงจริยธรรม เจตคติและพฤติกรรมจริยธรรม ในสัปดาห์
ที่ 6 ตามกําหนดการเรียนดังนี้ [1], [3]
สัปดาห์ที่ 1 ขัน้ เตรียมการและปฐมนิ เทศ
- ผู้เรียนประเมินเหตุผลเชิงจริยธรรม และเจตคติ
และพฤติกรรมจริยธรรม
- แจ้งแนวปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนการสอน กําหนด
บทบาทหน้าที่ กฎ กติกาเกณฑ์การเรียน
- แนะนํ า e-Learning ประจํารายวิชาจริยศาสตร์
รวมถึ ง การใช้ บ ล็ อ กเพื่ อ เขี ย นสะท้ อ นความดี ใ น
ชีวติ ประจําวัน
- ผู้ส อนระบุ ถึง เกณฑ์ ม าตรฐานการทํ า งาน และ
ระยะเวลาการทํางานโครงการรับใช้สงั คมซึง่ จะใช้บล็อก
ในการสือ่ สาร สะท้อนความคิดเห็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั แก่ผเู้ รียน

สัปดาห์ที่ 2 ขัน้ สํา รวจประสบการณ์ กระตุ้น
ความสนใจ
- ผู้เ รีย นอภิป ราย และแลกเปลี่ย นความคิด เห็น
ประสบกับเหตุการณ์เกีย่ วกับปญั หาทีผ่ อู้ ่นื ประสบ
- ผู้เ รีย นแสดงความคิด เห็น นํ า เสนอโครงการที่มี
ความเป็ นไปได้ สร้างโอกาสทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือ
สัปดาห์ที่ 3 ขัน้ แจกแจงและเตรียมโครงการรับ
ใช้สงั คม
- ผูเ้ รียนเริม่ ศึกษา ตัดสินใจจะทําสิง่ ใดในกิจกรรมที่
จะรับ ใช้ ส ัง คม แจกแจงสิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ต นจะให้ ค วาม
ช่วยเหลืออย่างไร
- ผูเ้ รียนมีประสบการณ์พร้อมกัน สามารถแจกแจง
และแยกแยะสิง่ ที่มคี วามสําคัญสําหรับตนเองได้จงึ เริม่
จําทําแผนงานโครงการ
สัป ดาห์ที่ 4 ขัน้ กิ จ กรรมกลุ่ ม ลงมื อ กระทํา
กิ จกรรมที่ได้วางแผนไว้
- ผู้เ รีย นเริ่ม ตระหนั ก ว่ า ประสบการณ์ ก ารรับ ใช้
สังคมมีความหมายอย่างไรสําหรับตนเอง
- ผูเ้ รียนเริม่ เขียนสะท้อนความคิดเห็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก
การร่วมทํากิจกรรมลงในบล็อก
สัปดาห์ที่ 5 ขัน้ เก็บรวบรวมข้อมูล
- ผู้เรียนเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเขียนสะท้อ น
ความดีจากการรับใช้สงั คมผ่านบล็อก
- ผู้เรียนสามารถบูรณาการประสบการณ์ การรับใช้
สัง คมของตนเข้า ไปในชีวิต เห็น คุ ณ ค่ า ที่ไ ด้ ร ับ จาก
ประสบการณ์นนั ้ ๆ
สัปดาห์ที่ 6 ขัน้ สรุปและนําเสนอผลงาน
ผู้เ รียนสรุป ผลการดํา เนิ นการและนํ า เสนอผลการ
ดําเนินงาน และนําเสนอผ่านบล็อก

