สวัสดีท่านผู้อ่านวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 3 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562) ซึ่งเป็นฉบับสองของปี
พุทธศักราช 2562 สำหรับฉบับนี้ยังคงมีผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวนมากเสนอ
บทความวิ ช าการและบทความวิ จ ั ย เพื ่ อ ขอรั บ การพิ จ ารณาตี พ ิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ใ นวารสาร
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้จัดทำได้จัดทำวารสารทั้ง ในรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และรูปเล่มโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย นวั ต กรรม และองค์ ความรู ้ ใหม่อ ัน เป็น ความก้ า วหน้า ทางวิช าการด้าน
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความ
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย ทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้คณะผู้จัดทำวารสารยังสมนาคุณสำหรับผู้เขียนบทความในวารสารโดย
การส่งฉบับรูปเล่มไปยังผู้เขียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกเช่นเคย ตลอดระยะเวลาในการจัดทำ
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ระบบ ThaiJo เพื ่ อ ต้ อ งการให้ม ี การสะท้ อ นให้ เห็น คุณภาพและมาตรฐาน ของการคั ด เลือก
บทความเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสาระต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านการศึกษา เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของประเทศชาติสืบไป
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะอภิ ป รายความสำคั ญ ของความมี วินั ย ในตนเองที่ เป็ น จุ ด เชื่ อมโยง
คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กับการฝึกทักษะจริยธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (Domains of learning)ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบมาตรฐาน TQF ทั้ง
ยังเป็นการสร้างวัฒ นธรรมการเรียนรู้การพัฒ นานิสัย และความประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีสาระ
ครอบคลุมในการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ และทักษะทางจริยธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ อีกทั้งแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จในการ
ฝึกวินัยในตนเองได้ อีกประการหนึ่งในบทความนี้ผู้เขียนนำเสนอถึงวิธีการพัฒนาวินัยในตนเองและกิจกรรม
สำหรับฝึกทักษะ ความมีวินัยในตนเองนั้น จะเป็นจุดเชื่อมโยงสู่คุณธรรม จริยธรรมได้
คำสำคัญ

: ความมีวินัยในตนเอง คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ABSTRACT
This article aims to discuss the importance of self-discipline as a link to moral and
ethics based on desirable graduate characteristics with ethical practice in accordance with
the standards of learning (Domains of learning) on ethics and moral. This is part of the
Thailand Qualifications Framework (TQF), and it is a culture of learning, developing habits
and behavior with integrity and ethics with the major points covering development of
knowledge and ethical skills. Therefore, it is necessary to develop the desired graduates.
There also exists the concept of attitude for success to be explored in self-discipline. In
addition, in this article, the author presents how to develop self-discipline and activities for skill
training. Self-discipline certainly is a link to ethics and morality.
KEYWORS: Self-discipline, Ethics and Moral, Desirable Graduate Characteristics
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บทนำ
สังคมโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตที่สำคัญและยิ่งใหญ่ เป็นวิกฤตที่ท้าทาย ที่จะต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
ในสั งคมยุ ค ดิ จิ ต อล จนเกิ ด วิก ฤติ ท างศี ล ธรรม ปรากฏการณ์ ท างคุ ณ ลั ก ษณะที่ ไม่ พึ งประสงค์ ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่รุนแรงและก้าวร้าว ทั้งยังขาดความอดทน
ขาดวินัย ขาดความซื่อสัตย์ ฯลฯที่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ สอดคล้องกับ สำนักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557) กล่าวว่า ขณะนี้ยุคสมัยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีทั้งบวกและลบและการใช้เทคโนโลยี ที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและส่วนรวมมาก อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเป็นหน้าที่ของ “ครอบครัว” และ “การศึกษา” ที่เป็นดังนี้เพราะ
เนื่องมาจากปัญหาศีลธรรมถดถอยด้านพฤติกรรมของเยาวชน ดื่มเหล้า ติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาท รวมกลุ่ม
แข่งมอเตอร์ไซต์ ฯลฯ ปัญหาทุจริตฉ้อฉลทั้งในวงการราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน รวมทั้งในวงการศึกษา
และวงการสงฆ์ ก็ยังปรากฏเป็นข่าวในช่วงปี 2557 - 2558อย่างต่อเนื่อง (วิทยากร เชียงกูล, 2559)สาเหตุ
เหล่ านี้ มี ผ ลกระทบต่ อ การมี วินั ย ในตนเองของเยาวชน ดั งนั้ น สถาบั น การศึ ก ษา จึ งเป็ น สถาบั น รองจาก
ครอบครัวที่จะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบ ปลูกฝัง และบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีวินัยในตนเองอย่าง
จริงจังซึ่งสอดคล้องกับ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (2557) ที่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงการเรีย นอย่างไรให้
บัณฑิตไทยเป็นคนดีและคนเก่ง มีสมรรถนะที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ มีวุฒิภาวะทางสังคม
และรักองค์กร และที่ไปกว่านั้น คือการขาดทักษะ (soft skill) โดยต้องเร่งพัฒ นาเรื่อง ความซื่อสัตย์ ความ
รับ ผิ ดชอบ การมีวินั ย :ตรงต่อเวลา สามารถทำงานร่ว มกับคนอื่น ที่ห ลากหลายต่างวัฒ นธรรมได้ ทั้งนี้ ยัง
สอดคล้องกับ ชัชชญา พี ระธรณิ ศร์ (2559) จากการศึกษาเรื่อง การพัฒ นากลยุทธ์การบริห ารจัดการเพื่ อ
ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานพบว่า ในการจัดลำดับ ความสำคัญจำเป็นคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทย ที่สูงที่สุดคือความมีวินัย ในด้านการบริหารจัดการ จึงควรปลูกฝัง บ่มเพาะจริยธรรมด้านการมี
วินัยอย่างเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต)( 2555) ดังได้กล่าวถึง วิธีสร้างวินัยในตนเอง
ไว้ว่า
…การจะให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ยั่งยืนเคยชิน ย่อมมาจากจิตใจที่มีความพึงพอใจ
มีความสุขในการทำพฤติกรรมนั้น เมื่อเกิดปัญญาเรียนรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจมองเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของการกระทำนั้น จะเป็นวิธีสร้างวินัยความรับผิดชอบในตนเอง เป็นการจัดสรร
โอกาส ทำให้ชีวิตและสังคมมีระเบียบเป็นโอกาสแก่การพัฒนามนุษย์ ...
จะเห็นได้ว่า ถ้านักศึกษายังอ่อนด้อยความมีวินัยในตนเองแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไปในทางที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ของสังคมอย่างแน่นอน ที่
สำคัญ คือจะต้องมีจุดเริ่มต้นจากจิตใจที่ดีงาม มีการเรียนรู้ มีความพึงพอใจ มีความสุขกับการกระทำสิ่งใดๆ
อย่างมีคุณค่า ผู้เขียนจึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนพัฒนา ในกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ในเชิงฝึกทักษะจริยธรรม (Ethic Skill) สู่การพัฒนาความมีวินัยในตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป
2
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แนวคิดเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง : จุดเชื่อมโยงสู่คุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้
กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ โดยในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งต้องกำหนดเป้าหมายและดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย
5 ด้านดังนี้ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ IT
สำหรับความวินัยในตนเอง เป็นการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ในด้านที่ 1 สอดคล้องกับวันชัย ปาน
จันทร์(2561) จากการศึกษาพบว่า การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนั กศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมีวินัย 2) ด้านความรับผิดชอบ 3) ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต 4) ด้านความเสียสละ 5) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 6) ด้านการเข้าใจผู้อื่น และ 7) ด้านการเข้าใจโลก
ส่ วน แนวคิ ด ความวิ นั ยในตนเอง จากการสั งเคราะห์ จากเอกสาร ตำรา และงานวิ จั ย “วิ นั ย”เป็ น
ความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมทางจริยธรรมจากจิตสำนึกที่มีคุณค่า โดยเริ่มต้นจากการ
ปฏิบัติตามแบบแผนของตัวนักศึกษาก่อนและที่สังคมกำหนดไว้ และต้ องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะปฏิบัติเอง
และเกิ ดความเคยชิ น ซึ่ งเป็ นเครื่ องชี้ วั ดคุ ณ ภาพในการศึ กษา การดำเนิ นชี วิ ตและในสั งคม เป็ นกุ ญ แจแห่ ง
ความสำเร็ จ ในการประกอบอาชี พ ตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ความมีวินัยในตนเองเกิดจากการเรียนรู้ และปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของสังคม การสร้างความมีวินัยในตนเอง จึงควรเริ่มจากการทราบถึงความสำคัญ ประโยชน์และ
ลักษณะของผู้มีวินัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง
แนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2555) สรุปว่า วินัยในตนเอง เป็นความสามารถของบุคคลในการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่พึงปรารถนา ตามความต้องการของตนเองตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่กำ หนด เช่น ระเบียบของโรงเรียน ของชุมชน ตามหลักศีลธรรม เป็นต้น โดยที่ไม่ได้ปฏิบัติ
เพราะได้รับคำสั่งจากคนอื่น ซึ่งนอกเหนือจากจะกระทำ ในสิ่งที่เหมาะสมแล้วยังยับยั้งการกระทำ ที่ไม่
เหมาะสมด้วย
แนวคิดของ Charles (2002 : 3) กล่าวว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตนเอง
ให้มี พฤติกรรมที่เหมาะสม
แนวคิดของ Mussen and others (1969: 513-514) ได้ให้ ข้อคิดเห็ นเกี่ยวกับการพัฒ นาวินัยใน
ตนเองไว้ว่า ถ้าต้องการให้การพัฒนาวินัยในตนเองได้ผลตามต้องการ บิดามารดาควรจะใช้วิธีวางเป้าหมาย
ระยะยาว
โดยมุ่งให้ เด็กยอมรับ ค่านิ ย มต่าง ๆ เข้าเป็ นส่ วนหนึ่งในจิตใจของเด็ก ก็ยังมีโอกาสจะรับ
ค่านิยมและคุณธรรมจากบิดามารดามากกว่าลูกที่บิดามารดาตามใจ บิดามารดาจึงควรใช้เหตุผลและควบคุม
พฤติกรรมเด็กอย่างพอดี
สรุป ได้ว่าประโยชน์ และลักษณะของผู้มีวินัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นความสามารถของ
บุคคลในการควบคุม อารมณ์ พฤติกรรมของตนเอง และการใช้เหตุผลตามที่มุ่งหวัง มีก ารฝึกทักษะจริยธรรม
(Ethic Skill) สู่การพัฒนาความมีวินัยในตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจนกว่าจะปฏิบัติเองและเกิดความ
เคยชิน ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพในการศึกษา เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและในสังคม
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ทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับการฝึกวินัยในตนเอง: จุดเชื่อมโยงสู่คุณธรรม จริยธรรม
1. ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของ Mowrer (1950) เชื่อว่า การเกิดวินัยในตนเองจนเป็นผู้ที่
บรรลุวุฒิภาวะทางจิตนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการเลี้ยงดูในวัยทารกอย่างมีความสุข ความอบอุ่นและผ่านการ
อบรมสั่งสอน หรือการเลียนแบบที่ดีงามจากผู้ที่เลี้ยงดูตน จึงจะพัฒนาเป็นลักษณะที่เด่นชัดในจิตสานึกของ
บุคคลนั้ น และกลายเป็ น พฤติกรรมที่ถูกต้อง มีเหตุผลของบุคคลนั้น สอดคล้องกับสุมน อมรวิวัฒ น์ (2558)
กล่าวว่าการมีวินัยเป็นจุดเชื่อมโยงสู่คุณธรรม จริยธรรมหลายอย่าง
2. ทฤษฎีนิสัยใน 21 วัน หรือ “21-Day Habit Theory”
ทฤษฎี “21-Day Habit Theory” ของ Maxwell Malt (2013) ศั ล ยแพทย์ ช าวอเมริ กั น
และเป็ น นั กเขียนที่มีผ ลงานเขีย นด้านจิ ตวิทยา “Psycho-Cybernetics” ที่เป็นที่ยอมรับและถูกตีพิ มพ์ มา
ยาวนานกว่า 50 ปี ในการปรับ เปลี่ ย นพฤติกรรมของมนุษ ย์ และเป็นทฤษฎีการสร้างนิสั ยใหม่ที่ได้มีผู้ คน
กล่าวถึงและนำมาใช้มากที่สุดแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีอีกหลายนักคิดที่ได้คิดและนำเสนอตัวเลขจำนวนวันที่จะใช้
ในการสร้างนิ สั ยใหม่ ซึ่งมีตั้งแต่ 18 วัน , 66 วัน ไปจนถึง 254 วัน แต่ตัว เลข 21 วัน และ 21-Day Habit
Theory ก็ยังคงเป็นสิ่ง ที่ผู้คนยังพูดถึงและนำมาใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงมากสุดและโดยส่วนตัวแล้ว รู้สึก
ว่า ตัวเลข 21 วัน เป็นตัวเลขที่กำลังอยู่ในช่วงระยะเวลา ที่ไม่มาก และ ไม่น้อยเกินไป ซึ่งค่อนข้างจูงใจ ให้คน
รู้สึกมีความหวังในการที่
จะเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเอง
จะเห็นได้ว่าทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้การฝึกทักษะจริยธรรม (Ethic Skill) ได้
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ John Dewey(1963)ผู้ เรียนต้องเรียนรู้จากการ
กระทำ(Learning by Doing ) ในสถานการณ์จริง การศึกษาตามทัศนะของ John Dewey คือ ความเจริญ
งอกงามทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การจัดกระบวนการเรียน รู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็น
การจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการ
แก้ปั ญ หาได้จ ริ ง รวมทั้งการรับ รู้ พั ฒ นาการทางด้านสติปัญ ญา ได้ คิดและเข้าใจความเป็น เหตุผ ล ทั้งนี้มี
องค์ประกอบของวิ นั ยในตนเอง เข้ามาสั มพั น ธ์ด้ ว ยองค์ ประกอบของวิ นั ย ที่ มี ความสั มพั นธ์ต่ อจุดเชื่ อมโยงสู่
คุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญนั้นมี 6 องค์ประกอบ อาทิ1) ความมุ่งมั่น 2) ความอดทน 3) ความพากเพียรไม่ย่อ
ท้อ 4) ความรับผิดชอบ 5) การปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม 6) ความเชื่อมั่นในตนเอง (บุญชม ศรี
สะอาด, 2555)
สรุปได้ว่า วินัยในตนเอง เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมตนเอง ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับการศึกษา อบรมเป็นสำคัญโดย ผ่านกระบวนการ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ John Dewey
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทฤษฎี “21-Day Habit Theory” ของ Maxwell Malt ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมีวินัย 2) ด้านความรับผิดชอบ 3) ด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ด้านความเสียสละ 5) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 6) ด้านการเข้าใจผู้อื่น และ 7) ด้านการ
เข้าใจโลก ต้องใช้เวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้วิธีจูงใจดีกว่าวิธีบังคับ/การฝึกวินัยย่อมสอดแทรกเข้าไปได้เสมอ
เกือบทุกรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ นอกชั้นเรียน ก็ควรฝึกจนเกิดเป็นนิสัยเพื่อให้เกิดความเคยชิน เพราะวินัยใน
ตนเองคือ วินัยสูงสุดที่พึงปรารถนา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ความจำเป็นการสร้างความมีวินัยในตนเอง: จุดเชื่อมโยงสู่คุณธรรม จริยธรรม
จากนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของคนให้เป็น
คนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีส่วนทำให้สถาบันอุดมศึกษา
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มุ่ งเน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ในด้ านปริ ม าณและคุ ณ ภาพอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เป็ น พลั งในการสื บ ทอดและ
สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมและประเทศชาติ แต่ผลสะท้อนจากสังคมและจากผู้ใช้บัณฑิตในสายวิชา
ต่างๆพบว่า คุณภาพบัณฑิตโดยรวมยังต้องแก้ไข และพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น ผู้ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ ที่ทรงคุณค่า จะต้องอาศัยกระบวนการ
และกลวิธีที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา โดยการสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการจัดกิจกรรม
นอกหลั ก สู ต ร การสอดแทรก กิ จ กรรมการมี วิ นั ย ในการเรี ย นการสอนด้ ว ยทฤษฎี และปฏิ บั ติ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์
และนักศึกษา การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประยุกต์ใช้
ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงไปด้วยดี มีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตลอดจน
เป็นผู้ที่มีชีวิตที่เป็นสุข มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ร่างกาย จิ ตใจ อารมณ์และสังคมเป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มี
วินัย มีความรับผิดชอบ สุจริต เที่ยงธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์แก่
สังคมทั้งในขณะที่กำลังศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว
จะเห็ น ได้ ว่ า การสร้ า งความมี วิ นั ย ในตนเอง นอกจากกิ จ กรรมนอกชั้ น เรี ย นแล้ ว ยั ง จำเป็ น ต้ อ ง
สอดแทรกอยู่ ในกระบวนการเรียนการสอนและ ยังต้องมีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติที่ดีของนักศึกษาด้วยอีก
ประการ ซึง่ แนวคิดเกี่ยวกับ ทัศนคติ(Attitude)จะบ่งบอกถึงความสำเร็จ มีความสำคัญจำเป็นในการฝึกวินัยใน
ตนเอง เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรม จริยธรรม ด้านอื่นได้อีกประการหนึ่งเช่นกัน
การพัฒนาวินัยในตนเอง
บุญชม ศรีสะอาด(2555)กล่าวว่า วินัยในตนเอง (Self-Discipline) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก การ
มีวินัยในตนเองนอกจากจะส่งผลให้บุคคลประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตได้รับการยอมรั บนับถือ ชื่นชม
จากบุคคลอื่น ๆ ที่รู้จักแล้ว ยังส่งผลให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความสงบสุขเจริญก้าวหน้า เป็นสังคมที่มี
คุณภาพ ดังนั้นความสามารถในการจูงใจตนเองให้มีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายก็คือ
ความมีวินัย ในตนเอง ซึ่งการพัฒ นานั้ น Steve De Vore ผู้พัฒ นาระบบ Syber Vision และเจ้าของผลงาน
Self–Discipline และThe World’s 100 Great People Audio Collection ซึ่ ง เรื่ อ งหลั ง เป็ น ผลมาจาก
งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ศึกษาอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับประวัติความสำเร็จของบุคคลที่สำคัญที่สุดใน
โลก 100 คน
Self–discipline นั้นถือว่า เป็นแกนสำคัญมีรากที่หยั่งลึกต่อการปฏิบัติที่ยั่งยืนเป็น
เวลายาวนานเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ (The Master Key to Success)
ด้านศาสนานับว่าเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาวินัยในตนเอง เป็นหน้าที่โดยตรงของศาสนาในการ
อบรมพัฒนาคนให้มีวินัยในตนเอง พระหรือนักบวชเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังวินัยในตนเองให้กับเด็ก
เล็กถึงวัยผู้ใหญ่ จริยาวัตรและพฤติกรรมของพระและนักบวชในศาสนาต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดี แต่ก็มีปัญหา
เนื่องจากคนที่เข้าวัดเข้าโบสถ์ฟังเทศน์ มักเป็นผู้ใหญ่ คนสูงวัย ซึ่งเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนใน
ศาสนา มีความศรัทธา สั่งสมคุณงามความดีเป็นประจำอยู่แล้ว ส่วนเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาขาดวินัยมักทำความผิด
นอกจากนี้ ยั งมี สื่ อ มวลชนต่ างๆ ไม่ ว่ าจะเป็ น สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ Online มี Social Network รวมทั้ งสถาบั น ทาง
การเมืองก็มีส่วนสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการเรียนการสอน สามารถต่อยอดไปสู่การฝึกทักษะจริยธรรม(Ethic Skill)ให้ต่อเนื่องสู่การมีวินัย
ในตัวเองได้โดยช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งแต่ละวิธีมีองค์ประกอบ และขั้นตอนการ
ดำเนินการที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์นำไปสู่วัตถุประสงค์ของการสอนได้(ทิศนา แขมณี ,2551) อาทิ วิธี
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สอนแบบอุปนัย (Induction) คือ กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
โดยใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาแล้วดึงหลักการ แนวคิด ออกมาซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ องค์ประกอบสำคัญของการสอนด้วยวิธีนี้ คือ
1. มีผู้สอน ผู้เรียน
2. มีตัวอย่าง ข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์ บทความที่แสดงความคิดในลักษณะย่อยๆ
3. มีการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อดึงหลักการ
4. มีข้อสรุปที่เป็นหลักการหรือแนวคิด
5. มีผลการเรียนรู้ร่วมกัน
วิธีสอนแบบนี้จะได้ผลดีเมื่อผู้สอนสามารถหาตัวอย่างที่มีลักษณะย่อยๆ ของเรื่องที่เรียนและมีการตั้ง
คำถามที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และที่สำคัญควรมีการประเมินผลการเรียนโดยให้ผู้เรียนบันทึกการ
สะท้อนคิดวิเคราะห์ตนเองด้วย ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก และสำหรับการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
สร้ า งกระบวนการคิ ด สู่ ก ารพั ฒ นาการมี วิ นั ย ในตนเอง นั้ น สามารถช่ ว ยสร้า งกระบวนการคิ ด วิ เคราะห์
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผนการสอน โดยตอบคำถามว่าจะสอนอะไร กำหนดเนื้อหาที่จะสอนออกเป็น
ข้ อ ย่ อ ยๆ ความยาวของเนื้ อ หาต้ อ งเหมาะสมกั บ เวลา นำไปกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง พฤติ ก รรม โดย
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องเรียงลำดับจากระดับความจำความรู้ในหลักการ การนำไปใช้ จนถึงท้ายสุดคือ
การตัดสินคุณค่า ต่อจากนั้นสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถามจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และ
ผู้สอนต้องกำหนดให้ผู้เรียนทำกิจกรรมที่ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและทัศนคติ
ขั้น ที่ 2 กำหนดวิธีส อน ซึ่งประกอบด้วย องค์ป ระกอบการสอน วัตถุประสงค์การสอน และ
ขั้นตอนการสอน โดยในขั้นตอนการสอนจะต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์
ขั้น ที่ 3 ขั้นตรวจสอบผลการสอน การทำกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ สอนต้องมีทั้งแบบทดสอบวัด
ความรู้ แบบสังเกตพฤติกรรม และให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินตนเอง
การจะพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี วิ นั ย ในตนเองนั้ น จำเป็ น มี เทคนิ ค วิ ธี ป ฏิ บั ติ นอกจากการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ การเลือกใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาแล้วดึงหลักการ แนวคิด ออกมาซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ องค์ประกอบ
สำคัญแล้วนั้น ยังต้องตรวจสอบผลการสอน/การทำกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนต้องมีทั้งแบบทดสอบวัดความรู้
ใช้แบบประเมิน แบบสังเกตพฤติกรรม ให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองด้วย นอกจากนี้ในการเสริมกิจกรรมนอกชั้น
เรียน อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสบการณ์ตรง โดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้สอนสามารถประเมินโดยการสังเกต
การสัมภาษณ์ การบันทึก และนักศึกษาก็สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้ด้วย ดังตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะจริยธรรม(Ethic Skill)เพื่อการมีวินัยในตนเอง
กิจกรรมฝึกทักษะการมีวินัยในตนเอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสืบเนื่องจากการเรียนภาคทฤษฎี
และผ่านการเขียนสะท้อนคิดวิเคราะห์ประเมินตนเองทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถแนะ
แนวทางการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้สู่การพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดการเรียนรู้
ต่อไป
1. การบั น ทึ กความดี ล งใน “สมุ ดบั น ทึ ก ความดี ” (Goodness Diary) ทุ กวัน เพื่ อเป็ น การสำรวจ
ตนเองในแต่ละวันว่า นักศึกษาจะต้องปรับปรุงตนเองในด้านใดบ้าง ได้ทำความดีอะไรบ้าง และเห็นผู้อื่นได้ทำ
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ความดีอะไร ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น การตระหนักรู้ในตนเองและทัศนคติ ในเหตุผลของการบันทึก กิจกรรมนี้ซึ่ง
จะเชื่อมโยงไปสู่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และความอดทน เป็นต้น
2. การทำตารางบริหารจัดการชีวิต(Time Management)เวลาใน 1 วัน มีโครงสร้างการดำเนินชีวิตที่
ค่อนข้างชัดเจน 24 ชั่วโมงของวันเป็น 3 ส่วน ตามสูตรคือ 8 : 8 : 8 ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ 1) 8 ชั่วโมง สำหรับ
การนอนหลั บ พั กผ่ อ น 2) 8 ชั่ วโมง สำหรั บ การทำงาน หรือ การเรียน และ 3) 8 ชั่ว โมง สำหรับกิจวัต ร
ประจำวันต่างๆ เช่น อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร เดินทาง เข้าสังคม โดย วางเป้าหมายบริหารเวลา เริ่ม
จาก
ปี – เดือน-สัปดาห์-วัน ทั้งนี้ให้คำนึง สิ่งที่จะต้องทำก่อน และลำดับความสำคัญ สู่การปฏิบัติใน
การบริหารจัดการชีวิตตามหลักธรรม (ธรรม คือสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นเป็นธรรมชาติ)โดยให้นักศึกษา
ฝึกสติให้อยู่กับตนเอง (Meditation) อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการสร้างวินัยจะต้องมีแรงหนุนของสภาพจิตใจ
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),2555) ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ แบบอย่างที่ดี และการตรงต่อเวลา
3. การฝึก Mental training ประกอบด้วยการสวดมนต์ ฝึกจิตสงบ ทบทวนพฤติกรรมตนเอง สนทนา
สาระธรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกับเพื่อน โดยมีผู้นำกิจกรรมที่มากด้วยประสบการณ์ ดำเนินการ
กิจกรรมนี้ สัปดาห์ละ2 ครั้ง หลังเลิกเรียนในช่วงเย็น ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน (4 เดือน) ผู้สอนติดตามผล
โดยการสั งเกต สนทนา และบั น ทึ กลงใน Goodness Diary ร่วมด้ว ยซึ่งจะเชื่อ มโยงไปสู่ ความรับ ผิ ดชอบ
ความซื่อสัตย์ และความอดทน
จากตัวอย่างดังกล่าว ควรมีการฝึกทักษะจริยธรรม(Ethic Skill)ในช่วงระยะเวลาที่ต่อเนื่องจนเกิดการ
เรียนรู้ จะทำให้เป็นพฤติกรรมที่เคยชิน และเริ่มเป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรประจำวัน ตามแนวคิดทฤษฎีนิสัยใน
21 วัน หรือ “21-Day Habit Theory ” และที่สำคัญนักศึกษาจะต้องมุ่งมั่น อดทน พากเพียร ไม่ย่อท้อ ผลที่
ได้ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติทางกายและความตระหนักรู้ และการรู้สึกนึกคิดทางใจในทางบวก สามารถ
จัดระเบียบ บริหารจัดการชีวิตได้อย่างเป็นระบบ เข้าสู่ การมีวินัยในตนเอง(Self-Discipline) สอดคล้องกับ
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (2557) ที่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงการเรียนอย่างไรให้บัณฑิตไทย เป็นคนดีและ
คนเก่ ง มี วุ ฒิ ภ าวะทางสั งคม และที่ ส ำคั ญ คื อ การขาดทั ก ษะ (soft skill) โดยต้ อ งเร่ งพั ฒ นาเรื่ อ ง ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย การตรงต่อเวลา และสร้างแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับ ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์และ
คณะ(2560)จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการมี วิ นั ย ในตนเองของนั ก ศึ ก ษาคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากและมีการเห็นแบบอย่าง
จากครอบครัวมากจะมีพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองสูง
จะเห็นได้ว่า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น เชื่อมโยงไปถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมหลายๆด้านตามมาเช่นกัน
อาทิ ความรับผิดชอบ การเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความอดทน การมีจิตสาธารณะ แบบอย่างที่ดี การตรงต่อ
เวลา ซึ่งถือว่าเป็ นคุณ ธรรมองค์รวม หมายถึง ถ้า นักศึกษาไม่มีวินัยในตนเองก็จะทำให้ครองชีวิตได้ลำบาก
(สุมน อมรวิวัฒน์,2558) ในทางตรงข้าม ถ้านักศึกษามีวินัยในตนเองดี ก็จะเชื่อมโยงไปสู่คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
ด้านต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังแผนภาพที่ 2
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ความรับ
ผิดชอบ
จิต
สาธารณะ

