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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มการให้เหตุผล
เชิงจริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา และเพื่อสร้างเครื่ องมือการประเมินชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพื่อส่ งเสริ มการให้เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนสบปราบพิทยาคม
จังหวัดลาปาง กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินความเหมาะสมของ
ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 5 ท่าน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
เพื่ อส่ ง เสริ ม การให้ เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมของนัก เรี ย น วิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยหาค่ าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าการประเมินความเหมาะสมของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการ
ให้เหตุผลทางจริ ยธรรมของนักเรี ยนโดยรวมชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่มีความเหมาะสมมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อชุ ดที่ 5 ( = 2.88, = 0.17) ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่มีความเหมาะสมมากเป็ น
อัน ดับ สอง คื อ ชุ ด ที่ 3 ( = 2.82, = 0.27) และชุ ด ที่ 4 ( = 2.82, = 0.20) ชุ ด กิ จ กรรม
การเรี ยนรู้ ที่มี ความเหมาะสมมากเป็ นอันดับสาม คื อ ชุ ดที่ 2 ( = 2.76, = 0.30) ชุ ดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ที่มีความเหมาะสมมากเป็ นอันดับสุ ดท้าย คือ ชุดที่ 1 ( = 2.75, = 0.38) ตามลาดับ
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ABSTRACT
The purposes of this study were to develop Learning Activity Packages to promote Moral
Reasoning of Mathayom Suksa Students and to create instruments to measure the Learning
Activity Packages to Promote Moral Reasoning of Mathayom Suksa Students, Sobprappittayakom
School, Lampang Province. The sample were 5 experts to measure the Packages Data were
analyzed for means and standard/deviation.
The findings were as follows ; The packages were overall appropriated with the highest
mean scores of fifth package ( = 2.88, = 0.17), the third package ( = 2.82, = 0.27), the
forth package ( = 2.82, = 0.20), the second package and first package consecutively.
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