รูปที่ 1 e-Learning ประจํารายวิชาจริยศาสตร์
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รูปที่ 2 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนความดีผ่านบล็อก
3.2.2 เมื่อเสร็จสิน้ กิจกรรมการเรียนการสอน
เทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ยการรับใช้สงั คมและเขียนสะท้อน
ความดี ผ่ า นบล็ อ กแล้ ว ผู้ เ รี ย นจะทํ า แบบประเมิ น
พัฒนาการด้านจริยธรรมซึง่ ประกอบด้วย (1) เหตุผลเชิง
จริยธรรม และ (2) เจตคติและพฤติกรรมจริยธรรม
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.3.1 แบบสอบถามการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
(1) ลักษณะของเครื่องมือ มีลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถาม 5 ตัวเลือก เกีย่ วกับพัฒนาการด้านการใช้
เหตุผลทางจริยธรรม 5 ขัน้ โดยแยกประเด็นคําถามเป็ น 5
ด้าน คือ (1) ด้านความรับผิดชอบ มีขอ้ คําถาม 6 ข้อ (2)
ด้านความมีวนิ ัยในตนเอง มีขอ้ คําถาม 6 ข้อ (3) ด้าน
ความซื่อสัตย์ มีขอ้ คําถาม 6 ข้อ (4) ด้านความอดทน มี
ข้อคําถาม 6 ข้อ และ (5) ด้านความสามัคคี มีขอ้ คําถาม
6 ข้อ
(2) การสร้างและการหาประสิทธิภาพ
ของเครื่อ งมือ โดยแบบสอบถามการใช้ เ หตุ ผ ลเชิง
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จริยธรรม พัฒนามาจากแบบสอบถามการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมของกรมวิชาการ [4] และฐิตยิ า เนตรวงษ์ [3]
หาประสิทธิภาพโดยการประชุมกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน
7 คนในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อคําถาม แล้ว
นําไปใช้จริงโดยการนําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3.3.2 แบบสอบถามเจตคติและพฤติกรรม
จริยธรรม
(1) ลักษณะของแบบสอบถามเจตคติ
และพฤติกรรมจริยธรรมโดยมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม
6 ตัวเลือก แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ [5] ความคิดเห็นเจตคติท่ี
มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม แบ่งเป็ น 6 ระดับ มีทงั ้ ข้อ
คําถามทางบวกและทางลบ และส่วนของพฤติกรรม
จริยธรรม แบ่งเป็ น 6 ระดับ มีทงั ้ ข้อคําถามทางบวกและ
ทางลบ
(2) การสร้างและการหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ โดยแบบสอบถามเจตคติและพฤติกรรม
จริยธรรม พัฒนามาจากแบบวัดเจตคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรม
จริยธรรม และแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมของจินตนา
ตันสุวรรณนนท์ และคณะ [5] หาประสิทธิภาพโดยการ
ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 คน ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อคําถาม
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเหตุผลเชิงจริยธรรมโดย
วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3.4.2 วิเคราะห์เจตคติและพฤติกรรมจริยธรรม
โดยวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3.4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุ ผลเชิง
จริย ธรรมและเจตคติ แ ละพฤติ ก รรมจริยธรรมโดยใช้
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั ซึง่ มีเกณฑ์ดงั นี้ [3],
[4]
0.81 ขึน้ ไป ความสัมพันธ์สงู
0.61 – 0.80 ความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง
0.41 – 0.60 ความสัมพันธ์ปานกลาง
0.21 – 0.40 ความสัมพันธ์ค่อนข้างตํ่า
ตํ่ากว่า 0.21 ความสัมพันธ์ต่ํา
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4. ผลการวิ จยั
4.1 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สงั คมและเขียนสะท้อนความดีผ่านบล็อก
เพื่อส่งเสริม พัฒนาการด้านจริยธรรมในรายวิชา จริย
ศาสตร์ สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมใน
รายวิช าจริย ศาสตร์แ ก่ นั ก ศึก ษาได้ โดยมีข ัน้ ตอน 6
ขัน้ ตอนคือ ขัน้ เตรีย มการและปฐมนิ เ ทศ ขัน้ สํา รวจ
ประสบการณ์ กระตุ้ น ความสนใจ ขัน้ แจกแจงและ
เตรีย มโครงการรับ ใช้ส งั คม ขัน้ กิจ กรรมกลุ่ ม ลงมือ
กระทํากิจกรรมทีไ่ ด้วางแผนไว้ ขัน้ เก็บรวบรวมข้อมูล
และขัน้ สรุปและนําเสนอผลงาน
4.2 พัฒนาการด้านจริยธรรม
4.2.1 เหตุผลเชิงจริยธรรม การวิเคราะห์เหตุผล
เชิ ง จริ ย ธรรมของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนํ า เสนอส่ ว นของ
พัฒนาการการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง
รายบุคคล นําเสนอรายละเอียดในรูปที่ 1
6.00