ความซื่อสัตย์

วินัยใน
ตนเอง
ความ
เสียสละ

ความอดทน
แบบอย่างที่ดี

ภาพที่ 2 ความมีวินัยในตนเอง : จุดเชื่อมโยงสู่คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่มา : สุมน อมรวิวัฒน์ (2558)

บทสรุป
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของนักศึกษาให้มีวินัยในตนเองอย่างเคยชินและ ยั่งยืน ย่อมมา
จากความพึงพอใจ การมีความสุขในการทำพฤติกรรมนั้น จนเกิดการเรียนรู้ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการ
กระทำนั้น จำเป็นสร้างความมีวินัยในตนเองโดยการฝึกทักษะ อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่
ดี รวมถึง การมีตัวแบบที่ดี ก็จะช่วยสามารถกระตุ้นความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน
นอกจากนี้การเป็นตัวแบบที่ดี กระทำและการวิถีชีวิตของอาจารย์ผู้สอน จะก่อให้เกิดพลังต่อนักศึกษามากกว่า
คำพู ดไปพร้ อมๆกั บ ทั ศนคติ ที่ ดี มีก ารฝึ ก ทั กษะด้ ว ยใจสมั ครและการประเมิน ผลสำเร็จด้ ว ยตนเอง ทั้ งนี้
จำเป็นต้องสอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ John Dewey คือผู้เรียน
ต้องเรียนรู้จากการกระทำ(Learning by Doing) และการเปลี่ยนพฤติกรรมได้ โดยใช้ทฤษฎี21-Day Habit
Theory ร่วมด้วย โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการกระทำในสถานการณ์จริงเน้นการปฏิบัติจริง ต่อเนื่องจนติด
เป็นนิสัย นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญ
สถานการณ์จริง เพียงแต่สามารถปรับและประยุกต์ตามบริบทของผู้เรียน โดยใช้หลักการดังกล่าวข้างต้น ให้
เกิดการเรียนรู้ การรับรู้ พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ตามองค์ประกอบของการมีวินัยในตนเอง อาทิ มุ่งมั่น
อดทน พากเพียรไม่ย่อท้อ ทั้งนี้จะต้องมีแรงจูงใจและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการฝึกทักษะ
จริ ย ธรรม(Ethic Skill) อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ คิ ด และเข้ า ใจความเป็ น เหตุ ผ ล จนเกิ ด ความเคยชิ น และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งทางกายและทางใจ เมื่อฝึกและประพฤติปฏิบัติได้ ก็จะเกิดความเจริญ งอกงามทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา “ความมีวินัยเป็นคุณธรรมองค์รวม ความมีวินัยในตนเองจึงเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะโยงไปถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมหลายอย่าง” นักศึกษาสามารถดำเนิน ชีวิตทั้งในด้านส่วนตัว
ด้านการศึกษา และด้านสังคมได้ให้สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพในการศึกษาของนักศึกษา ได้ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1)ความรับผิดชอบ 2)การตรงต่อเวลา 3)ความซื่อสัตย์ 4)
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ความอดทน 5)การเสียสละ 6)การมีจิตสาธารณะ และ7)การเป็นแบบอย่างที่ดี เหล่านี้ ถือว่าเป็นกุญแจแห่ง
ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและในสังคม
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 45 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่อ งมือที่ใช้ในการวิจั ย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวั ฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มสัม พันธ์ และการทดสอบค่ าทีแบบกลุ่มเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์
ABSTRACT
This research aimed to study learning achievement and analytical thinking of students
after learning with storyline and 5E learning cycle on genetics and biodiversity. The
participants were 45 ninth grade students at a school in Chonburi province who studied in
the first semester of academic year 2017, using the cluster sampling. The instruments
consisted of lesson plans using storyline and 5E learning cycle, learning achievement test,
and analytical thinking test. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test for
dependent sample, and t-test for one sample. The results indicated that: 1) The posttest
scores of learning achievement and analytical thinking of students after learning with
storyline and 5E learning cycle were statistically significantly higher than the pretest scores at
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the .05 level. 2) The posttest scores of learning achievement of students after learning with
storyline and 5E learning cycle were statistically significantly higher than the 70 percent
criteria at the .05 level.
KEYWORS: Storyline; 5E Learning Cycle; Learning Achievement; Analytical Thinking.
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บทนำ
การจัดการศึกษาไทยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ ความเจริญ ก้าวหน้าทางวิทยาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552) ควรให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ได้ศึ กษาค้นคว้าและ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการคิด การมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้
ได้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2551)
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความคิด รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมี
ระบบ แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาสภาพปั ญ หาการศึ ก ษาวิท ยาศาสตร์ในปั จจุ บั น พบว่ า ยั งไม่ ป ระสบความสำเร็ จ
เท่าที่ควร ซึ่งเห็ น ได้จ ากผลการประเมิน นั กเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยในการประเมิน PISA 2015
พบว่า ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย เท่ากับ 421 คะแนน ซึ่งต่ ำกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของ OECD ที่ 493 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การคิด
วิเคราะห์ และการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันวัน ของนัก เรียนยังไม่ เป็น ที่ น่าพอใจ นอกจากนี้ ผ ลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอดของผู้เรียนในปีพ.ศ. 2557 - 2559
พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 38.62, 37.63 และ 34.99
ตามลำดับ (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2557 - 2559) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าร้อยละ
40 และ มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดชลบุรี พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยในปี 2557 - 2559 เท่ากับ ร้อยละ 39.18,
37.79 และ 35.57 ตามลำดั บ (สถาบั น ทดสอบการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน), 2557 - 2559) ซึ่งมี
แนวโน้มคะแนนลดลงเช่นกัน อีกทั้งคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนมีคะแนนสอบ
ร้อยละ 47.68 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ เมื่อสอบถามครูประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความเห็นว่า ใน
ภาคเรียนที่ 2 เนื้อหาที่เรียนส่วนใหญ่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก มีคำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจง บางเรื่ องต้องใช้ความคิด
ในการจินตนาการ นักเรียนต้องใช้ความจำ ความเข้าใจในการเรียน เพื่อพัฒ นาไปสู่การคิด วิเคราะห์ ในการ
เรียนรู้ในขั้นสูงขึ้น ( ทวีรัชต์ ถนอมรอด, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560 ) จากปัญหาที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นว่า
นักเรียนควรได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
การจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ช่วยพัฒนาด้านความคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงอย่ างมี
ความหมาย และเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คือ การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ ซึ่งเป็นการผูกเรื่องแต่ละ
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ตอนให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง และเรียงลำดับเหตุ การณ์ หรือที่เรียกว่า การกำหนดเส้นทางเดินเรื่ อง โดยใช้
คำถามหลักเป็นตัวนำไปสู่การให้ผู้เรียนทำกิจกรรม โดยแต่ละเรื่องราวประกอบด้วย ฉาก ตัวละคร การดำเนิน
ชีวิต และสถานการณ์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2545, หน้า 4) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้สร้างแนวคิดของตนเอง หาคำตอบ โดยใช้ทักษะการคิด เพื่อที่จะนำประสบการณ์ที่มีอยู่มา
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ช่วยพัฒ นาการคิดวิเคราะห์ เจตคติและทักษะที่เกี่ยวกับเนื้อหาไปพร้อม ๆ กัน (วลัย
พานิช, 2542, หน้า 8) นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดการ
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหา จนเกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องกัน ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งสามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนได้อีกด้วย (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 219-220)
จากการศึกษาสภาพปัญหาและความสำคัญ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มาใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3
ขั้นตอนตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2555) คือ 1) ขั้นกำหนดเส้นทางเดินเรื่องให้เหมาะสม 2) ขั้นดำเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน และ 3) ขั้นการประเมิน โดยในขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะดำเนินการ
ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ตามแนวคิดของสถาบั นส่งเสริมการสอนวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
เนื่องจากวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้
ฝึกศึกษาค้นคว้า ฝึกการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ผ่านกระบวนคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเนื้อหาในเรื่องนี้เอื้อต่อการ
ฝึกการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการเชื่อมโยงความรู้ เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิต ประจำวันหรือประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ การจัดการ
เรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้ อื่น ส่งผลถึง
กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม เกิดความสนใจในการเรียน และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์สู่การสร้าง
ประสบการณ์ของตนเอง พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนั ก เรียน ที่ ได้รั บ การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนั ก เรียน ที่ ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ
70
3. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ก่อนเรียนและหลังเรียน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจริง ใช้หลักบูรณาการ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง มีการกำหนดเส้นทางเดินเรื่อง
โดยใช้คำถามหลักเป็นตัวดำเนินกิจกรรม มีการประเมินผลจากครูผู้สอน โดยยึดรูปแบบตามขั้นตอนของทิศนา
แขมมณี จำนวน 3 ขั้นตอน และนำวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นตัวส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ ตามรูปแบบของสสวท. ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับ วัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขั้นกำหนดเส้นทางเดินเรื่องให้ เหมาะสม หมายถึง การจัดแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด
ประกอบด้วย 4 ตอน คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิตและเหตุการณ์
2. ขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
โดยดำเนินการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้
2.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนำเข้าสู่บทเรียน โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาท
ในการดำเนินเรื่องราว หรือกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2.2 ขั้น สำรวจและค้น หา (Exploration) เป็น การเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดที่มี และ
สืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการหาคำตอบกับหัวข้อที่กำลังศึกษา
2.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล
จากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ นำมาแลกเปลี่ยน อภิปราย และลงข้อสรุปร่วมกัน
2.4 ขั้ น ขยายความรู้ (Elaboration) เป็ น ขั้ น ที่ เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย น ได้ ศึ ก ษ าข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากบทเรียน ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการลงข้อสรุปของปัญหาหลักที่ใช้ในการดำเนินเรื่อง
2.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องประเมินผลงานด้วยตนเอง ในเรื่องของ
การสรุปข้อมูล ความถูกต้อง คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์
3. ขั้น การประเมิน หมายถึง การประเมินโดยครูผู้ ส อน ประเมินจากการสั งเกต การบันทึก การ
รวบรวมข้อมูลจากผลงาน และการแสดงออกของผู้เรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนที่ได้จากการสอนที่มุ่งให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ทั้ง
ด้านความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สามารถวัดได้ จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ โดยวัดจากพฤติกรรม 4 ด้าน คือ
2.1 ด้านความรู้ความจำ หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เรียนมาแล้ว
2.2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย แปลความ ตีความ สร้างข้อสรุป ชี้แจง
จำแนก เป็นต้น
2.3 ด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการจัดจำพวก 3) ทักษะการ
ใช้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส 4) ทักษะการวัด 5) ทักษะการสื่อความหมาย 6) ทักษะการทำนาย 7) ทักษะ
การลงความเห็น และ 8) ทักษะการใช้ตัวเลข
2.4 ด้านการนำความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการผสมผสาน
ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
3. การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะพิจารณาดูรายละเอียดจากสิ่งต่าง ๆ เพื่อ
ค้น หาความจริ ง ความสำคัญ ความชัดเจนและความเข้ าใจจนสามารถนำไปสู่ การตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง
นำมาใช้กับ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วัดได้จากแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง
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เป็ น แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลื อก จำนวน 20 ข้อ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดการคิดวิเคราะห์ ของมาร์ซาโน
(2001) โดยแบ่งการคิดวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
3.1 ด้ า นการจั บ คู่ (Matching) หมายถึ ง ความสามารถในการระบุ ค วามเหมื อ นและความ
แตกต่างระหว่างส่วนประกอบของแนวคิดหรื อสิ่งต่างๆ ออกเป็นแต่ละส่วนให้เข้าใจง่าย อย่างมีหลักเกณฑ์
สามารถระบุลักษณะความเหมือน และความแตกต่างได้
3.2 ด้านการจัดหมวดหมู่ (Classification) หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรู้ เพื่อ
การจัดเรียงลำดับและประเภทของแนวคิด หรือความเห็นให้เป็นหมวดหมู่ มีการจัดกลุ่มที่มีลักษณะที่คล้ายคลึง
เข้าด้วยกัน
3.3 ด้ านการวิเคราะห์ ข้ อผิ ดพลาด (Error Analysis) หมายถึง ความสามารถในการคิด การ
ประเมิ น ความเป็ น เห็ น เป็ น ผล การระบุ ข้ อ ผิ ด พลาด และข้ อ บกพร่ อ งจากสถานการณ์ คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ
พฤติกรรมต่าง ๆ ได้
3.4 ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่ว ไป (Generalizing) หมายถึง ความสามารถในการอุปมาน
(Induction) คือ การใช้เหตุผลจากสิ่งที่เฉพาะเจาะจงไปสู่การสรุปสิ่งทั่วๆ ไป และการอนุมาน (Deduction)
คือ การใช้เหตุผลจากสิ่งทั่วไปมาสรุปสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เพื่อกำหนดเป็นหลักฐานหรือกฎ
3.5 ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specifying) หมายถึง ความสามารถใน การนำหลักการ
ทั่วไปที่มีอยู่แล้วไปสรุปเป็นหลักการใหม่ที่เฉพาะเจาะจง
4. เกณฑ์ร้อยละ 70 หมายถึง คะแนนขั้นต่ำที่จะยอมรับว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผ่านเกณฑ์ โดยวิเคราะห์จากคะแนนหลังเรียนของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ที่ครูผู้สอนกำหนดขึ้นเอง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 ห้องเรียน รวม 450 คน ซึ่งมีการจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน 45 คนที่ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์
เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ เรื่อ ง พั น ธุก รรมและความหลากหลายของสิ่ งมี ชี วิ ต ในวิช า
วิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551
ประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2) ความผิดปกติที่เกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 3) กฎของเมนเดล 4) ลักษณะของพันธุ์แท้กับพั นทาง 5) ความหลากหลายของพืช และสั ตว์ใน
ท้องถิ่น และ 6) ความก้าวหน้าและผลของเทคโนโลยีชีวภาพ
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest –
Posttest Design (ไพศาล วรคำ, 2559, หน้า 142) โดยมีการดำเนินการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต จำนวน 5 แผน โดยแต่ละแผนใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 คาบ รวม 15
คาบ คาบละ 50 นาที ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นกำหนดเส้นทางเดินเรื่องให้เหมาะสม 2) ขั้นดำเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 2.1) ขั้นสร้างความสนใจ 2.2) ขั้นสำรวจและค้นหา 2.3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
2.4) ขั้นขยายความรู้ 2.5) ขั้นประเมินผล และ 3) ขั้นการประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ระหว่าง
4.38 – 4.45 ซึ่งถือว่ามีค่าความเหมาะสมมาก
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40
ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ จำแนกองค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม
แนวคิดของคอฟเฟอร์ (1971) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรู้ความจำ 2) ด้านความเข้าใจ 3) ด้าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ 4) ด้านการนำความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้มี
ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.20 – 0.76 ค่าอำนาจจำแนก
(B) ตั้งแต่ 0.22 – 0.48 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
3. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ โดย
ครอบคลุมองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (2001) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการจับคู่ 2) ด้านการจัดหมวดหมู่ 3) ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 4) ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์
ทั่วไป และ 5) ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ มีค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่า
ความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.28 –0.80 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.22 – 0.78 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.81
การดำเนิ น การทดลองและเก็บ รวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยนำเครื่องมือที่ส ร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีขั้นตอนดังนี้
1. แนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
การคิดวิเคราะห์ ใช้เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที
3. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง
พั น ธุ ก รรมและความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ใช้ เวลาสอน 15 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผู้ วิ จั ย เป็ น
ผู้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง
4. เมื่ อ สิ้ น สุ ด การสอน ทำการทดสอบหลั ง เรี ย น (Posttest) กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ (ฉบับเดิม) ใช้เวลา 2 คาบ คาบ
ละ 50 นาที
5. นำผลคะแนนที่ ได้ จ ากแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น และแบบทดสอบวัด การคิ ด
วิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. วิเคราะห์ ข้อมู ล เพื่ อ เปรีย บเที ยบคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นและการคิด วิเคราะห์ ของ
นั ก เรี ย น ก่อ นเรี ย นและหลั งเรี ย น โดยใช้ก ารทดสอบค่ าที แบบสองกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ (t-test for dependent
sample)
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2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว (t-test for one sample).
ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
จัด การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกั บวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่ อง พันธุกรรมและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
ร่วมกับ วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ก่อนเรียนและหลังเรียน
ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไ่ ลน์ร่วมกับวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น ก่อนเรียนและหลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
องค์ประกอบของ
P
n
df
t
(1- tailed)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
SD
SD
1.ด้านความรู้ความจำ
45 3.40 1.452 8.00 1.225 44 17.500*
.000
2.ด้านความเข้าใจ
45 3.16 0.952 7.78 1.042 44 23.503*
.000
3.ด้านกระบวนการสืบเสาะหา
45 3.00 1.479 7.91 1.184 44 22.042*
.000
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
4.ด้านการนำความรู้และวิธีการทาง 45 2.96 1.445 7.67 1.206 44 19.699*
.000
วิทยาศาสตร์ไปใช้
ภาพรวม
45 12.44 3.615 31.36 2.994 44 46.775*
.000
*p < 0.5