x = 4.57
x = 4.09

5.00
mean

4.00

พัฒนาการ
9.75 %

3.00
2.00

pre-test

1.00

post-test

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

นักศึกษา

รูปที่ 3 พัฒนาการเหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง
จากรูปที่ 3 พบว่าเหตุผลเชิงจริยธรรมหลัง
ทดลองมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.57 เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่
ในขัน้ ที่ 5 จะเห็นว่ามีค่าสูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อน
ทดลองในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เหตุผลเชิง
จริย ธรรมอยู่ใ นขัน้ ที่ 4
ค่ า เฉลี่ย ร้อ ยละคะแนน
พัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 9.75
4.2.2 เจตคติและพฤติกรรมจริยธรรม การ
วิเ คราะห์ เ จตคติ แ ละพฤติ ก รรมจริย ธรรมของกลุ่ ม
ตัวอย่าง นําเสนอรายละเอียดดังรูปที่ 2
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mean

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

x = 4.43
x = 3.82
pre-test
post-test
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 นักศึกษา
พัฒนาการ
12.29 %

รูปที่ 4 พัฒนาการเจตคติและพฤติกรรมจริยธรรมของ
กลุ่มตัวอย่าง
จากรู ป ที่ 4 พบว่ า พัฒ นาการเจตคติ และ
พฤติกรรมจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองมี
พัฒนาการสูงขึ้นทุ กคน โดยมีพ ัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ
12.29
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรม และ
เจตคติและพฤติกรรมจริยธรรม
การวิเ คราะห์หาความสัมพัน ธ์ร ะหว่ า งเหตุ ผลเชิง
จริยธรรม และเจตคติและพฤติกรรมจริยธรรมโดยหาค่า
สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ข องเพีย ร์ส ัน รายละเอีย ดดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรม
และเจตคติและพฤติกรรมจริยธรรม
เหตุผลเชิ ง
เจตคติ และ
Sig.
r
จริยธรรม
พฤติ กรรม
จริยธรรม
S.D.
S.D.
x
x
4.57 0.14 4.43 0.29 0.023 0.532*
*p< .05
ตารางที่ 1 พบว่าความสัมพันธ์เหตุผลเชิงจริยธรรม
และเจตคติและพฤติกรรมจริยธรรมโดยหาค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ภาพรวมเหตุผลเชิงจริยธรรม และเจตคติและพฤติกรรม
จริยธรรมมีความสัมพันธ์กนั โดยตัวแปรทัง้ สองสัมพันธ์
ตามกันในทิศทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.532)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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5. สรุปผลและอภิ ปรายผล
5.1 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สงั คมและเขียนสะท้อนความดีผ่านบล็อก
เพื่อส่ งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมในรายวิชา จริย
ศาสตร์สามารถพัฒนาจริยธรรมให้แก่ผเู้ รียนทัง้ เหตุผลเชิง
จริ ย ธรรมรวมถึ ง เจตคติ แ ละพฤติ ก รรมจริ ย ธรรมได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจินตนา ตันสุวรรณนนท์ และ
คณะ[5]
ที่ พ บว่ า รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมได้ ซึ่ง
รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ยงยื
ั ่ นเป็ นการพัฒนาจริยธรรมองค์รวมทัง้ 3
ด้านคือ พฤติกรรม จิตใจ และปญั ญา รวมทัง้ ได้รบั การฝึ ก
ทํ าโครงการฯ สามารถพัฒนาคุ ณธรรมจริยธรรมของ
นั กศึกษาระดับปริญญาตรีใ ห้สูงขึ้นอย่ างเด่ นชัด และ
สอดคล้ องกับแนวคิดการใช้โ ครงการรับใช้ส ัง คมของ
ชวาลา เวชยันต์ [1] ที่ระบุว่าการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการรับใช้สงั คม เป็ นการจัดการเรียนการสอนที่
เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรื่องที่จะศึกษาด้วยตนเอง
โดยการกําหนดประเด็นปญั หาขึน้ มาตามความสนใจ แล้ว
ใช้กระบวนการแก้ปญั หามาใช้ในการศึกษาหาความรูต้ าม
วิธีก ารของตนจนบรรลุ ค วามสํา เร็จ กอรปกับ การนํ า
เทคโนโลยีเครือข่ายมาประยุกต์กบั การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บล็อกเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างสมาชิกและ
นําเสนอบันทึก ความคิดเห็นจึงสามารถเพิม่ สมรรถนะของ
ผูเ้ รียนในด้านการติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการภายใน
กลุ่มสมาชิก [6] นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้สะท้อน
ความคิ ด เห็ น ส่ ง เสริ ม ในภารกิ จ การเรีย นที่น่ า สนใจ
เอือ้ อํานวยต่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมจะ
พัฒนากลุ่มสังคมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนลงมือ
กระทํ าในการสร้างความรู้หรือการเรียนรู้ได้[7] [8]
สอดคล้องกับแนวคิดของ ใจทิพย์ ณ สงขลา [9] ทีก่ ล่าว
ว่าการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างสิง่ แวดล้อมให้
มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันด้วยเสียง วีดิท ัศน์ และ
ข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี Voice Over IP (VOIP) ในลําดับที่
เหมาะสม สามารถออกแบบใช้รูปแบบวิธกี ารสอนได้อย่าง
หลากหลาย ทําให้เกิดความสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นสารสนเทศ ซึ่งบล็อกจะเป็ นพืน้ ที่ให้ผเู้ รียนได้
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เขียนบันทึกการเรียนรูป้ ระจําวัน ทําให้ผเู้ รียนได้มโี อกาส
สะท้อนความคิดในมุมมองของตน และผู้เรียนสามารถรับ
การป้ อนกลับจากผู้เ รีย นหรือ ผู้ส อนในเนื้ อที่เดียวกัน
ดั ง นั ้น การจั ด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ จึ ง นั บ ว่ า มี
ความสัมพันธ์ก ับการเรียนรู้สอดคล้องกับแนวคิดของ
ฉันทนา ปาปดั ถา และณมน จีรงั สุวรรณ [10] ทีไ่ ด้ระบุ
ว่า สิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ คือองค์ประกอบด้านการเรียนรู้
ประเภทสือ่ และเครื่องมือสําหรับการจัดการเรียนรูจ้ ะต้องมี
องค์ ป ระกอบสํ า คัญ คือ สื่อ การเรีย นรู้ สื่อ เทคโนโลยี
บริบท/สภาพแวดล้อม และการสื่อสาร จะพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผูเ้ รียนได้อกี ทางหนึ่ง
5.2 พัฒนาการด้านจริยธรรมในที่น้ี ประกอบด้วย
เหตุผลเชิงจริยธรรมและเจตคติและพฤติกรรมจริยธรรม
โดยเหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมก่ อ นทดลองภาพรวมกลุ่ ม
ตัวอย่างมีเหตุผลเชิงจริยธรรมขัน้ 4 คือ ขัน้ ยึดถืออํานาจ
ของกฎหมาย เมื่อทําการประเมินหลังการทดลองเหตุผล
เชิงจริยธรรมสูงขึน้ เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในขัน้ ที่ 5 คือ
ขัน้ ยึดหลักสัญญาประชาคม ยึดหลักความถูกต้อง เมื่อ
แยกเป็ นรายด้าน ทุกด้านเหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในขัน้ ที่
5 คือ ขัน้ ยึดหลักสัญญาประชาคม ยึดหลักความถูกต้อง
สามารถเรียงลําดับเหตุผลเชิงจริยธรรมจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความสามัคคี ด้านความ
อดทน ด้านความมีวินัยในตนเอง และด้านความ
รับผิดชอบ ภาพรวมมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ ร้อยละ 9.75 จะ
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นผู้เรียนมีเหตุผลเชิงจริยธรรม
สูงขึน้ จนถึงขัน้ ที่ 5 ในทุกด้าน อาจเนื่องจากคุณธรรมใน
ั หาที่
ด้านความซื่อสัตย์ ความสามัคคี เป็ นประเด็นป ญ
สังคมไทยประสบปญั หาวิกฤตเป็ นอย่างมาก จากข่าวการ
ชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่าง ๆ ข่าวการคอรัปชันในวงการ
่
ต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างจึงมองว่าตนมีเหตุผลเชิงจริยธรรม
ด้านดังกล่าวสูงกว่าบุคคลทีส่ ร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่น
สอดคล้องกับการศึกษาของ นงลักษณ์ วิรชั ชัย ชยุตม์
ภิรมย์สมบัติ และศจีมาจ ณ วิเชียร [11] ทีไ่ ด้ทําการวิจยั
และพัฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมพบว่ า สภาพ
คุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในสังคมไทยตามตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มในการประเมินระดับคุณธรรมของ
ตนเองสูงกว่ าระดับคุ ณธรรมของเพื่อนร่ วมอาชีพและ
เพื่อนร่วมชาติ เพราะกลุ่ มตัวอย่ างรับรู้ว่ าตนเองอยู่ใน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