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 12.44 และหลังเรียนเท่ากับ
31.36 เมื่อเปรียบเทียบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในทุกองค์ประกอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ ไลน์
ร่วมกับ วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ
70 ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบสตอรีไ่ ลน์ร่วมกับวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
P
กลุ่มตัวอย่าง
n
เกณฑ์
SD
df
t
(1- tailed)
หลังเรียน
45
28
31.36
2.994
44
7.519*
.000
*p < 0.5

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลั งเรียนเท่ากับ 31.36 เมื่อเปรียบเทียบกับ
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เกณฑ์ (28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน) พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับ
วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ก่อนเรียนและหลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
องค์ประกอบของ
P
n
df
t
การคิดวิเคราะห์
(1- tailed)
SD
SD
1.ด้านการจับคู่
45 1.93 0.780 3.44 0.503 44 12.029*
.000
2.ด้านการจัดหมวดหมู่
45 1.91 0.701 3.24 0.529 44 12.649*
.000
3.ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
45 1.89 0.573 2.98 0.621 44 9.215*
.000
4.ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป 45 1.44 0.785 2.64 0.609 44 10.238*
.000
5.ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ 45 1.80 0.661 2.98 0.452 44 11.029*
.000
ภาพรวม
45 8.98 1.994 15.29 1.487 44 26.343*
.000
*p < 0.5

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มีค่าเฉลี่ ยของคะแนนการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนเท่ากับ 8.98 และ หลั งเรียนเท่ากับ
15.29 เมื่อเปรียบเทียบ พบว่า การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ
.05 และเมื่ อ พิ จ ารณาการคิ ด วิ เคราะห์ ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ พบว่ า นั ก เรี ย นมี ก ารคิ ด วิ เคราะห์ ในทุ ก
องค์ประกอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
จั ดการเรีย นรู้แ บบสตอรี่ ไลน์ ร่ ว มกั บ วัฏ จั กรการเรียนรู้ 5 ขั้ น เรื่อง พั นธุก รรมและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่
ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ เป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้ ฝึกการคิด ฝึกการเชื่อมโยง รู้จัก
การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีการผูกเรื่องราวแต่ละตอนให้เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้คำถามหลักเป็นตัว
นำเข้าสู่กิจกรรม มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็นสืบเสาะหาความรู้จ ากการถามคำถาม สร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับครูผู้สอน ส่งผลให้ การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ทำให้การ
เรียนการสอนเป็นไปตามธรรมชาติ สร้างความสนุกสนาน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มที่ ฝึกการคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้
จากห้องเรียนไปสู่นอกห้องเรียนได้ ทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ (ดารกา วรรณวนิช, 2549, หน้า
155) ซึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้น ที่ 1 ขั้นกำหนดเส้ นทางเดิน เรื่องให้ เหมาะสม ครูกำหนดให้ นักเรียนสวมบทบาทเป็นชาวบ้านใน
หมู่บ้านหรรษา มีนายอำเภอเป็นผู้ดูแลหมู่บ้าน รับบทโดยครูผู้สอน นักเรียนทุกคนจะมีบทบาท ลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง และจะต้องสวมบทบาทนั้นตลอดการเรียนรู้ ซึ่งปัญหาหลักของเรื่องคือ ต้นน้ำ ผู้ที่ได้รับอุบัติ เหตุจน
ความจำเสื่อม ทำให้พลัดพรากจากครอบครัว ตำรวจสันนิษฐานว่า ต้นน้ำ พลัดพรากจากหมู่บ้านหรรษา จึง
ขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันตามหาครอบครัวที่แท้จริง โดยในแต่ละหัวข้อ ครูจะเพิ่มลักษณะที่สำคัญไปเรื่อย ๆ
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้เรียน ในการค้นหาครอบครัวของต้นน้ำ
ขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 2.1 ขั้นสร้างความสนใจ ครูผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยการให้ผู้เรียนจับฉลากตัวละครที่นักเรียน
จะต้องสวมบทบาท และใช้ในการดำเนินเรื่องทั้งหมด ผู้เรียนจะต้องศึกษาลักษณะของตัวละคร และค้นหากลุ่ม
หรือสมาชิกภายในครอบครัวด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากสิ่งที่ได้จากการจับฉลาก เมื่อผู้เรียนจัดกลุ่มได้ครบทุก
กลุ่ม ครูจะทำหน้าที่ในการแจ้งข้อคำถามที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่การดำเนินเหตุการณ์ปัญหาที่ ต้องแก้ไข และจะ
เป็ น จุดสรุป สุดท้ายของทั้งหมด ซึ่งในเรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต ใช้คำถามในการ
ดำเนิน เรื่อง ดังนี้ ครอบครัวที่แท้จ ริงของต้นน้ำ คือ ครอบครัวใด ซึ่งการตั้งคำถามหรือการกำหนดปัญ หา
ผู้สอนควรเลือกการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวไปสู่วิถีชี วิตจริง โดยการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควรเป็นเหตุการณ์
ปัญหาที่น่ าสนใจ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ อภิปรายร่วมกัน เพราะจะทำให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน เกิดการกระตือรือร้น มีความสนใจ อยากที่จะเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (ทิศ
นา แขมมณี, 2555, หน้า 258)
ขั้นที่ 2.2 ขั้นสำรวจและค้นหา ผู้เรียนช่วยกันตอบคำถามเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่ างกัน
ของสมาชิกในครอบครัว โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาลักษณะของหน่วยพันธุกรรมหรือยีน เขียนแผนภาพลำดับ
สมาชิกในครอบครัว ลักษณะใด คือ ลักษณะทางพันธุกรรม และลักษณะใดเป็นลักษณะแบบแปรผันต่อเนื่อง
และแบบแปรผันไม่ต่อเนื่อง ผู้เรียนจะต้องช่วยกันภายในกลุ่ม เพื่อค้นคว้าหาข้ อมูล นำทฤษฎีหรือข้อมูลจาก
หลาย ๆ ที่มาใช้ร่วมกันมาเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาใหม่ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการหาคำตอบ
ขั้นที่ 2.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น สรุปเป็นข้อมูล
แยกย่อยอย่างเป็นลำดับขั้น แลกเปลี่ยนความคิด ร่วมกันอภิปราย และลงข้อสรุป เพื่อนำมาเขียนเป็นแผนภาพ
หรือเพดดีกรีลงในกระดาษชาร์ต โดยให้วาดลักษณะทางพันธุกรรมของตัวเองลงไป พร้อมทั้งระบุลักษณะทาง
พันธุกรรม จากนั้นนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วนำไปใช้ประกอบการหาคำตอบหรือปัญหาที่ศึกษาอยู่ ซึ่งการที่
ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์และความคิดอย่างเต็มที่ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกัน อภิปรายร่วมกัน
จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง (ทิศนา แขมมณี, 2555, หน้า 258)
ขั้น ที่ 2.4 ขั้น ขยายความรู้ ผู้ เรีย นศึกษาข้อมูล เพิ่ มเติม เรื่อง โครโมโซม แล้ วนำมาจัดทำเป็น บอร์ด
ความรู้ พร้อมทั้งอธิบายโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศว่าแตกต่างกันอย่างไร แล้วนำไปติดหน้าชั้นเรียน
พร้อมกับนำความรู้เพิ่มเติมนี้ไปใช้ในการหาข้อสรุป เพื่อหาครอบครัวของต้นน้ำ
ขั้นที่ 2.5 ขั้นประเมินผล ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินผลด้วยตนเอง ในเรื่องการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพัน ธุกรรม ผู้ เรี ยนจะประเมิน ผลจากบอร์ดความรู้ที่แต่ละกลุ่ มติดไว้ห น้าชั้นเรียน โดยทุกกลุ่มจะต้อง
ประเมินผลงานของเพื่อนทุกกลุ่มลงในแบบประเมินผลงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1) คุณภาพของ
ผลงาน 2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 3) การนำไปใช้งานการประเมินผลงานด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาการทำงานของสมาชิกในกลุ่มมากขึ้น
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ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมิน ครูจะเป็นผู้ประเมินผลตามสภาพจริงของผู้ เรียน โดยครูผู้สอนจะประเมินจาก
แบบสังเกตพฤติกรรม มีการบันทึก รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากผลงานและการแสดงออกของผู้เรีย น ครูผู้สอน
จะต้องรู้ถึงลักษณะการทำงานของนักเรียนแต่ละคน รู้ถึงข้อบกพร่อง การตั้งใจเรียน การช่วยเหลืองานภายใน
กลุ่ม ครูผู้สอนจะต้องเป็นคนแนะนำ หรือชี้ ข้อบกพร่องให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาตนเองที่ดีขึ้น มีความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปได้
จากการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสตอรี่ ไลน์ ร่ ว มกั บ วั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ 5 ขั้ น เรื่ อ ง พั น ธุ ก รรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุดาวดี สุขมาก
(2558) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ระบบต่อมไร้ท่อ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้
5 ขั้น ในทุ กองค์ป ระกอบ พบว่า ค่าเฉลี่ ย ของทุกองค์ป ระกอบหลั งเรียนสู งกว่าก่อนเรียน โดยผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน ด้านความรู้ความจำ มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงที่สุด เนื่องจากทักษะด้ านความรู้ความจำ เป็นทักษะ
ขั้นแรกของพฤติกรรม ซึ่งได้มาจากการระลึกได้ นึกได้ มองเห็น ได้ยิน หรือ ได้ฟัง โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้ความคิด
ที่ซับซ้อนมากนัก เป็นขั้นแรกของการพัฒนาให้เกิดความเข้าใจ และการพัฒนาทักษะในขั้นที่สูงขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของบลูม (1956) ซึ่งกล่าวว่า ด้านความรู้ความจำเป็นขั้นแรกสุดของการเรียนรู้ เพราะเป็นการระลึก
หรือท่องจำความรู้ต่างๆ จากที่เรียนมาแล้ ว จากทฤษฎีหรือตำราต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่าด้านการนำความรู้
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนน้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากการนำความรู้และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ เป็นการพัฒนาทางด้านความคิดในเชิงที่ซับซ้อนอย่างเป็นนามธรรม โดยผู้เรียนต้องมีการ
ผสมผสานความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะต้องใช้สถานการณ์ที่มีความหลากหลาย มีความ
ซับซ้อนที่มากขึ้น จึงจะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพีย
เจท์ (1969) กล่าวว่า การพัฒนาการทางด้านความคิดในเชิงซับซ้อนของเด็กในแต่ละขั้นจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากระดับต่ำกว่าไปสู่ระดับที่สูงกว่า โดยไม่มีการลดขั้นตอน บางช่วงของการพัฒนาการอาจเกิดขึ้นเร็วหรือช้าก็
ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลต่อการพัฒ นาของแต่ละคน อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
รวมทั้งการดำรงชีวิตอาจมีส่วนช่วยให้การพัฒนาแตกต่างกัน
2. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5
ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ร่วมกันคิด
วิเคราะห์ข้อมูลผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกการแยกแยะพิจารณารายละเอียด
จากสิ่งต่าง ๆ เพื่อค้นหาความจริง ความสำคัญ โดยอาศัยหลักการคิดวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบ มีการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์จนได้ข้อสรุปองค์ความรู้ของตนเอง และนำไปใช้ในการหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏ จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นการจัด การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง เกิดการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์
แยกแยะ แก้ปัญหา ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่า งเป็น
กระบวนการ และยังส่งเสริมการพัฒ นาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 219-220)
20

CMU Journal of Education, Vol. 3 No. 2 2019
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2562