สังคมที่ไม่ ดี เพราะการได้ร ับข่าวสารจากสื่อต่ าง ๆ ที่
กล่าวถึงความไม่ซ่อื สัตย์ของบุคคลหลายระดับ การได้รบั
ความเดือดร้อนจากความขัดแย้งในกรณีต่าง ๆ ในปญั หา
ภาคใต้ ปญั หาการประท้วงก่อความไม่สงบในเขตเมือง
นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเกิ ด ความไม่ แ น่ ใ จในระดั บ
คุณธรรมของผู้อ่นื ว่าจะดีกว่าตนหรือไม่ ซึ่งสืบเนื่องจาก
การรับรู้ข่าวสาร และการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับ
ผู้อ่ืน โดยมองว่ าการที่ตนเองไม่ ทํ าแต่ ม ีคนอื่นทํา นั น่
หมายความว่ าผู้อ่ืนนัน้ น่ าจะไม่ดีหรือไม่มีคุณธรรมเท่ า
เทียมกับตนเองจึงทําให้กลุ่มตัวอย่างมองว่าคนอื่น ๆ ใน
สังคมไม่น่าไว้ใจ ส่วนเจตคติและพฤติกรรมจริยธรรม ผล
การวิเคราะห์ภาพรวมเจตคติและพฤติกรรมจริยธรรมก่อน
การทดลองของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก เจตคติและ
พฤติกรรมจริยธรรมหลังการทดลองอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ ร้อยละ 12.29 ซึ่งเป็ นการพัฒนา
ด้านจิตใจและพฤติกรรมเพื่อกระตุ้ นให้ผู้เรียนได้ร่ ว ม
เรียนรู้และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญั หาทาง
สังคม และปญั หาเกีย่ วกับการประพฤติทถ่ี ูกต้องและดีงาม
เป็ นการสอนให้บุ คคลเกิดความกระจ่ างในค่ านิ ยมของ
ตนเองและสามารถพัฒนาค่านิยมของตนให้สอดคล้องกับ
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมได้ จะเป็ นการพัฒนาที่เริ่ม
จากภายในออกสูภ่ ายนอกมาสูก่ ารปรับพฤติกรรม[5]
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
6.1.1 การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงการรับ
ใช้สงั คมและมีการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นกิจกรรมทาง
ออนไลน์ ผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนบทบาทเป็ นทีป่ รึกษา คอย
อํานวยความสะดวก และติดตามการดําเนินกิจกรรมของ
ผู้เรียนอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ ก่อนเรียนต้องเตรียม
ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย
6.1.2 สถานศึกษาที่นํามีการนํ าเครื่องมือใน
บทเรี ย นออนไลน์ ม าใช้ ต้ อ งมี ค วามพร้ อ มทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อ มด้ านทรัพยากรสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางเครือข่าย เพราะผูเ้ รียนต้องอาศัย
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ปฏิสมั พันธ์กนั ทางออนไลน์
และสถานศึกษาต้องดําเนิ นการพัฒนาจริยธรรมอย่ าง
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ต่ อเนื่ อง เอาจริงเอาจัง และมีการยกย่ องเชิดชูบุ คคลที่
กระทําความดีเพื่อสังคม
6.1.3 สถานศึกษาควรส่งเสริม หรือเปิ ดโอกาส
ให้นักศึกษาได้จดั โครงการเพื่อการรับใช้สงั คม เพื่อให้
นักศึกษาได้สร้างสรรค์โครงการที่มีคุณภาพให้กบั สังคม
เพื่อให้นกั ศึกษาได้เกิดความภาคภูมใิ จ เป็ นแบบอย่างทีด่ ี
แก่สงั คม และคํานึงถึงหลักมหสุขหรือประโยชน์นิยม
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
6.2.1 ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เสริมสร้างทักษะต่ าง ๆ ในเนื้ อหาพื้นฐานอื่นและใน
ระดับชัน้ อื่น ๆ ในหมวดวิชาพืน้ ฐาน เช่น วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิชาสังคมโลกร่วมสมัย เป็ นต้น
6.2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการออกแบบ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมรวมถึ ง สนั บ สนุ น ทัก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จ ั ย และทุ น
สนับสนุ นการตีพมิ พ์เผยแพร่งานวิจยั จากสถาบันวิจยั
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
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