โดยการวิจัย ในครั้งนี้ ผู้ วิจั ย พัฒ นาการคิดวิเคราะห์ ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจับคู่ 2) ด้านการจัด
หมวดหมู่ 3) ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 4) ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป และ5) ด้านการสรุปเป็น
หลักเกณฑ์เฉพาะ ตามแนวคิดของ มาร์ซาโน (2001) เช่น เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ที่ควบคุมด้วยยีนจากพ่อแม่ โดยมียีนหรือหน่วย
พัน ธุกรรมเป็ น ตัว ควบคุม ลั กษณะต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต จะถ่ายทอดผ่ านทางโครโมโซมเพศและโครโมโซม
ร่างกาย ซึ่งจะมีความแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่อง และแบบไม่ต่อเนื่อง นักเรียนจะต้องหาความเหมือน
และความต่ า ง จากข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการจั บ ฉลากบทบาทของตนเอง เพื่ อ หาสมาชิ ก ในครอบครั ว โดยดู
ความสัมพันธ์ จากลักษณะทางพันธุกรรม เช่น การมีลักยิ้ม ลักษณะเส้นผม ลักษณะสีตา เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ฝึก การคิดวิเคราะห์ด้านการจับคู่ จากนั้นให้นักเรียนจัดกลุ่มสมาชิกครอบครัวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ด้านการจัดหมวดหมู่ แล้วนำลักษณะที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะความแปร
ผันแบบต่อเนื่อง และแบบไม่ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตรวจสอบอีกครั้งว่าสมาชิกในกลุ่ม คือ ครอบครัวเดียวกัน
เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด จากนั้นนำมาสรุปเป็นลักษณะทั่วไปของครอบครัวตัวเอง
เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นคำตอบที่เฉพาะเจาะจง
สำหรับการใช้ตอบคำถาม ว่า ต้นน้ำคือสมาชิกในครอบครัวใด ซึ่งเป็นการฝึกการคิ ดวิเคราะห์ด้านการสรุปเป็น
หลักเกณฑ์เฉพาะ
จากการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสตอรี่ ไลน์ ร่ ว มกั บ วั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ 5 ขั้ น เรื่ อ ง พั น ธุ ก รรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต พบว่า การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของกนกวรรณ บุญ เกตุ (2559) ที่มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบ
นิเวศ โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสตอรี่ไลน์ รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น และ
รูปแบบการสอนแบบปกติ พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบ
สตอรี่ไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และรูปแบบการสอนแบบสตอรี่ไลน์ หลังเรียนสูงกว่ารูปแบบการสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ สุธารา ชานุชิต (2559) ที่ใช้การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เสริมด้วยการสอนแบบสตอรี่ไลน์ ต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นวิช าชีว วิท ยาของนั ก เรียนชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 พบว่ า นั ก เรีย นมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลั งได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
ร่วมกับ วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ค่าเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ของทุกองค์ประกอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการคิดวิเคราะห์ด้านการจับคู่ มีค่าเฉลี่ย
หลังเรียนสูงที่สุด เนื่องจากการคิดวิเคราะห์ด้านการจับคู่เป็นขั้นแรกของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้เรียน
ใช้เพียงการสังเกต การแยกแยะ ระบุความเหมือน ความต่าง แล้ว นำมาสรุปเป็นคู่ที่เหมือนกันหรือต่างกัน ซึ่ง
มาร์ซาโน (2001) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของระบบการรู้คิด การเรียนรู้จึงต้องเป็นกระบวนการ
มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการเรียนรู้ที่ง่าย สู่การเรียนรู้ที่ยากขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์
ด้านการจับ คู่ เป็ น เพียงการจำแนก แยกความเหมือนหรือความต่างระหว่างองค์ประกอบของความรู้นั้นๆ
นอกจากนี้ ยั งพบว่ า ด้ านการสรุ ป เป็ น หลั ก เกณฑ์ ทั่ ว ไป มี ค่ า เฉลี่ ย หลั งเรี ย นน้ อ ยที่ สุ ด อาจเนื่ อ งมาจาก
สถานการณ์ในแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์เป็นเรื่องที่ไกลตัวและไม่เชื่อมโยงกับระสบการณ์ของผู้เรียน ทำให้
ผู้เรียนไม่เข้าใจสถานการณ์และบริบทนั้นๆ จึงส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ในด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป
ซึ่งสอดคล้ อ งกับ ทฤษฎีพั ฒ นาการทางสติปัญ ญาของเพี ยเจท์ (1969) กล่ าวว่า การเรียนรู้ควรเริ่มจาก
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ประสบการณ์หรือสิ่งที่คุ้นเคยก่อน แล้วจึงเสริมสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย
ในครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 การจั ดการเรี ย นรู้แบบสตอรี่ ไลน์ ร่วมกับวัฏ จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น พบว่า ในขั้นกำหนดเส้ น ทาง
เดินเรื่องให้เหมาะสม เป็นการเลือกเนื้อหาที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรเริ่มจากเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้ง่าย หรือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะจะทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากในห้องเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนได้
1.2 การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น พบว่า การตั้งคำถามหรือปัญหา
ของเรื่องราว ซึ่งถือว่า เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินเรื่อง ดังนั้น คำถามควรมี ความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น ชวนให้
ผู้เรียนอยากที่จะค้นคว้าหาคำตอบ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒ นาความคิดและอยากที่จะเรียนรู้ เพื่อหา
คำตอบของปัญหา
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 จากผลวิจัย พบว่า การคิดวิเคราะห์ด้านสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ในการ
จัด
การเรียนรู้ ควรเน้นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในด้านสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปให้มากขึ้น
2.2 การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรีย นรู้ 5 ขั้น พบว่า ระหว่างการทำกิจกรรม
ผู้เรียนสนุกสนานกับสิ่งที่เรียน เนื่องจากมีการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมกันคิด ร่ วมกันสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการนำเสนอเหตุผลที่ใช้ ในการหาคำตอบ กระตือรือร้นในการทำงาน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปเป็นหลักการภายใต้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการให้เหตุผล ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการทำงานเป็นกลุ่มได้ ดังนั้นจึงควร
ศึกษาตัวแปรดังกล่าวในการวิจัยครั้งต่อไป
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิง
วิเคราะห์ เรื่องวิวัฒนาการ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 จำนวน
40 คน โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง
วิวัฒนาการ แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ
จากกัน และการทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ผลวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน (X̅ 7.48, S.D. 2.53) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ 3.70, S.D. 2.13) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน (X̅ 22.10, S.D.
1.67) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ 9.25, S.D. 3.43) และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คำสำคัญ: กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน การใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study students’ scientific analytical thinking
and learning achievement after using 5 Steps learning process (5 STEPs) and analytical
questions in evolution. The participants of this research were 40 tenth grade students from a
school in Chonburi province, in the second semester of the 2017 academic year. The
instruments of the research were 5 Steps learning process (5 STEPs) and analytical questions
lesson plans, scientific analytical thinking test, and learning achievement test. The data were
analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test for dependent samples, and t-test
for one sample. The results of this research indicated that students’ scientific analytical
thinking posttest scores (X̅ =7.48, S.D.=2.53) were statistically significant higher than the
pretest scores (X̅ =3.70, S.D.=2.13) at the .05 level and students’ learning achievement
posttest scores (X̅ =22.10, S.D.=1.67) were statistically significant higher than the pretest
scores (X̅ =9.25, S.D.=3.43) and higher than the 70 percent criteria at the .05 level.
KEYWORS: 5 Steps learning process (5 STEPs), Analytical questions, Scientific analytical
thinking, Learning achievement
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บทนำ
ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศไทยถูกดึงเข้าสู่เวทีแห่งการแข่งขัน แน่นอนว่าประเทศ
ไทยนั้นคงไม่สามารถก้าวไปถึงจุดที่ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่งนั้นได้ ถ้าขาดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดี (ศศิธร เวียงวะลัย
, 2556) ดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเป็นการเรียนรู้ที่เน้นความสำคัญให้ผู้เรียนได้ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง เนื่องจาก
ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้วยตนเองนั้นจะเกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ตนหาได้เชื่อมโยงกับความรู้ด้าน
อื่น ๆ หรือเป็นแนวทางเพื่อใช้หาความรู้อื่น ๆ ได้อีกในอนาคต ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ การพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้อง
อาศัยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (3R 8C) ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นผู้เรียนที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในเนื้อหา เน้น
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการเตรียมคนให้พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง (จินตนา
สุจจานันท์ , 2554) วิชาวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในสาระวิชาหลัก ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช,
2555) เพราะวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน
ทั้งในชีวิตประจำวัน และการงานอาชีพต่าง ๆ ทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ การที่จะ
สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ได้นั้นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้อยู่
ในสังคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นผู้ผลิต และผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2546) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งเป็นการประเมินที่ครอบคลุมสามด้าน ได้แก่ ด้านการ
อ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการประเมินผลความรู้ และทักษะของนักเรียน ส่งเสริ มให้นักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ได้ ซึ่งในการประเมิน PISA 2015 เน้นการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลัก พบว่าคะแนนเฉลี่ย
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วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยคือ 421 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 493 คะแนน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) จึงแสดงให้เห็น
ว่ านั กเรี ยนไทยยั งขาดความรู้ และการคิ ดวิ เคราะห์ และผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (Ordinary National
Educational Test: O-NET) ระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 ของสถาบั นทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยทั้งประเทศคือ 31.62 โดยนักเรียนโรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดชลบุรี มีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.16 ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศ และเมื่อพิจารณาในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการดำรงชีวิตมีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.53 ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.75 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559) แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนยัง
ต้องได้รับการพัฒนาให้มีคะแนนที่สูงขึ้น รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน
รายวิชาพันธุศาสตร์ เรื่องวิวัฒนาการ จากการสัมภาษณ์นักเรียน และครูผู้สอน (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2560) ทำให้
ทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายความต่างในเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านได้ อีกทั้งไม่
สามารถวิเคราะห์เรื่องของการคำนวณพันธุศาสตร์ประชากร อาจเป็นเพราะผู้เรียนไม่เข้าใจพื้นฐานที่ทำให้โครงสร้างยีนของ
ประชากรเปลี่ยนแปลงไป และไม่เข้าใจแนวคิดพื้นฐาน เช่น ปัจจัยที่ทำให้ความถี่ของแอลลีลเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสาเหตุให้
นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ ซึ่งเกิดจากการที่นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์ หาองค์ประกอบและความสั มพันธ์ของ
เหตุการณ์ จึงไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลักการคำนวณของทฤษฎีฮาร์ดี-ไวน์เบริร์กต่อไปได้ จากสาเหตุข้างต้นจึงเป็น
หน้าที่ของครูผู้สอนที่จะใช้เทคนิคและวิธีการสอนมาแก้ไขและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจองค์ความรู้สู่พื้นฐานของเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อันเป็นความสามารถในการคิดระดับสูงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งใน
การเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะเป็ นทักษะที่ส่ งเสริมการเรียนรู้และทำให้ ผู้ เรียนสามารถขยายความรู้ ประสบการณ์ และ
ความคิดของตัวเองอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง (นิรมล ศตวุฒิ, 2548)
จากปั ญหาดังกล่าวทำให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบความสำเร็จ
เท่าที่ควร ดังนั้นครูจะต้องหาวิธีการสอนที่จะมาช่วยส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
พัฒนากระบวนการคิด ฝึกให้เกิดความคิดอย่างมีเหตุผล และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เหมาะสมต่อ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถส่งเสริมและพัฒ นา
ทักษะดังกล่าวคือ การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) หรือที่เรียกว่ากระบวน
ทัศน์บันได 5 ขั้น (QSCCS) โดยมีลำดับขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการเรียนรู้ระบุคำถาม
(Learning to question) 2) ขั้นการเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to search) 3) ขั้นการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความรู้ (Learning to construct) 4) ขั้นเรียนรู้เพื่อสื่อสาร (Learning to communicate) และ 5) ขั้น
เรี ย นรู้ เพื่ อ ตอบแทนสั ง คม (Learning to serve) (พิ ม พั น ธ์ เดชะคุ ป ต์ , 2557) ซึ่ งการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ และมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็น และสามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีทักษะชีวิตร่วมมือในการทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จึงเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญะ กันธิยะ (2559) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการเรียนรู้แบบบันได
5 ขั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นจึงได้นำการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์เข้ามาผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้
เนื่องจากการถามเป็นการกระตุ้นความคิดของผู้เรียน และการใช้คำถามอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ดี จนเกิดความเข้าใจและสรุปเป็นแนวคิดได้ และเสริมสร้างนิสัยการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ , 2549) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริสา ไวแสน (2555) ที่ศึกษาทักษะการ
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คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คำถามและ
ผังมโนมติในเรื่องสารละลายกรด-เบส พบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยหลังเรียน
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี และระดับดีมาก
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ มาใช้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการคิ ด วิเคราะห์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ข องนั ก เรีย นที่ ได้ รับ การจั ด การเรีย นรู้แ บบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ
70
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการคิ ด วิ เ คราะห์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ และผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจยั เลื อ กใช้ ก ารจั ด การ
เรี ย นรู้ แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ตามแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2557) ร่วมกับการใช้คำถามเชิง
วิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 1956 ) โดยสามารถนำเสนอกรอบแนวคิ ด ในงานวิ จั ย ได้ ดั ง นี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้แบบกระบวน
การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์

- การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ สามารถแปลความหมายข้อมูลนำมาสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีทักษะชีวิตและร่วมมือในการทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีโดยใน
การจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ได้นำคำถามเชิงวิเคราะห์เข้ามาเสริมในทุกขั้นของการสอน เพื่อทำให้นักเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ โดยลักษณะคำถามจะเป็นคำถามที่ช่วยส่งเสริมคำตอบให้เป็นเหตุผล ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
3 ด้านคือ ด้านการวิเคราะห์ความสำคัญ ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านการวิเคราะห์หลักการ
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2. การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การจำแนกแจกแจง การแยกแยะองค์ประกอบเนื้อหา
สาระต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อพิจารณาว่าสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้นประกอบขึ้นมาจาก
อะไรมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งการคิดวิเคราะห์จะต้องใช้ความเป็นเหตุเป็นผลเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะ
ทำให้ทราบข้อเท็จจริงเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทราบองค์ประกอบ และ
ข้อเท็จจริงที่เป็นฐานของความรูท้ ี่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจตอบคำถามต่อไปได้ ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจยั สร้างขึ้น โดยวัดการคิดวิเคราะห์ 3 ด้านคือ ด้านการวิเคราะห์ความสำคัญ ด้านการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านการวิเคราะห์หลักการ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถทางสมองและสติปัญญาของนักเรียน ซึ่งเกิด
จากนักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนเนื้อหาเรื่อง วิวัฒนาการ ซึ่งสามารถวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยวัดความสามารถใน 6 ด้านคือ ความรู้ความจำ
ความเข้าใจ การนำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
4. เกณฑ์ร้อยละ 70 หมายถึง ระดับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางด้านพุทธิพิสัยของผู้เรียน
หรือการกระทำกิจกรรมของผู้เรียน ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์จากคะแนนทั้งหมดที่ยอมรับได้ว่าอยู่ในระดับดี
ตามข้อกำหนดของการวัดประเมินผลทางการเรียนของโรงเรียน
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ทดลองตามแบบแผนการวิจัย
แบบทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มเดียว (One group pretest-posttest design) (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ, 2538)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดชลบุ รี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 130 คน โดยมีการจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน
กำหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับ การใช้คำถามเชิง
วิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ จำนวน 5 แผน รวม 16 คาบ ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักฐานที่สนับสนุนวิวัฒนาการ ใช้เวลา 2 คาบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทฤษฎีวิวัฒนาการ ใช้เวลา 4 คาบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พันธุศาสตร์ประชากร ใช้เวลา 6 คาบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีน ใช้เวลา 2 คาบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิวัฒนาการมนุษย์ ใช้เวลา 2 คาบ
โดยแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.00-4.60 ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด แล้วนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง แล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
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2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน
30 ข้อ โดยกำหนดสถานการณ์มาให้ และในแต่ละสถานการณ์ถามคำถามการคิดวิเคราะห์ครบทั้ง 3 ด้าน มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แล้วนำแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และคัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์เพื่อใช้ในการทดลอง 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่
ระหว่าง 0.36-0.76 ค่าอำนาจจำแนก (D) อยู่ระหว่าง 0.50-0.72 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน
60 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แล้วนำแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) และ
คัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์เพื่อใช้ในการทดลอง 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.40-0.70 ค่า
อำนาจจำแนก (D) อยู่ระหว่าง 0.34-0.85 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
วิธีดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรม และบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้เวลา 2 คาบ
3. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการ
ใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ ใช้เวลาสอน 16 คาบโดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง
4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกำหนดแล้วจึงทำการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับ
ที่ทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 2 คาบ
5. นำผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้การทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน (t-test for dependent samples)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
การทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน (t-test for dependent samples)
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดย
ใช้การทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t-test for one sample)
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนได้ผลดังตาราง 1
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ตาราง 1 การเปรี ย บเที ย บการคิ ด วิ เคราะห์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรีย น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับ การจัดการเรีย นรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้
คำถามเชิงวิเคราะห์
ก่อนเรียน
SD
X̅

หลังเรียน
SD
X̅

องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความสำคัญ

n

คะแนน
เต็ม

40

5

1.25

1.104

2.30

การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์

40

5

1.10

1.008

การวิเคราะห์
หลักการ

40

5

1.45

40

15

3.70

รวม
*p < .05

P

df

t

1.091

39

4.891*

.000

2.38

1.314

39

6.020*

.000

1.011

2.73

1.154

39

5.855*

.000

2.139

7.48

2.532

39

10.122*

.000

(one-tailed)

จากตาราง 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5
ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนเท่ากับ 3.70 และหลังเรียนเท่ากับ 7.48 เมื่อเปรียบเทียบพบว่าการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ (การวิเคราะห์ความสำคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และการวิเคราะห์หลักการ) พบว่านักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ทุกองค์ประกอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน โดยการวิเคราะห์หลักการมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงที่สุด ส่วนการวิเคราะห์ความสำคัญ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนใกล้เคียงกัน
2. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ของนั ก เรี ย นที่ ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนได้ผลดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์
พฤติกรรม
การเรียนรู้
ความรู้-จำ
ความเข้าใจ
การนำไปใช้
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
รวม
*p < .05

n
40
40
40
40
40
40
40

คะแนน
เต็ม
8
6
3
7
3
3
30

X̅
2.48
2.48
0.80
2.05
0.70
0.75
9.25

ก่อนเรียน
SD X̅ ร้อยละ
X̅
1.358 31.00 6.38
1.086 41.33 4.63
0.853 26.67 2.75
1.176 29.29 5.45
0.687 23.33 1.68
0.776 25.00 1.25
3.432 30.83 22.10
30

หลังเรียน
SD
1.055
0.868
0.494
0.932
0.829
0.742
1.692

X̅ ร้อยละ
79.75
77.17
91.67
77.85
56.00
41.67
73.67

df

t

39
39
39
39
39
39
39

15.282*
9.548*
12.193*
15.244*
6.168*
2.977*
24.911*

p
(one-tailed)

.000
.000
.000
.000
.000
.002
.000
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จากตาราง 2 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5
ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนเท่ากับ 9.25 และหลังเรียนเท่ากับ 22.10 เมื่อเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแต่ละพฤติกรรมการเรียนรู้
(ความรู้-จำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ และการประเมินค่า) พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ด้วยเช่นกัน โดยพฤติกรรมการเรียนรู้การนำไปใช้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากที่สุด ส่วนพฤติกรรมการ
เรียนรู้การประเมินค่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนน้อยที่สุด
3. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ของนั ก เรี ย นที่ ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ หลังเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ได้ผลดังตาราง 3
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบกระบวน
การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
กลุ่มทดลอง

n

เกณฑ์

X̅

SD

t

หลังเรียน

40

21

22.10

1.692

4.11*

P
(one-tailed)

0.000

*p < .05

จากตาราง 3 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5
ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนเท่ากับ 22.10 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 73.67 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 (21 คะแนน)
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถาม
เชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒ นาการ ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยใน 2 ประเด็นดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5
STEPs) ร่ ว มกั บ การใช้ ค ำถามเชิ ง วิ เคราะห์ ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอนคื อ ขั้ น ที่ 1 การเรี ย นรู้ ตั้ ง คำถาม
(Learning to question) ผู้สอนจะเป็นคนป้อนคำถาม หรือสร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย
และอยากที่จะหาคำตอบของคำถาม คำถามที่ใช้นั้นจะต้องเป็นคำถามที่ชัดเจน สอดคล้องกับจุดประสงค์ใน
การเรียนรู้ และเป็นคำถามที่สามารถนำมาพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เช่น ในสถานการณ์การสอนใน
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ห้องเรียนเรื่อง วิวัฒนาการ ในขั้นแรกคุณครูป้อนคำถามโดยใช้รูปภาพในการตั้งคำถามว่า “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า
จากรูปภาพที่เห็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นจุดกำเนิดของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต” นักเรียนจะเริ่มทำความเข้าใจกับคำถามโดยเริ่ม
จากการสังเกต จำแนก และแยกแยะสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏบนภาพจากประสบการณ์เดิมของนักเรียน เกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่า
“สิ่งมีชีวิตที่เห็นในภาพคืออะไร และมีความสัมพันธ์ในสายวิวัฒนาการได้อย่างไร” ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์จาก
ภาพรวมที่ซับซ้อน แตกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ หลังจากนั้นในขั้นที่ 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to search) ครู
จะตั้งคำถามเพิ่มเติมเช่น “นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแผนภาพได้หรือไม่ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร”
เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูล และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ดังกล่าวได้ จะเห็นได้ว่าในการตั้ง
คำถามนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพียงตัวอักษรเท่านั้น โดยอาจนำเอาภาพหรือเรื่องเล่าสถานการณ์ต่าง ๆ มาตั้งเป็นคำถามเพื่อให้
นักเรียนได้เข้าใจ และเห็นเป็นรูปธรรมง่ายต่อการหาคำตอบ เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลจากการค้นคว้า จากนั้นในขั้นที่ 3 การเรียนรู้
เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to construct) ผู้เรียนจะต้องแปลความหมายข้อมูลโดยสรุปผลและสร้างเป็นองค์ความรู้ของ
ตนเองขึ้นมา ซึ่งครูจะเป็นคนคอยใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ รวมทั้งให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยมีคำถามครอบคลุมทั้ง 3 ด้านคือ
การวิเคราะห์ความสำคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ครบทุกด้าน
เพื่อเข้าสู่ขั้นที่ 4 การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Learning to communicate) คือการนำเสนอความรู้ที่ได้จากการสร้างความเข้าใจ
หน้าชั้นเรียน และ ขั้นที่ 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to serve) คือนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์สร้างเป็น
ชิ้นงานใหม่ขึ้นมา หรือจะเป็นการติดผลงานนำเสนอบอร์ดแสดงผลงาน เพื่อเผยแพร่ต่อสังคม โดยครูจะใช้คำถามวิเคราะห์
หลักการ เพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียน จากการใช้คำถามพบว่าแนวคำตอบส่วนใหญ่ของนักเรียนตอบคำถามถูกต้อง โดยใน
ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้นจะเน้นการนำคำถามเชิงวิเคราะห์ตามแนวคิดการคิดวิเคราะห์ของบลูม (Bloom, 1956 อ้างถึงในล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2539) มี 3 องค์ประกอบคือ 1) การวิเคราะห์ความสำคัญ 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ3) การวิเคราะห์
หลักการ เข้ามาแทรกอยู่ในทุกขั้นของการจัดการเรียนรู้เพราะการตั้งคำถามมีความสำคัญ และมีคุณค่ามากในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คำถามทำให้ เกิดพลังในการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความคิดระดับสูง ในการ
ตอบคำถาม แก้ปั ญหา เสนอทางออกของปัญหาอีกทั้งการถามคำถามยังเป็นการกำหนดวิธีการเรียนรู้ของ
นักเรียนอีกด้วย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) ซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้
ด้วยเช่น กัญญา สิทธิศุภเศรษฐ์ (2548) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการตั้งคำถามที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนจากการจัด
กิจ กรรมการเรีย นรู้โดยการใช้กิ จ กรรมการตั้งคำถามมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สูงขึ้น และศศิวิมล สนิทบุ ญ
(2559) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ที่มีต่อ
มโนทั ศ น์ แ ละการคิ ด วิ เคราะห์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 เรื่ อ ง ฟิ สิ ก ส์ อะตอม
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
จากผลการวิจยั พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้
คำถามเชิงวิเคราะห์ นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ทุกองค์ประกอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า
การวิเคราะห์หลักการมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงที่สุด ส่วนการวิเคราะห์ความสำคัญ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนใกล้เคียงกัน และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนพบว่ามีค่าประมาณร้อยละ 50 ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะ ข้อสอบ
วัดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็นบทความค่อนข้างยาว และมีจำนวนมาก จึงอาจเป็นสาเหตุให้นักเรียน
วิเคราะห์เนื้อหาของสถานการณ์คลาดเคลื่อนและผิดไป จึงส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และคะแนนของนักเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับ
การใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแ้ บบกระบวนการเรียนรู้ 5
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ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ สามารถวิเคราะห์ นำมาสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ และสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
ตลอดจนมีทักษะชีวิต และร่วมมือในการทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีโดยในการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขัน้ ตอนมีฐานแนวคิดมาจาก
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) มีหลักการในการจัดการเรียนรู้ที่ว่า นักเรียนต้องลงมือเรียนรู้และคิดด้วย
ตัวเอง มีบทบาทการเรียนรู้อย่างตืน่ ตัว (Active) นักเรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระทำกับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และจะต้อง
สร้างความหมายจากสิ่งนัน้ ด้วยตนเอง
ส่วนบทบาทของครูคือจะต้องทำหน้าที่ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่นักเรียน
จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทางส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ให้
คำปรึกษาแนะนำทั้งด้านวิชาการ และด้านสังคมแก่เด็ก ดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีปัญหา นอกจากนี้ครูยังต้องมี
ความเป็นประชาธิปไตย และมีเหตุผลในการสัมพันธ์กับนักเรียนด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555; ทิศนา แขมมณี, 2555) ซึ่งใน
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเรียนรู้ตั้งคำถาม (Learning to question) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย เกิด
คำถามขึ้นก่อนการเรียน โดยครูเป็นผู้ป้อนคำถามให้กับนักเรียน โดยคำถามจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และ
สามารถจำแนกองค์ประกอบได้ว่าสิ่งใดสำคัญ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่น ครูเปิดวิดีโอเรื่องทฤษฎีการเกิดวิวฒ
ั นาการ
ให้นักเรียนดู และถามคำถามว่า “ทฤษฎีใดเป็นทฤษฎีที่ยอมรับในปัจจุบัน และเป็นของนักวิทยาศาสตร์ท่านใด” นักเรียนจะเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ขึ้นเพื่อแยกองค์ประกอบสำคัญของทฤษฎีนั้นๆ ในการตอบคำถามโดยที่ครูจะยังไม่เฉลยคำตอบ ขั้นที่ 2
การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to search) เป็นขั้นสำคัญเนื่องจากนักเรียนจะต้องหาคำตอบของคำถาม หรือพิสูจน์
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรม ใบงาน หรือทดลอง เพื่อศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ เช่น ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและให้หัวข้อให้แต่ละกลุ่มศึกษาทฤษฎีการเกิดวิวัฒนาการของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่าน
โดยที่ครูจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางโดยการใช้คำถามถามนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดในการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำมา
วิเคราะห์ว่าสิ่งใดสำคัญ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีหลักการอย่างไรในทฤษฎีนั้น ๆ ขั้นที่ 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ (Learning
to construct) เป็นขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูล และมีการแปลความหมายข้อมูลโดยสรุปผล สร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมา
อาจแสดงออกมาในรูปของข้อความ หรือแผนผังความคิดของนักเรียน ซึ่งครูจะเป็นคนคอยเชื่อมโยงโดยใช้คำถามถามนักเรียน ให้
นักเรียนเห็นถึงสิ่งสำคัญ องค์ประกอบที่สำคัญ ลำดับของเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กันของเนื้อหา เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในขั้นถัดไป
ซึ่งในทั้ง 3 ขั้นตอนแรกนี้ คือ ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการคิดของผู้เรียน ให้สามารถระบุ
คำถาม พร้อมทั้งคาดคะเนคำตอบของปัญหา นำมาสู่การออกแบบเพือ่ ค้นคว้าหาข้อมูล และปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ วิเคราะห์
ผลที่ได้ และแปลความหมายสรุปผล สร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ซึ่งในขั้นที่ 1 2 และ 3 ฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของ
สมองนำความรู้ ความจำ แยกแยะ วิเคราะห์สว่ นที่สำคัญ และสามารถสังเคราะห์ข้อมูล หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ จึงสามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ความรู-้ จำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ และการจัดการเรียนรู้
ในขั้นที่ 4 การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Learning to communicate) เป็นขั้นที่นักเรียนนำเสนอความรู้ที่ได้จากการสร้างความ
เข้าใจหน้าชัน้ เรียน การติดผลงานนำเสนอ หรือสร้างชิน้ งานใหม่ขึ้นมา โดยครูจะประเมินความเข้าใจของนักเรียนโดยการใช้คำถาม
ถามถึงความเข้าใจว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ว่าสิ่งสำคัญคืออะไร มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันด้วยหลักการใดที่มาสนับสนุน
เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ในขั้นนี้นักเรียนจะได้รับการฝึกบุคลิกภาพในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน ขั้นที่ 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to serve) นักเรียนนำเอาองค์
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือในสาระอื่น ๆ ได้ หรือนำไปสร้างเป็นชิ้นงานใหม่เพื่อเผยแพร่ต่อสังคม การ
จัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 4 และ 5 เป็นขั้นการฝึกทักษะการ พูด อ่าน และเขียน ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และตอบแทน
สังคม เพื่อเป็นการสร้างจิตสาธารณะ และจิตอาสาให้กับผู้เรียน โดยในขั้นที่ 4 และ 5 ฝึกให้ผเู้ รียนสามรถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์จริง สามารถวินิจฉัย และประเมินเหตุการณ์
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ต่าง ๆ สรุปเป็นข้อเท็จจริงได้ จึงสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้การนำไปใช้ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าให้มี
ประสิทธิภาพได้
จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชญะ กันธิยะ (2559) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังได้รับการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสุรยิ า บัวหอม (2558) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยจุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเองนัน้ นักเรียนต้องใช้กระบวนการทางปัญญา สร้างความรู้เอง เป็นสิง่ ที่ครูไม่สามารถสร้างให้ได้ นักเรียน
เท่านั้นต้องสร้างเอง ความรู้ใหม่จากการสร้างจะสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิม และถูกจัดเก็บไว้ในความจำระยะยาว (Long-term
memory) สามารถทำให้จำได้ถาวร นำไปใช้ได้เรียกว่าการเรียนรู้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2545) อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร และทักษะการประยุกต์ความรู้ ได้ผลงานไปตอบแทนสังคม เป็นการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนสำหรับ
ในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาผลการจั ดการเรีย นรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ว มกับการใช้
คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
ดังนั้นครูผู้สอนควรมี
ทักษะในการใช้คำถามที่ดี คือสามารถตั้งคำถามที่น่าสนใจ และกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ร่วมอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้นักเรียน มองเห็นแนวทางในการหาคำตอบได้
2.
ในการจัดกิจกรรมควรมีการวางแผนจัดสรรเวลาให้สอดคล้องกับกิจกรรมตามความเหมาะสม
เนื่องจากในบางขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมเพิ่มเติมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำความเข้าใจในเนื้อหาได้
ดียิ่งขึ้น
เช่น ในขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรู้เพื่อสื่อสาร ขั้นนี้ต้องใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ที่นาน เพราะนักเรียน
จะต้องนำเสนอความรู้ที่ได้จากการสร้างความเข้าใจหน้าชั้นเรียน
ซึ่งทักษะการนำเสนอของนักเรียนแต่ละคนมีไม่เท่ากัน จึงต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
3. การจัดกิจกรรมในขั้นการเรียนรู้ตั้งคำถาม ในขั้นนี้หากนำรูปภาพ วีดีโอ หรือเรื่องเล่าจาก
สถานการณ์จริงที่เกิดใกล้ตัวมาตั้งเป็นคำถามพบว่าสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยและกระตุ้นความ
สนใจของนักเรียนได้มากกว่าคำถามที่เป็นข้อความ
4. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ควรเป็นแบบทดสอบที่มีสถานการณ์ที่กระชับ
ชัดเจน ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไป ไม่ซับซ้อน และมองเห็นภาพชัดเจนเพื่อทำให้ได้ผลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิง
วิเคราะห์ ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นในเนื้อหาพันธุศาสตร์ ดังนั้นควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ในเนื้อหาอื่นที่มีความใกล้เคียง
2. ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถาม
เชิงวิเคราะห์ พบว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ค้นคว้าข้อมูล ได้มีการทำงานร่วมกัน มีการนำเสนอผลงานของ
ตนเอง มีการสร้างชิ้นงาน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาตัวแปรด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถาบันดนตรีเอกชนในเขตพื้นที่ จังหวัด
ลำปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูผู้สอน สถาบันดนตรีเอกชน 8 แห่ง ได้แก่ เซอนี่มิวสิค ธีระดามิวสิค
บ้านดนตรี ฉัตรการดนตรี เปียโนสตูดิโอ ทองประเสริฐมิวสิคเฮาส์ บ้านครูตุ๋ย และมณีทองเปียโน ผู้บริหาร
8 คน ครูผู้สอนจำนวน 23 คน รวมทั้งหมด 31 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงโรงเรียนที่เปิดทำการสอนไม่
น้อยกว่า 5 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดําเนินงาน
ของสถาบันดนตรีเอกชนในจังหวัดลําปาง และแบบสัมภาษณ์วิธีการบริหารจัดการของผู้บริหาร ผู้วิจัยนำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ( S.D .) ประกอบความเรียง
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เปิดสอนเปียโนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.16 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 510 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.84 หลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้หลักสูตร Alfed ในการสอนคิดเป็น
ร้อยละ 51.61 มีการสอบวัดระดับมาตรฐานของผู้เรียน (สอบเกรด) คิดเป็นร้อยละ 62.50 โดยผู้สอนส่วนใหญ่
ร้อยละ 65.20 จะมีส่วนร่วมในการสอบวัดระดับของผู้เรียน มีการจัดเวทีแสดง (Recital) เพื่อติดตามผลของ
ผู้เรียน สถาบันดนตรีเอกชนส่วนใหญ่จัดการแสดง Recital นอกสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 70.97 โดยร้อยละ
82.6 ผู้สอนมีส่วนร่วมในการส่งผู้เรียนเข้ารับการแสดงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง สถาบันดนตรีเอกชนมีระบบการ
รับครูผู้สอนเข้าทำงานในสถาบันโดย ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านครูผู้สอนเดิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00
สถานภาพการจ้างครูผู้สอนในสถาบันส่วนใหญ่มีสถานะเป็นครูพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 93.56 ส่วนใหญ่ครูผู้สอน
ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.2 ความสัมพันธ์ในสถาบันระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอนเป็น
เสมือนพี่ดูแลน้อง คิดเป็นร้อยละ 62.50 สถาบันเอกชนมีเวลาเปิด – ปิดที่แน่นอนคือทำการทุกวัน คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 ประเภทกิจการของสถาบัน ดนตรี ส่วนใหญ่เป็นสถาบันดนตรีและมีหน้าร้านสำหรับขายเครื่อง
ดนตรีและอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ในอนาคตสถาบันสอนดนตรี ส่วนใหญ่มีแผนการและแนวโน้ม
การขยายสาขา ร้อยละ 50.00 ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีผลต่อการบริหารจัดการที่มีผลต่อการ
ดำเนินงานของสถาบัน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการบริหารการ
จัดการสถานที่/สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือด้านการบริหารการจัดการบุคลากรในสถาบันดนตรี มีค่าฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ เฉลี่ย (𝑥̅ )
เท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : สถาบันดนตรี การบริหารการจัดการ
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the management of private music school
in Lampang. The qualitative research was collected from the owners and teachers of eight
music schools, namely Serny Music, Teerada Music, Baan Dontree, Chat KanDontree, Piano
Studio, Thongprasert Music House, Baan Kru Tui and Maneethong Piano using a person
interview technique. A set of questionnaire was used as a tool of a quantitative research.
A number of 31 teachers from those schools were also the sample for this study. The
results reveal that the international standard curriculum was employed simultaneously with
school’s curriculum. Moreover, the curriculum used was also flexible for the students who
studying music for relaxation and enjoyment. The recital was arranged for following the
performance of students at least once a year. The 69.6 % of teachers were graduated in
Bachelor of Art related with music. Most of teachers (39.1%) had the experience in music
teaching during 2-5 years. Some of them could teach music with different kinds of
instruments. The teachers were participated in the training of students for recital and
international standard test and they were hired for a part time job. All 8 music schools were
located in the community zone and were comfortable for transportation by cars and
motorcycles. All those schools opened daily on Monday to Friday in the evening and at 8
am to 6 pm on Saturday and Sunday.
KEWORDS: Music school, Management
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บทนำ
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน นอกจากส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้าน
วิชาการแล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เสริมสร้าง
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และศักยภาพของนักเรียน ดนตรีจึ งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นิยมนำมา
บรรจุ ไว้ในหลั ก สู ต ร การให้ ก ารศึ ก ษาด้ า นดนตรี จึ ง เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ อี ก ด้ านหนึ่ งในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒ นาประเทศ ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันธ์ต่อมวล
มนุษยชาติ ความสำคัญของดนตรีทำให้ผู้ได้รับสัมผัสกับโสดศิลป์ อันจะนำไปสู่ความรู้สึกภายในจิตใจ ทำให้เกิด
ความชื่นชม และเห็นคุณค่าด้านความงามของดนตรี ซึ่งความรู้ดังกล่าวไม่ได้รับรู้หรือสัมผัสได้ทุกคนต้องเรียนรู้
สัมผัส และสร้างความรู้ความเข้าใจ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์ . 2552) แต่ดนตรีไม่ได้เป็นเนื้อหาทางวิชาการ จึงมิได้มีไว้
ประกอบการเรียน นักเรียนไทยในปัจจุบันจึงต้องเรียนดนตรีตั้งแต่ประถมศึกษาปี ที่ 1-6 แต่โรงเรียนประถม
ส่วนใหญ่ไม่มีครูสอนดนตรีที่มีความรู้ทางด้านดนตรีโดยตรง การเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียน จึงอยู่ในสภาพ
ที่ล้มเหลว เด็กที่ชอบดนตรีไม่สามารถที่จะเรียนดนตรี ได้เต็มที่และลึกซึ้งเพราะไม่มีครูที่รู้จริงและไม่มีอุปกรณ์
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ดนตรี พ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องส่งลูกไปเรียนพิเศษวิชาดนตรีจากโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกเวลาเรียน ประกอบ
กั บ ในปั จ จุ บั น ผู้ ป กครองของเด็ ก ในวั ย เรี ย นได้ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเสริ ม ทั ก ษะพิ เศษแก่ เด็ ก มากขึ้ น
นอกเหนือจากการเรียนที่โรงเรียน (สุกรี เจริญสุข. 2546)
หากพิจารณาความสำคัญดังกล่าวข้างต้น พบว่า ผู้ปกครองให้ความสนใจในศาสตร์ของดนตรีมากขึ้น
ซึ่งจะสังเกตได้จากการเกิดขึ้นและการขยายตัวของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับดนตรีมีอยู่ ทั่วทุกภูมิภ าคใน
ประเทศ จนกระทั่งมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรดนตรี เพื่อทำการเปิดสอนและเน้นตอบสนองความต้องการ
ของผู้ เรี ย นตั้ งแต่ วัย เด็ ก ถึ งวั ย ผู้ ใ หญ่ โดยเฉพาะสถาบั น ดนตรีภ าคเอกชนที่ มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนที่
หลากหลายประเภทของเครื่องดนตรี ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความ
สนใจที่จะศึกษาดนตรี ได้ศึกษากับความสุนทรียในศาสตร์แห่งดนตรี และจากการสำรวจในเบื้องต้น พบว่าใน
จังหวัดลำปางมีสถาบันเอกชนที่เปิดสอนดนตรีหลายแห่งมีกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน
จากประเด็น ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถาบันสอน
ดนตรีเอกชนในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา
สาขาวิช าดนตรี คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ลำปาง ให้ มี คุณ ภาพ มีความรู้
ความสามารถ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่เป็นสถาบันเอกชนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถาบันดนตรีเอกชนในจังหวัดลำปาง
นิยามศัพท์เฉพาะ
สถาบันดนตรี หมายถึง โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนพิเศษเฉพาะด้านดนตรี ครบทุกประเภทของเครื่อง
ดนตรีสากล ได้แก่ กลุ่ มเครื่องสาย กลุ่มเครื่องทองเหลื อง กลุ่มเครื่องลมไม้ กลุ่ มเครื่อง ลิ้ มนิ้ว กลุ่ มเครื่อง
กระทบ และการขับร้อง ฯลฯ
สภาพการบริหารการจัดการของสถาบันดนตรี หมายถึง 1) ด้านการบริหารหลักสูตรของสถาบันดนตรี
2) ด้านการบริหารบุคคลากรในสถาบันดนตรี 3) ด้านการบริหารการจัดการสถานที่/สิ่งสนับสนุนสำหรับการ
เรียนการสอน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผลการศึกษาสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใน
สาขาวิช าดนตรี คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ลำปาง ให้ มี คุณ ภาพ มีความรู้
ความสามารถ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่เป็นสถาบันเอกชนต่อไป
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อการศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
ของสถาบันดนตรีเอกชนในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถาบันสอนดนตรีเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 11 สถาบัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถาบันสอนดนตรีเอกชน 8 สถาบัน ได้แก่
เซอนี่มิวสิค ธีระดามิวสิค บ้านดนตรี ฉัตรการดนตรี เปียโนสตูดิโอ ทองประเสริฐมิวสิคเฮาส์ บ้านครูตุ๋ย และ
มณีทองเปียโน จำนวน 31 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากสถาบันที่มีระยะเวลาในการเปิดสอนไม่
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น้อยกว่า 5 ปี เพราะสถานศึกษาที่เปิดดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีจะเริ่มมีระบบบริหารจัดการที่คงที่
และมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันดนตรีเอกชนในจังหวัดลำปาง
สำหรับผู้บริหารและครูผู้สอน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันดนตรีเอกชน
แบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ
หมวดที่ 1 เป็นข้อคำถามสำหรับทำเครื่องหมายพร้อมบอกรายละเอียดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
หมวดที่ 2 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการที่มีผลต่อ
การดำเนินงานของสถาบัน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ
2.1 ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี
2.2 ด้านการบริหารการจัดการบุคคลากรในสถาบันดนตรี
2.3 ด้านการบริหารการจัดการสถานที่/สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอน
2. แบบสัมภาษณ์การบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันดนตรีเอกชนในจังหวัดลำปาง
สำหรับผู้บริหารและครูผู้สอน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบัน มีลักษณะ
ปลายเปิดให้กลุ่มตัวอย่างพูดตอบคำถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
2.1 ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี
2.2 ด้านการบริหารการจัดการบุคคลากรในสถาบันดนตรี
2.3 ด้านการบริหารการจัดการสถานที่/สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอน
การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
1. การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม
1.1 สร้างแบบสอบถามการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันดนตรีเอกชนในจังหวัด
ลำปาง สำหรับผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพื้นฐาน เป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันดนตรีเอกชน
แบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ
หมวดที่ 1 เป็นข้อคำถามสำหรับทำเครื่องหมายพร้อมบอกรายละเอียดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
หมวดที่ 2 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการที่มีผลต่อ
การดำเนินงานของสถาบัน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ
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2.1 ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี
2.2 ด้านการบริหารการจัดการบุคคลากรในสถาบันดนตรี
2.3 ด้านการบริหารการจัดการสถานที่/สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอน
1.2 สร้างแบบสอบถามการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันดนตรีเอกชนในจังหวัด
ลำปาง สำหรับครูผู้สอน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพื้นฐาน เป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันดนตรีเอกชน
แบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ
หมวดที่ 1 เป็นข้อคำถามสำหรับทำเครื่องหมายพร้อมบอกรายละเอียดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
หมวดที่ 2 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการที่มีผลต่อ
การดำเนินงานของสถาบัน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ
2.1 ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี
2.2 ด้านการบริหารการจัดการบุคคลากรในสถาบันดนตรี
2.3 ด้านการบริหารการจัดการสถานที่/สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอน
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ โดยแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตรา
(Likert Scale) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) กำหนดเกณฑ์ระดับคะแนนดังนี้
สำคัญมากที่สุด
ให้
5
คะแนน
สำคัญมาก
ให้
4
คะแนน
สำคัญปานกลาง
ให้
3
คะแนน
สำคัญน้อย
ให้
2
คะแนน
สำคัญน้อยมาก
ให้
1
คะแนน
การประเมินของผลระดับคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.21 - 5.00
มีความสำคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41 - 4.20
มีความสำคัญมาก
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.61 - 3.40
มีความสำคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.81 - 2.60
มีความสำคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 - 1.80
มีความสำคัญน้อยที่สุด
1.3 หาความเที่ ย งตรงโดยให้ ผู้ เชี่ย วชาญจำนวน 3 ท่ าน ตรวจสอบความสอดคล้ องเปรียบเที ย บ
สั ด ส่ ว นของข้ อ คำถามว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ น้ ำ หนั ก ความสำคั ญ ของแต่ ล ะเนื้ อ เรื่ อ งที่ ต้ อ งการของ
แบบสอบถาม
1.4 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ (IOC) โดยผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์
ว่าต้องมีค่าเท่ากับ 1.00 เท่านั้นถึงจะถือว่าแบบสอบถามสามารถนำไปใช้ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ.
2554) ทั้ ง นี้ ในการวิ เคราะห์ พบว่ า ค่ า ความเที่ ย งตรงมี ค่ า เท่ า กั บ 1.00 จึ ง สามารถนำไปใช้ ไ ด้ โดยมี
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ - ให้ เพิ่ ม เติ มสาขาที่ ส ำเร็จการศึ กษาทั้ งฉบั บ ของผู้ บ ริห ารและฉบั บ ของ
ครูผู้สอน
- ให้เพิ่มเติมคำว่า (ความยาก-ง่าย) ในข้อคำถามที่ 2.6 มีการแบ่งระดับหลักสูตรได้ชัดเจน (ความยากง่าย)
1.5 ผู้ วิจัยปรับ แก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จัดทำแบบสอบถามที่สมบูรณที่
สมบูรณ์
1.6 ดำเนินการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างและหาคุณภาพแบบสัมภาษณ์
2.1 สร้างกรอบข้อคำถามสำหรับสัมภาษณ์ ประเด็นสำหรับสัมภาษณ์ มีหัวข้อดังนี้
2.1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี
2.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรในสถาบันดนตรี
2.3 การบริหารจัดการด้านสถานที่หรือสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
2.2 หาความเที่ยงตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องครอบคลุมของ
เนื้อหาในแบบสัมภาษณ์
2.3 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ (IOC) โดยผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์
ว่าต้องมีค่าเท่ากับ 1.00 เท่านั้นถึงจะถือว่าแบบสัมภาษณ์สามารถนำไปใช้ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ.
2554) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ พบว่า ค่าความเที่ยงตรงมีค่า เท่ากับ 1.00 จึงสามารถนำไปใช้ได้
2.4 ผู้วิจัยปรับแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จัดทำแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณที่
สมบูรณ์
2.5 ดำเนินการใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย
สภาพการบริหารจัดการสถาบันดนตรีเ อกชนในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันดนตรีเอกชนแบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ หมวดที่ 1 เป็นข้อ
คำถามสำหรับ ทำเครื่ องหมายพร้อ มบอกรายละเอี ยดของผู้ ตอบแบบสอบถาม หมวดที่ 2 เป็น ข้อคำถาม
เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบัน
ส่วนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นครู 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละ
70.96เป็ น เพศชาย ร้ อ ยละ 29.03 เป็ น เพศหญิ ง ส่ ว นใหญ่ มี อายุ 30 ปี ขึ้น ไป คิ ดเป็ น ร้อยละ 61.29 จบ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.42 จบจากสาขาดนตรี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.61
เป็ น เจ้ า ของกิ จ การ/ผู้ ล งทุ น เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น และครู ผู้ ส อนมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 75.00 ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.10
ส่ว นที่ 2 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้ ส อนด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ มี ผ ลต่ อ การ
ดำเนินงานของสถาบัน
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หมวดที่ 1 คำถามเกี่ย วกับ การบริห ารจัดการที่ มีผ ลต่อการดำเนิ นงานของสถาบั น ดนตรี
เอกชนในจังหวัดลำปาง
ด้านการบริหารหลักสูตร พบว่า สถาบันดนตรีเอกชนในจังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่เปิดสอน
เปียโนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.16 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.84
หลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้หลักสูตร Alfed ในการสอนคิดเป็นร้อยละ 51.61 มีการสอบวัด
ระดับมาตรฐานของผู้เรียน (สอบเกรด) คิดเป็นร้อยละ 62.50 โดยผู้สอนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.20 จะมีส่วนร่วม
ในการสอบวัดระดับของผู้เรียน มีการจัดเวทีแสดง (Recital) เพื่อติดตามผลของผู้เรียน สถาบันดนตรีเอกชน
ส่วนใหญ่จัดการแสดง Recital นอกสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 70.97 โดยร้อยละ 82.6 ผู้สอนมีส่วนร่วมในการส่ง
ผู้เรียนเข้ารับการแสดงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ด้านการบริหารการจัดการบุคคลากร พบว่า สถาบันดนตรีเอกชนมีระบบการรับครูผู้สอนเข้า
ทำงานในสถาบันโดย ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านครูผู้สอนเดิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 สถานภาพการ
จ้างครูผู้สอนในสถาบันส่วนใหญ่มีสถานะเป็นครูพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 93.56 ส่วนใหญ่ครูผู้สอนไม่ได้เข้ารับการ
พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.2 ความสัมพันธ์ในสถาบันระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอนเป็นเสมือนพี่ดูแลน้อง
คิดเป็นร้อยละ 62.50
ด้านการบริหารการจัดการสถานที่/สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอน พบว่า สถาบันเอกชน
มีเวลาเปิด – ปิดที่แน่นอนคือทำการทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ประเภทกิจการของสถาบันดนตรีส่วนใหญ่
เป็นสถาบันดนตรีและมีหน้าร้านสำหรับขายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ในอนาคต
สถาบันสอนดนตรีส่วนใหญ่มีแผนการและแนวโน้มการขยายสาขา ร้อยละ 50.00
หมวดที่ 2 ระดับความคิดเห็ นด้านการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบัน
ดนตรีเอกชน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันโดยภาพรวม

การบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบัน
ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี
ด้านการบริหารการจัดการบุคลากรในสถาบันดนตรี
ด้านการบริหารการจัดการสถานที/่ สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอน
รวม

(𝑥̅ )
4.21
4.31
4.46
4.33

(n = 31)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
S.D.
0.67
มากที่สุด
0.59
มากที่สุด
0.78
มากที่สุด
0.73
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็ นของผู้บริห ารและครูที่มีผลต่อการบริห ารจัดการที่มีผลต่อการ
ดำเนินงานของสถาบัน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการบริหารการ
จัดการสถานที่/สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.46อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือด้านการบริหารการจัดการบุคลากรในสถาบันดนตรี มีค่าฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมาก
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ที่สุด และ ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ เฉลี่ย (𝑥̅ )
เท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันโดยภาพรวม
(n = 8)
การบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบัน
ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี
ด้านการบริหารการจัดการบุคลากรในสถาบันดนตรี
ด้านการบริหารการจัดการสถานที/่ สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอน
รวม

ระดับความคิดเห็น
ระดับ
S.D.
(𝑥̅ )
4.50 0.75
มากที่สุด
4.29 0.85
มากที่สุด
4.67 0.69
มากที่สุด
4.49 0.72
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีผลต่อการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงาน
ของสถาบัน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการบริหารการจัดการ
สถานที่/สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี มีค่าฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ด้านการบริหารการจัดการบุคลากรในสถาบันดนตรี มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ เฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.29
อยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของครูที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
ที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันโดยภาพรวม
การบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบัน
ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี
ด้านการบริหารการจัดการบุคลากรในสถาบันดนตรี
ด้านการบริหารการจัดการสถานที/่ สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอน
รวม

(n = 15)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
S.D.
(𝑥̅ )
3.92 0.72
มาก
4.34 0.73
มากที่สุด
4.30 0.70
มากที่สุด
4.18 0.82
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี ผ ลต่ อ การ
ดำเนินงานของสถาบัน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการบริหารการ
จัดการบุคลากรในสถาบันดนตรีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการ
บริหารการจัดการสถานที่/สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอน มีค่าฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถาบันดนตรี มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ เฉลี่ย (𝑥̅ )
เท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับมาก
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อภิปรายผล
จากการดำเนิน การวิจัยทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพการบริห ารจัดการสถาบันดนตรีเอกชนใน
จังหวัดลำปาง โดยพบว่า พบว่าสถาบันดนตรีทั้ง 8 สถาบัน มีผู้เรียนสนใจเรียนเปียโนมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยทรรศนีย์ ปราบอักษร (2542) ที่ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสินใจของบิดา มารดาใน
การเลือกโรงเรียนสอนดนตรี ผลการวิจัยพบว่าเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากจากกลุ่มตัวอย่างและต้องการ
ให้บุตรเรียนมากที่สุด คือ เปียโน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ นภนันท์ จันทร์อรทัยกุล (2537) กล่าวว่า เครื่องดนตรี
ตะวันตกที่มีผู้นิยมเรียนมากที่สุด ได้แก่ เปียโน ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้วิจัยทั้งทางด้านการปฏิบัติและสอน
เปี ยโนเป็น เวลาหลายปีทำให้ ทราบถึงธรรมชาติของเปียโน คือ เป็นเครื่องดนตรีที่ส ามารถฝึกหัดได้ง่าย ไม่
ซับซ้อน สามารถสร้างเสียงโน้ตได้ตรงตามความต้องการของผู้เล่น อีกทั้งการเรียนเปียโนยังเป็นพื้นฐานของการ
เรียนเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ ต่อไปได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เครื่องดนตรีอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว (คำคม เฉลย
พจน์. 2537) ดังนั้น เปียโนจึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการที่จะเรียนดนตรี
การจัดแสดงดนตรีต่อสาธารณชน (Recital) นอกสถานที่ให้กับผู้เรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะสร้างให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ตลอดจนผลักดันผู้เรียนมีความต้องการที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นจน
สามารถนำไปใช้ในการหาเลี้ยงชีพได้ในอนาคตได้ โดยสถาบันดนตรีทั้ง 8 แห่ง มีการติดตามผลของผู้เรียน
ระหว่างเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดการแสดง (Recital) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสถานที่การจัดแสดงส่วน
ใหญ่จะเป็นการแสดงนอกสถานที่ เช่น ศูนย์การค้า Concert Hall โรงแรม อีกทั้งยังพบว่า บางสถาบัน ยังมี
การติดตามผลของผู้เรียนโดยการเข้าร่วมแสดงความสามารถตามเทศกาลหรืองานต่างๆ ตลอดจนส่งเข้าแข่งขัน
บนเวทีในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า การจัดเวทีนอก
สถานที่เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีเป้าหมายที่ชัดเจนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยใน
การฝึกซ้อมทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี และทำให้ ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และมีความต้องการพัฒ นาทักษะ
ความสามารถในระดับที่สูงขึ้นเพื่อการแสดงในครั้งต่อไป
ด้านการบริห ารการจัดการบุ คคลากรในสถาบันดนตรีทั้งหมด 8 แห่ ง พบว่า การรับครูผู้ ส อนเข้า
ทำงานในสถาบันดนตรีส่วนใหญ่จะกระทำโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านการแนะนำของครูผู้สอนเดิมในสถาบัน
เดิม โดยผู้บริหาร/เจ้าของสถาบันจะเป็นผู้ คัดเลือกและทดสอบความสามารถทางด้านทักษะการปฏิบัติด้วย
ตนเอง ครูผู้สอนส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและมีประสบการณ์
ในการสอนระหว่าง 2 - 5 ปี อีกทั้งยังพบว่า ครูผู้สอนบางท่านสามารถปฏิบัติการสอนในสาขาที่หลากหลายใน
เครื่อ งดนตรีที่ อยู่ ในหมวดประเภทเดี ย วกั น เช่น สอนได้ทั้ งกีตาร์และอูคู เลเล่ หรือสอนตระกูล เครื่อ งเป่ า
ทองเหลือง (Brass) หรือเครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind) สำหรับการจ้างงานของสถาบันดนตรีทั้งหมดจะเป็น
ลักษณะการจ้างงานชั่วคราวเป็นรายชั่วโมง (Part time) เนื่องจากสภาพทั่วไปของสถาบัน เป็นธุรกิจที่ดำเนิน
กิจการภายในครอบครัวหรือเป็นองค์กรขนาดเล็ก รวมทั้งการศึกษาดนตรีของผู้เรียนแต่ละคนใช้เวลาเพียงช่วง
ระยะสั้นๆ (30-60 นาที) ซึ่งหากพิจารณาด้านการบริหารจัดการรายรับ - รายจ่ายของสถาบัน พบว่า การจ้าง
ครูพิเศษ (รายชั่วโมง) นับเป็นวิธีการประหยัดค่า ใช้จ่ายภายในสถาบัน อีกทั้งการจ้างงานในสถานะครูพิเศษก็
ส่งผลดีต่อครูผู้สอน เนื่องจากครูผู้สอนสามารถทำงานพิเศษควบคู่กับงานหลักได้ ซึ่งการจัดการองค์กรที่สร้าง
ความพึงพอใจทั้งต่อผู้บริหาร/เจ้าของสถาบันและพนักงานจะส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ฮอยและเฟอร์กูสัน (Hoy and Ferguson, 1985) ได้กล่าวในเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของครูไว้ว่า
ความพึงพอใจในการทำงานของครูเป็นความรู้สึกของครูที่มีต่อการทำงานภายในโรงเรียน ทั้งด้านสภาพการ
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ทำงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ รวมถึงความก้าวหน้าในการทำงานและรายได้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การทำงาน
ประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องสร้างและรักษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของครูให้อยู่ในระดับสูง
เพราะอิทธิพลต่อการทำงานของครูอาจมีผลกระทบไปยังกลุ่มอื่น ดังนั้น ถ้าผู้บริหารมีการจัดการองค์กรที่ทำให้
ครูมีความพึงพอใจในการทำงานสูงก็จะมีผลทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับด้าน
การพัฒ นาครูผู้ สอนของสถาบั น ดนตรีทั้ง 8 แห่ ง พบว่า มีการพัฒ นาครูผู้ สอนอย่างต่อเนื่องของทุกปี เช่น
ส่งเสริมให้ ครูผู้ส อนได้มีโอกาสเข้ารับ ชมการแสดงดนตรีของนักดนตรีที่มีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ
ต่างประเทศ สำหรับการพัฒนาคนนั้นนับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการปรับกระบวนการดำเนินกิจการให้เกิด
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งองค์การ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนานับเป็นกระบวนการ
หนึ่งซึ่งมุ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การ ปฏิบัติที่มีการเน้นย้ำบ่อยๆ โดยที่ผลของการเรียนรู้อาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่อาจตรวจสอบ
ได้จ ากผลของการกระทำ อีกทั้ งยั งทำให้ เกิดการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็ นในการทำงาน และพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ในปัจจุบันหรืออนาคต บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของครูผู้สอนในสถาบันดนตรี คือ การมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมผู้เรียนเข้าสอบวัดระดับมาตรฐานด้านดนตรี (สอบเกรด) ทั้งการกำกับดูแลทักษะปฏิบัติ
อย่างใกล้ชิด ทบทวนบทเรียนให้แก่ผู้เรียนอยู่สม่ำเสมอ ตลอดจนคอยให้กำลั งใจผู้เรียนจนกระทั่งถึงเวลาสอบ
การเอาใส่ใจดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดของครูผู้สอนมุ่งหวังให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ การสอน
ทักษะดนตรีแก่ผู้เรียนจำเป็นต้องคำนึงถึงความสามารถและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องพิจารณาดู
ความเหมาะสมแล้วปรับปรุ งสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เรียน (จงรัก พุกกะณานนท์.
2542)
ด้านการบริหารการจัดการสถานที่ /สิ่งอำนวยสำหรับการเรียนการสอนของสถาบันดนตรีในเขตพื้นที่
อ.เมือง จ.ลำปาง พบว่า ทำเลที่ตั้งของสถาบันดนตรีเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก โดยสถาบันทั้ง 8 แห่ง
ตั้งอยู่ในเขตชุมชน รายล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ตั้งอยู่ในย่านตลาดชื่อดัง ใกล้โรงเรียนทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่สิ่งสำคัญที่สุด คือ สถาบันดนตรีมีบริการสถานที่จอดรถเป็นของตนเอง อีกทั้งยังสามารถเดินทาง
สัญจรได้สะดวก การเลือกทำเลที่ตั้งควรพิจารณาถึงตำแหน่งของกลุ่มเป้าหมายว่าอยู่ที่ใด อีกทั้งความสะดวก
ในการเดินทางเพื่อให้การประกอบธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถาบันสอนดนตรีทำให้ทราบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้เรียนในการเลือกเรียนดนตรีใน
สถาบันต่างๆ ยังขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของครูผู้สอนและสถาบันเป็นสำคัญอีกด้วย สอดคล้องกับทรรศนีย์ ปราบ
อักษร (2542) ที่ได้ทำการศึกษาโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงเรียนดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
อิทธิพลต่อการตัดสินใจให้บุตรเรียนดนตรีต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวคือ ชื่อเสียงของโรงเรียน ดนตรี ชื่อเสียงของ
ผู้สอนดนตรี หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนดนตรี ทำเลที่ตั้งของโรงเรียน สอนดนตรีและความสะดวกสบายใน
ด้านสถานที่จอดรถ บรรยากาศของโรงเรียน และการโฆษณาของ โรงเรี ยนดนตรี สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของบิดามารดาที่จะให้บุตรเรียนดนตรีที่โรงเรียนสอนดนตรีนั้นอีกด้วย
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันสอนดนตรีเอกชนในจังหวัดลำปาง
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
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ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
สถาบั น ควรเพิ่ ม การจั ด อบรมในรู ป แบบอื่ น ๆ ด้ ว ย เช่ น งาน Workshop เทคนิ ค เฉพาะเครื่ อ ง
สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองโดยการสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านดนตรี (สอบเกรด)
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนในภาครัฐ/เอกชนที่มี
การเปิดสถาบันดนตรีควบคู่กับรายวิชาหลัก เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ มีโครงการสอนดนตรีเพื่อหารายได้
เสริม แล้วนำมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง เพื่อหารูปแบบการจัดการ
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาความต้องการบุคคลากร/ครูผู้ สอน ของผู้บริห าร/เจ้าของ
สถาบันดนตรีในเขตพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ ของผู้เรียนทางด้านดนตรี
ในระดับอุดมศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
ตัวชี้วัดสาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 2) เพื่อประเมินความต้องการจำเป็น ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตามตัวชี้วั ดสาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 165 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยสถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินความต้องการจำเป็นด้วย
ค่า (PNI Modified) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำเป็น ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด
สาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ในสภาพที่เป็นจริง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.64) และผลการ
การพัฒนาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชานาฏศิลป์ โรงเรี ยนเลยพิทยา
คม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ในสภาพที่คาดหวัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( X =4.72) ความต้องการจำเป็นความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดสาระ
นาฏศิ ล ป์ โรงเรี ย นเลยพิ ท ยาคม พบว่า มี ค วามต้ องการจำเป็ น ทุ กด้ าน โดยมี ค่ า PNIModified อยู่ ระหว่าง
0.2467 ถึ ง 0.3475 ผลการจั ด ลำดั บ ความต้ อ งการรายข้ อ พบว่ า มี ค่ า PNIModified สู ง ที่ สุ ด ตามลำดั บ
ความสำคัญ คือ 1) การใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิ ตการแสดง 2) การใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่
กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่าและการเคลื่อนไหว และ
3) การอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม
คำสำคัญ

การประเมินความต้องการจำเป็น สาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) to study need assessments for teaching
and learning development according to the learning indicators of arts dramatic,
Loeipittayakom School 2) to evaluate need assessments for teaching and learning
development according to the learning indicators of arts dramatic, Loeipittayakom School.
The research Instruments were the questionnaires about need assessments, the sample
were the 165 grade 7 students, Loeipittayakom School. The students responses were
analyzed by determining frequency, percentage, mean, standard deviation, and PNI (Modified) ,
The findings were the need assessments of teaching and learning development according to
learning indicators of arts dramatic, Loeipittayakom School in real situation. was high level
(  = 3.64) and in expected situation was the highest level(  = 4 .72) . The need
assessments evaluated for this study is between 0.2467 and 0.3475. The results of
necessary requirements priority ranking are : 1) using teamwork skills in the process of
performance production 2) using a simple criteria for determining the quality of watching
the performance which is emphasized in using of voice, expression and movement and 3)
describing the influence of famous actors who effects on emotional persuasion or ideas of
audience.
KEYWORDS: A Need Assessment, Arts Dramatic, Loeipittayakom School
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บทนำ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยกำหนด
วิสัยทัศน์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็ นกำลังของชาติให้ เป็นมนุษย์ ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้
คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และเป็นไปตามมาตรา 27 และ 28 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อทั้งที่เป็นวิชากา ร และ
วิช าชีพ ต้องมุ่งพัฒ นาคนให้ มีความสมดุล ทั้ งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ปัจจุบันเป็นโรงเรียน
แกนนำการใช้หลักสูตรปกติและโครงการพิเศษ มีนโยบายกำหนดเป็ นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class
Standard School : WCSS) ต้องจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class
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Standard) และบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality management System) ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลก (World Citizen) ขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย” สอดคล้องกับสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564 : 51) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้การวัด
และประเมินผล โดยกำหนดผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจำและนำ
สิ่งที่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น และจากการศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พบว่า มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นผลความคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจน สามารถช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีเอกภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความ
ชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และยังช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษาอีกด้วย
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3)
จากสภาพปัจจุบันและนโยบายของโรงเรียนเลยพิทยาคมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดสาระ
นาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19 โดยมุ่งเน้นแขนงสาระ
ที่ 3 นาฏศิลป์ มาตรฐาน ศ 3.1 และ 3.2 ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า ยังไม่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มใดที่ได้
ทำการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ อีกทั้งยังจะเป็นตัวอย่างให้กลุ่มสาระต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการนำ
ผลการศึกษาไปใช้อย่างจริงจัง สำหรับประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มสาระนาฎศิลป์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
องค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์
วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ
ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ภู มิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล และเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียนเลยพิทยาคมในการกำหนดทิศทางการบริหารงานในลำดับต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด
สาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19
2. เพื่อประเมินการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด
สาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19
ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตที่ใช้ในการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ได้แก่ เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 280 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย
โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane : 1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 165 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหาตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการ
โน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม 2) การใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง 3) การแสดง
นาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ นิยามปฏิบัติการ 4) การใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการ
แสดง 5) การใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการ
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แสดงท่าและการเคลื่อนไหว 6) การระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละคร
ไทย และละครพื้นบ้าน 7) การบรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. ศึกษาแนวคิด หลักการ จากหนังสือ ตำรา วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อกำหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือ และ
กำหนดขอบเขตของเนื้อหา
4. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหาที่กำหนด ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย
5. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยนำแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม และความครบถ้วนของเนื้อหาใน
ประเด็นและสิ่งที่ต้องการวัด รวมทั้งตรวจสอบความเหมาะสมของสำนวนภาษา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าความสอดคล้อง 0.6-1.0
2) นำแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว นำไปทดลองใช้ (Try out) กั บ กลุ่ ม
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 30 คน
3) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นคำถามปลายปิด แบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficient)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น คำถามชนิ ด
กำหนดให้เลือกตอบ (check list)
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังในการพัฒ นาการ
จัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดสาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19 ได้แก่
1) การอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม
2) การใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง
3) การแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ
4) การใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง
5) การใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้
เสียงการแสดงท่าและการเคลื่อนไหว
6) การระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และ
ละครพื้นบ้าน
7) การบรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย
การเก็บและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐานได้แก่ 1) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 2) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. สถิ ติที่ ใช้ในการหาคุณ ภาพของเครื่องมื อ ได้แก่ 1)การหาค่าความเที่ ย งตรงเชิงเนื้อ หา
(Content Validity) ใช้การวิเคราะห์ด้วย (Item–Objective Congruence : IOC) สุวิมล ติรกานันท์ (2549 :
139) 2) การหาค่าอำนาจจำแนก(Discrimination Power) ด้วยการทดสอบที (t-test) (Ferguson. 1981 :
180) โดยเลือกข้อคำถามที่มีค่าที ต้ังแต่ 1.75 ขึ้นไป 3)การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient)ตามแบบของครอนบาค (Cronbach. 1984 : 161) ได้
ค่าความเชื่อมั่น .90 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น โดยใช้วิธีการเรียงลำดับ
ความสำคัญ ของความต้องการ (Modified Priority Needs Index : PNI) PNIModified โดยใช้สูตร PNI = (I –
D)/D PNI คือค่าดัชนีความต้องการ I คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง D คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การประเมิน ความต้องการจำเป็น ในการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด
สาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สรุปได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล การพั ฒ นาการจัดการเรียนการสอนตามตัว ชี้วัดสาระนาฏศิลป์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 เพศหญิงจำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 64.25 ตามลำดับ
2) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนตาม
ตัวชี้วัดสาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19 ในสภาพ
ที่เป็นจริง ในสภาพที่คาดหวัง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดสาระ
นาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19 ในสภาพที่เป็นจริง ใน
สภาพที่คาดหวัง
การพั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนตาม
ตัวชี้วัดสาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยา
คม
1. การอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มี
ผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของ
ผู้ชม
2. การใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร
ในการแสดง
3. การแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ
4. การใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุม่ ใน
กระบวนการผลิตการแสดง
5. การใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดให้ในการ
พิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่อง

X

S.D.

.33

แปลผลใน
สภาพที่เป็น
จริง
มาก

4.70

.42

แปลผลใน
สภาพที่
คาดหวัง
มากที่สุด

3.67

.38

มาก

4.65

.30

มากที่สุด

3.70
3.51

.36
.40

มาก
มาก

4.80
4.73

.36
.46

มากที่สุด

3.50

.35

มาก

4.62

.41

มากที่สุด

X

S.D.

3.58
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การใช้เสียงการแสดงท่าและการเคลื่อนไหว
6. การระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย
และละครพื้นบ้าน
7. การบรรยายประเภทของละครไทยในแต่
ละยุคสมัย
รวม

3.66

.38

มาก

4.70

.30

มากที่สุด

3.89

.39

มาก

4.85

.43

มากที่สุด

3.64

.37

มาก

4.72

.42

มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนตามตั ว ชี้ วัด สาระนาฏศิ ล ป์ โรงเรี ย นเลยพิ ท ยาคม ในสภาพที่ เป็ น จริง ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก
( X =3.64) ด้ านที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ การบรรยายประเภทของละครไทยในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ( X =3.89)
รองลงมาคือการแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ ( X =3.70) และการใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละครในการแสดง ( X =3.67) ตามลำดับ และในสภาพที่คาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.72)
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย ( X =4.85) รองลงมาคือ การ
แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ ( X =4.80) และการอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้ม
น้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม ( X =4.70) ตามลำดับ
2. ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชานาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 พบว่ามีความต้องการจำเป็ น ทุ กด้าน โดยมี ค่า PNIModified อยู่ระหว่าง 0.2467 ถึง 0.3475 ผลการ
จัดลำดับความต้องรายข้อที่พบว่ามีค่า PNIModified สูงที่สุด ตามลำดับความสำคัญ คือ 1) การใช้ทักษะการ
ทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิต การแสดง 2) การใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการ
แสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่าและการเคลื่อนไหว และ 3) การอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อ
ดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการจั ดลำดั บ ความต้องการจำเป็ น ในการพั ฒ นาการจัด การเรี ยนการสอนตามตั วชี้ วัดสาระ
นาฏศิ ลป์ โรงเรี ยนเลยพิ ท ยาคม สั งกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา มั ธ ยมศึ กษาเขต 19 พบว่ามี ความ
ต้องการจำเป็นทุกด้าน โดยมีค่า PNIModified อยู่ระหว่าง 0.2467 ถึง 0.3475 ผลการจัดลำดับความต้องราย
ข้ อ ที่ พ บว่ า มี ค่ า PNIModified สู งที่ สุ ด ตามลำดั บ ความสำคั ญ คื อ 1) การใช้ ทั ก ษะการทำงานเป็ น กลุ่ ม ใน
กระบวนการผลิตการแสดง 2) การใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้น
เรื่องการใช้เสียงการแสดงท่าและการเคลื่อนไหว และ 3) การอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการ
โน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นหลักสูตรตาม
หนั งสื อ เรี ย นเป็ น หลั ก ขาดการทำงานเป็ น กลุ่ ม ครู ผู้ ส อนต้ อ งสร้ างนวั ต กรรมหรือ การหานวัต กรรม สื่ อ
ประกอบการสอนให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการพิจารณาคุณภาพการแสดงผ่านการใช้เกณฑ์
อย่ างง่าย กลุ่ มสาระต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่ งการเรียนรู้
สนับสนุนให้ครูมีการอบรมให้ตรงกับกลุ่มสาระวิชาที่ทำการสอนเพื่อเป้าหมายสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญอันจะส่งผล
ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 (2559 : 1) ได้กล่าวว่า ควรให้ความสำคัญกับการอบรมพัฒนาครูเพื่อให้การจัดการเรียน
สามารถพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย โดยอาศัยข้อมูลความต้องการจำเป็นในการอบรมพัฒนา
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และสภาพปัญหา ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ไปใช้ในการดำเนินการ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (2559 : 16) ได้กล่าวว่า เป้าหมายสุดท้ายของการจัด
การศึกษาโดย ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตน
ของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. เสนอในรูปแบบการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและสามารถนำไปต่อยอดได้
2. เสนอให้จัดลำดับความสำคัญและนำผลงานวิจัยไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
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ประวัติผู้เขียนบทความ
นางสาววริศนันท์ อุปไมยอธิชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัต ถุป ระสงค์ ที่ จ ะอภิ ป รายความสำคั ญ ของการบริห ารจัด การคุณ ภาพเพื่ อ ยกระดั บ
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีแนวคิดถึงการมีคุณภาพของผู้บริหาร อาจารย์
และนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากการมีความรู้ใน
ศาสตร์การสอนและพัฒ นาตนเองแล้ว การประพฤติปฏิบัติจะต้องมีคุณธรรมในหน้าที่ จุดเริ่มต้นจะต้องมี
คุณ ธรรมทางสติปั ญ ญาและ มี ศีล ธรรมภายในจิตใจซึ่งมีส าระครอบคลุ ม ถึงกระบวนการบริห ารจัดการ
คุณภาพเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เห็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปปรับปรุงและ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี คุ ณ ภาพหรือ วงจรคุณ ภาพ (PDCA) ดั งนี้ 1) การวางแผน(Plan) คื อ
กำหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุ 2) การปฏิบัติ (Do) คือ การนำแนวทางที่ดี ไปปฏิบัติ 3) การ
ตรวจสอบและติดตามผล (Check) คือ จัดมาตรฐาน และ 4) ปรับปรุง (Act) คือ ยืนยันผลลัพธ์
คำสำคัญ: การบริหารจัดการคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ABSTRACT

This paper aims to discuss the significance of quality management to
elevate ethics and morality of students at private higher educational institutions.
The concept quality of administrator teachers and students is in accordance with
the standards of the Office of Higher Education. In addition, apart from the
teaching knowledge and self-development, teachers must possess moral of
obligation. At the beginning point moral intellectual and spiritual moral must be
well-integrated. The process includes quality teaching management to elevate
ethics and moral to provide best practices to improve and develop teaching and
learning management to reach its quality or quality cycle(PDCA) as follows: 1)Plan:
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defining problems, analyzing problems and finding causes 2) Do: best practice to
Implementation 3) Check: standardize 4) Act: confirm results.
KEYWORS: Quality management, Ethics and Moral, Private higher educational institutions
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บทนำ
ภาวะวิ ก ฤตที่ เกิ ด ขึ้น ทางสั งคมและสิ่ งแวดล้ อ มในประเทศไทยอย่ างรุน แรง กอปรกั บ การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบก่อให้เกิดผลกระทบทั้งสุขภาพกายและใจของเยาวชนไทย จนกลายเป็นปัญหาวิกฤตศรัทธา ซึ่ง
ปัจจุบันพบว่า สังคมไทยยังอ่อนด้อยในเกือบทุกเรื่อง เป็นดังนี้เพราะเนื่องมาจากปัญหาศีลธรรมถดถอยด้าน
พฤติกรรมของเยาวชน ดื่มเหล้า ติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาท รวมกลุ่มแข่งมอเตอร์ไซต์ ฯลฯ ปัญหาทุจริตฉ้อฉล
ทั้งในวงการราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน รวมทั้งในวงการศึกษา และวงการสงฆ์ ก็ยังปรากฏเป็นข่าว
ในช่วงปี 2557 – 2558 อย่างต่อเนื่อง (วิทยากร เชียงกูล , 2559) สอดคล้องกับพรชัย มงคลวนิช (2557) ได้
กล่ าวถึ ง บทบาทของสถาบั น อุ ด มศึ กษาเอกชนมี ความสำคั ญ ในด้านการส่ งเสริม คุ ณ ธรรม จริยธรรม ว่ า
คุณ ภาพของคณาจารย์ สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ มี ค วามทั น สมั ย สภาพแวดล้ อ มเอื้ อ ต่ อการเรีย นรู้อ ย่ าง
สร้างสรรค์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำเป็นต้องทำหน้าที่ในการบ่มเพาะขับเคลื่อนและผลักดัน คุณธรรม
จริย ธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
ในขณะเดียวกันฉวีรัตน์ เกษตรสุ นทร (2557) ได้กล่าวว่า
สถาบันในระดับอุดมศึกษา ทั่วไปเป็นสถาบันสุดท้ายก่อนที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของ
ชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากสถาบันจะมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของ
นักเรียน นักศึกษาแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่นกัน ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงต้องมีระบบและกลไก ในการบริหารจัดการซึ่งถือเป็นศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
การศึกษาประยุ กต์ห ลั กการและแนวคิดในการบริห ารจัดการคุณ ภาพของคณาจารย์ ในการส่ งเสริมการ
ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ซึง่ สอดคล้องกับ ชัชชญา
พีระธรณิศร์ (2559) จากการศึกษา เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย พบว่า
1) คุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ทั้งในส่วน สภาพจริงในปัจจุบันและความคาดหวังที่พึง
ประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือการเป็นแบบอย่างที่ดี 2)การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญจำเป็นของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย มี 4 กลยุทธ์ คือ (1)
พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพอาจารย์และนักศึกษาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม
(2) พัฒนา
คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมในยุคดิจิตอล (3) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานให้มี
ความสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ (4) พัฒนาตัวแบบคุณธรรม จริยธรรม จากกลยุทธ์ข้อที่ 1 คือพัฒนา
ระบบการบริห ารคุณภาพอาจารย์และนั กศึกษาเพื่อยกระดับคุณ ธรรม จริยธรรมนั้น มีความสอดคล้ องกับ
สภาพการณ์การจัดการเรียนการสอนที่เห็นว่าคุณภาพอาจารย์ถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับแรก ให้สอดคล้อง
เป็ น ไปตามระบบกลไก ของกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai
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Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HED) ซึ่งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตจะมุ่งเน้น
ผลการเรียนรู้ (learning outcomes) โดยให้ความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) เป็น
ลำดับ แรก ผู้เขียนจึงเห็น ความสำคัญของการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อยกระดับคุณ ธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การบริหารจัดการคุณภาพ(Quality Management)
คำว่า การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management) สามารถแยกความหมาย ออกเป็น 2 คำ
“การบริหารจัดการ(Management)” และ“ คุณภาพ(Quality) ” ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ในความหมายไว้ อาทิ
Dessler (2004) กล่าวว่า การบริหาร คือ การที่ผู้บริหารวางแผน จัดองค์กร การนำ และควบคุมการ
ทำงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2555 : 1) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหน้าที่ในการบริหารได้แก่ การวางแผน (Planning) การ
จัดองค์กร (Organizing) การชี้นำ (Leading) และการควบคุมองค์กร (Controlling)
ศิริ ถีอาสนา (2557 : 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า เป็นกิจกรรมของกลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่ ว มมื อ กั น จั ด การทรั พ ยากร ที่ เหมาะสมเพื่ อ ได้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ร่ว มกั น ใช้ ทั้ งศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ จั ด การ
กระบวนการบริ ห ารหรื อ หน้ า ที่ ก ารบริ ห าร ประกอบด้ ว ย การวางแผน(Planning) การจั ด องค์ ก าร
(Organizing) การจั ดคณะทำงาน (Staffing) การอำนวยการ(Directing) การประสานงาน (Coordinating)
การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ(Budgeting)
วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ (2555) ยั ง กล่ า วอี ก ว่ า การบริ ห าร บางครั้ ง เรี ย กว่ า การบริ ห ารจั ด การ
(Management Administration)หมายถึง การดำเนินงาน การปฏิบัติการใดๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคน
สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมในเรื่องต่างๆที่เรียกว่า “ กระบวนการบริหาร ”
สรุปได้ว่าการบริหารจัดการ ช่วยให้การดำเนินการเป็นไปการปฏิบัติการใดๆกระบวนการดำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการเป็นกระบวนการดำเนินงานการ
ปฏิบัติการใดๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
แนวคิดกระบวนการบริหาร
กระบวนการบริหารได้มีผู้เสนอแนวคิดไว้หลากหลายดังนี้
(Henry Fayol, 1949 : 5 –6) (Jesse B. Sears, 1959 : 17 –34) และ(Gregg Russell T., 1957 :
247)อ้างถึงใน ณรงค์ อภัยใจ มีแนวคิดการกำหนดขั้นตอนการบริหารที่คล้ายกัน คือ
1. การวางแผน (To Plan) หมายถึง ภาระหน้าที่ ข องผู้ บริห ารที่ จะคาดการณ์ ล่ว งหน้าถึง
เหตุการณ์ต่างๆแล้วกำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต
2. การจัดองค์การ (To Organize) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริ หารในการจัด โครงสร้าง
ของงานและอำนาจหน้าที่ของบุคคล
3. การบั งคั บ บั ญ ชา (To Command) หมายถึ งกระบวนการเกี่ ย วกั บ การวินิ จ ฉัย สั่ งการ
การตัดสินใจ การมอบหมายหน้าที่การงาน การนิเทศงาน ตลอดจนการใช้ภาวะผู้นำ
4. การประสานงาน (To Coordinate) หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานการจัด
ระเบียบงานให้เรียบร้อย สอดคล้องกลมกลืนกัน เพื่อให้งานสมดุลและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
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5. การควบคุมงาน (To Control) หมายถึงการกำกับงานและตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานได้
ดำเนินไปตามแผนทีว่ างไว้หรือไม่โดยอาศัยการรายงานและงบประมาณเป็นเครื่องมือ
สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ เป็นการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ เป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์ (Science) เพราะเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้น หาความรู้ใหม่ ๆ ด้วย
วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล มีการตั้งสมมุติฐานและทดสอบ
สมมุติฐาน เป็นศิลป์ (Art) เพราะบุคคลต้องใช้ทักษะและความรู้ทางการบริหารที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี
จากการทำงานร่ ว มกั น กั บ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ด หมายที่ ตั้ ง ไว้ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจดำเนิ น กิ จ กรรม โดย มี
กระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การ
ดำเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) เพื่อให้งานประสบความสำเร็ จทั้งในเชิงประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
สำหรับในบริบทของการศึกษาคำว่า “ คุณภาพ ” (Quality) มีความหลากหลายในความหมายและ
ยั ง ไม่ ส ามารถลงข้ อ สรุ ป ที่ ชั ด เจน (Adams, 1993 อ้ า งถึ ง ในUNICEF, 2000: 4) กล่ า วว่ า คำที่ มั ก ใช้ ใ น
ความหมายเดียวกับคุณภาพได้แก่ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และความเสมอ
ภาค (Equity) ถึงแม้คำจะแตกต่างกันแต่นักการศึกษาปัจจุบันเห็นสอดคล้องกันว่า คำเหล่านี้ประกอบกันเป็น
มิติพื้นฐานของการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพ(Quality) จึงมีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม
คุณ ภาพเกี่ย วข้ องกั บ มาตรฐานและความเป็ น เลิ ศ หมายถึ ง ความตรงตามวั ตถุ ป ระสงค์ที่ ตั้งไว้ ทั้ งนี้ ท าง
การศึกษามักจะพิจารณาคุณ ภาพในลักษณะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการเรียนการสอน
ความสามารถในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ วิจารณ์ และสิ่งที่จะทำให้มีคุณภาพ คือการปรับปรุงการเรียนการ
สอน สอดคล้อง กับ วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ (2556) จากการศึกษา การบริหารจั ดการการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พบว่าคุณลักษณะตามมาตรฐานของหน่วยงาน 3 หน่วยงานได้แก่ คุรุ
สภา สำนักงานรับรองและประเมินการศึกษา
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักศึกษาที่
ศึกษาในวิชาชีพครูต้องมีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะอย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ทักษะการสอน
มี คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู อั น พึ งประสงค์ ที่ เป็ น ตามมาตรฐานของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเช่ น คุ ณ ธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิ ชาชีพครู บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
นักศึกษา
สรุปได้ว่า การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management)เป็นการบริหารจัดการคุณภาพ เป็น
การส่งเสริมและพัฒนาต้องทำให้อาจารย์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอโดยต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางสาขาวิช าที่ เปิ ดให้ บ ริ การ และมีป ระสบการณ์ ที่ เหมาะสมกับ การผลิ ตบั ณ ฑิ ต อีกนั ยหนึ่ งในยกระดั บ
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษานั้น จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงสร้างด้านอื่นๆอาทิ เศรษฐกิจ สังคม
การดำรงชีพ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และจิตวิทยาให้เป็นครู ยุคใหม่ที่มีทั้งศาสตร์ (Science)คือ
ความลุ่มลึกจัดเจนในเนื้อหา(Subject Matters) มีศิลปการสอน คือมีเทคนิควิธี(Methodology)การถ่ายทอด
การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างมีความสุขและตระหนักผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 กำหนดให้คุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ในด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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แนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
1. Scriven(1993)ได้กำหนดความรู้ ความสามารถและหน้าที่ของครูไว้ 5 ด้านได้แก่ 1) เข้าใจโครงสร้าง
ของหลักสูตรและมีความรู้ความสามารถเฉพาะในเนื้อหาวิชา 2) มีความสามารถในการสอน มีทักษะในการสื่อสาร
การจัดการในด้านกระบวนการสอน วางแผนพัฒนาปรับปรุงการสอน 3) ความสามารถในการประเมินผลความรู้
ของนักเรียน นักศึกษา การสร้างแบบทดสอบ การบริหารการสอนการให้คะแนน กระบวนการและผลผลิตการ
เก็บคะแนนรวมถึงการรายงานผลการเรียน 4) ด้านวิชาชีพได้แก่ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ทัศนคติต่อวิชาชีพครู
การพั ฒนาวิชาชีพครูและการบริ การวิชาการ 5) หน้าที่ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานวิชาการ งานกิจการ
นักเรียน งานสัมพันธ์กับชุมชน เป็นต้น
นอกจากนี้ นฤมล โอสถานุเคราะห์ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสรุปเป็น
ทิศทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการ
แก้ไข ด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเห็นความสำคัญแต่ยังขาดการสร้างระบบ
และกลไกการกำกับดูแล ผลักดันและติดตามการดำเนินงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ
2. Kohlberg(1975) กล่าวถึง พัฒนาการด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมว่า คุณธรรมจะเรียนรู้ได้ในทุกระดับ
อายุอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาขึ้นอีกหลายขั้นจากอายุ 11- 25 ปี การใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจที่จะเลือกกระทำ
อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง จะแสดงให้ เห็ นถึงความเจริญของจิตใจของบุ คคล การใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่กั บ
กฎเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการใช้เหตุผลที่ลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจยิ่งขึ้นตามลำดับของวุฒิภาวะ
ทางปั ญ ญา สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Hoffman(1979) ที่ ว่ ากระบวนการซึ ม ทราบทางจริ ย ธรรม(Moral
Internalization) มี 3 กระบวนการที่เป็นอิสระจากกัน คือ ความคิดทางจริยธรรม(Moral Thought) ความรู้สึกทาง
จริยธรรม(Moral Feeling)และพฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral Behavior) องค์ประกอบของจริยธรรมข้างต้นนี้ คือ
ลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560) ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษาว่า ถ้าอาจารย์ต้องพัฒนาตนเองให้มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน จำนวน 3 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้ (Knowledge ) ประกอบด้วย 2 มิติคือ 1)
ความรู้ ในศาสตร์ ส าขา และ2) ความรู้ ในศาสตร์ ก ารสอนและการเรี ย นรู้ องค์ ป ระกอบที่ 2 สมรรถนะ
(Competencies ) ประกอบด้วย 4 มิติคือ 1) ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ดำเนินกิจกรรมเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 4) วัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 3 ค่านิยม (Values ) ประกอบด้วย 2 มิติคือ 1) คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) ธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์
จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่ามาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น นอกจากจะ
เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์การสอนและพัฒนาตนเองแล้ว การประพฤติปฏิบัติจะต้องมีคุณธรรมนั้นต้องเริ่มต้นที่
1) ความซื่อสัตย์ 2) ความรับผิดชอบ คือ ความสามารถบังคับ ควบคุมตนเองให้อยู่ในวินัยได้ 3) ความอดทน
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อุตสาหะ คุณธรรมทางสติปัญญา คุณธรรมทางศีลธรรมภายในจิตใจของอาจารย์เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะทาง
จิต ดังนั้ น คุณ ภาพการเรี ย นการสอนและคุณ ธรรมของอาจารย์ ก็คือ คุณ งามความดีแล้ ว ด้านจริยธรรมก็
สามารถกระทำด้วยความสำนึกในจิตใจดังนี้
1. จริย ธรรมเพื่ อการทำงานและการประกอบอาชีพ มุ่ งเน้ นในเรื่อง คุณ ธรรมในการทำงาน และ
คุณธรรม จริยธรรมตามกรอบวิชาชีพหรือที่เรียกว่า “จรรยาบรรณวิชาชีพ”
2. จริ ย ธรรมในการดำรงชี วิต มุ่ งเน้ น ในเรื่อ งการเสริม สร้างทั ก ษะชี วิต เช่ น การมี วินั ย ในตนเอง
ความสามารถในการจัดระเบียบชีวิต การมีความมุ่งมั่น พากเพียร พยายาม ความรับผิดชอบต่อตนเอง การมี
ค่านิยมการเรียนรู้ การมีค่านิยมพอเพียง ขยัน ประหยัด ค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเห็นความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม
3. จริยธรรมที่มีต่อสังคมส่วนรวม มุ่งเน้นในเรื่องการมีจิตสาธารณะ จิตใจที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
จิตใจแห่งการเสียสละ จิตใจของความเป็นผู้ให้ (คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน ครือ
ข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย, 2560)
กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
Edward Deming (1995)ได้คิดค้น กระบวนการ การบริห ารงานอย่างมีคุณ ภาพหรือวงจรคุณ ภาพ
(PDCA) เพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจร
Deming ซึ่ งประกอบด้ ว ย 4 ขั้น ตอนคื อ 1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิ บั ติ ต ามแผน (Do) 3) การ
ตรวจสอบ (Check ) และ 4) การปรั บ ปรุงแก้ ไข (Act) ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ น ำกฎว่าด้ ว ยระบบ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ของสถานศึ ก ษา มา
ดำเนินงานตามแนวทางประกันคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ สามารถอธิบายเพิ่มได้ดังนี้
1) Plan คือ กำหนดสาเหตุของปั ญ หา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ ยนแปลงหรือทดสอบเพื่อการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
2) Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการนำร่องในส่วนย่อย
3) Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทำผิดพลาดหรือได้เรียนรู้
อะไรมาแล้วบ้าง
4) Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
แผน ให้ทำซ้ำวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระทำในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว
การบริหารจัดการคุณภาพเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นั้นผู้เขียนได้นำผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย (ชัชชญา พีระธรณิศร์,2559) มาวิเคราะห์ โดยผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา สามารถนำผลการศึกษาสู่การปฏิบัติตามกระบวนการวงจรคุณภาพ
(PDCA) ได้ดังนี้
1. การวางแผน (Plan) ควรวางแผนการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อยกระดับ คุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1 วางแผนตามนโยบาย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
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1.2 ตั้ ง คณะกรรมการวางระบบและกระบวนการการเสริ ม สร้ า งความรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
1.3 จัดทำแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
1.4 วางแผนกระบวนการดำเนินการการขยายบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาที่เป็น
ผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.5 ตั้งกรรมการพิ จ ารณาในการคัดเลื อกอาจารย์ ต้ นแบบโดยให้ ทุน พั ฒ นาอาจารย์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
2. การปฏิบัติ (Do) การดำเนินงาน ด้านการเรียนการสอน กิจกรรม และโครงการการบริหาร
จัดการคุณภาพอาจารย์เพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
2.1 กิจกรรมบ่มเพาะด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ในเชิงประจักษ์
2.2 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยให้ทุนด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.3 จัดกระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้น การบูรณาการทุนทางความคิด ร่วมกับนักศึกษา
(ด้านความคิด ประสบการณ์ และสาเหตุเชิงจริยธรรม) ทั้งในหลักสูตร และเสริมหลักสูตรต่อเนื่อง
2.4 กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาต่างๆ
2.5 จัดให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการนิเทศอาจารย์ใหม่โดยให้มีอาจารย์พี่เลี้ยง
กำกับดูแล และต้นแบบในการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
3. การตรวจสอบและติดตามผล (Check) การบริหารจัดการคุณภาพเพื่อยกระดับคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา การตรวจสอบและติดตามผล มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
3.1 ด้านการบริหารจัดการ จัดการประชุมหลังการสอน กิจกรรมหรือ โครงการ กับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลในภาพรวม
3.2 ด้านอาจารย์ ประเมินและติดตามผล ด้วยวิธีการประเมินที่กำหนดอย่างเหมาะสม
3.3 ด้านนักศึกษา ติดตามและประเมินผลด้านความรู้ พฤติกรรม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและ
ครอบคลุม
4. การปรับปรุง (Act) เป็นการนำผลการประเมินและติดตามผล เกี่ยวกับการยกระดับคุณธรรม
จริยธรรมของนั กศึกษา ซึ่งรวมถึงการดำเนิ นงานการเรียนการสอน กิจกรรม/ โครงการ เพื่อก่อให้ เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
4.1 ด้านการบริหารจัดการ นำผลการประเมินการเรียนการสอน กิจกรรม/ โครงการ นำมาปรับปรุง
การดำเนิ นงานการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา คณบดี และรอง
อธิการบดี
4.2 ด้านอาจารย์ นำผลการประเมินการเรียนการสอน กิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้อง มาประชุม
หารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ในคณะกรรมการระดับคณะกับผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงาน
4.3 ด้านนักศึกษา นำผลการประเมินจากการเรียนการสอน กิจกรรม /โครงการที่เกี่ยวข้องโดย
วิธีการต่างๆรวมถึงแบบประเมินโดยนักศึกษา รวบรวมเป็นข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุง ให้เป็นรูปธรรมต่อไป
สรุปได้ว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) 1.การวางแผน (Plan) โดย กำหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุ
2. การปฏิบัติ (Do) โดย การนำแนวทางที่ดีไปปฏิบัติ 3. การตรวจสอบและติดตามผล(Check) โดย จัดมาตรฐาน และ
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4. ปรับปรุง ( Act) โดย ยืนยันผลลัพธ์ มาจัดกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 ขั้นตอน ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังแผนภาพที่ 1

2.Do
ปฏิบัติ

1.Plan
วางแผน
คณบดี /รองคณบดี
ผู้อานวยการหลักสูตร
ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทย

อาจารย์

นักศึกษา

4.Act
ปรับปรุง

3.Check
ประเมินผล
ผลล

ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์การบริหารจัดการคุณภาพเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่มา : ความสัมพันธ์วงจรคุณภาพ PDCA(Deming, 1995)

จากความสั ม พั น ธ์ว งจรคุ ณ ภาพ(PDCA)รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การบริ ห ารคุ ณ ภาพเพื่ อ ยกระดั บ
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้เห็นแนวทางปฏิบัติที่ดี(Best Practice) การ
บริหารคุณภาพเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้มีความชัดเจนและนำสู่
การปฎิบัติ (Implementation) สรุปได้ตามแผนภาพที่ 2
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1.การวางแผน (Plan)
1.กำหนดปัญหา
2.วิเคราะห์
ปัญหา
3.หาสาเหตุ
4.วางแผน

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี (Best Practice e)
1.1. วางแผนตามนโยบาย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552
1.2 ตั้งคณะกรรมการวางระบบและหากระบวนการ การเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3. จัดทำแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
1.4. วางแผนกระบวนการดำเนินการการขยายบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาที่เป็นผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.5. ตั้งกรรมการพิจารณาในการคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบโดยให้ทุนพัฒนาอาจารย์ด้านคุณธรรมจริยธรรม

2.การปฏิบัติ (Do)
นำไปปฎิบตั ิ

แนวทางปฏิบัติทดี่ ี(Best Practice)
2.1 กิจกรรมบ่มเพาะด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในเชิงประจักษ์
2.2 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยให้ทุนด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.3 จั ด กระบวนการเรีย นการสอนมุ่ งเน้ น การบู รณาการทุ น ทางความคิ ด ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษ(ด้ า นความคิ ด
ประสบการณ์ และสาเหตุเชิงจริยธรรม) ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต่อเนื่อง (ปี1-4)
2.4 กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชา
2.5 จัดให้มีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการนิเทศอาจารย์ใหม่โดยให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงกำกับดูแล เป็นต้นแบบใน
การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

3. การตรวจสอบและติดตามผล(Check)
ทำมาตรฐาน

แนวทางปฏิบตั ิที่ดี(Best Practice )
3.1 ด้านการบริหารจัดการ จัดการประชุมหลังการสอนกิจกรรม/โครงการ ทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้องเพื่อประเมินผลในภาพรวม
3.2 ด้านอาจารย์ ประเมินและติดตามผล ด้วยวิธกี ารประเมินทีก่ ำหนดอย่างเหมาะสม
3.3 ด้านนักศึกษา ติดตามและประเมินผลด้านความรู้ พฤติกรรม โดยใช้วิธกี ารที่หลากหลายและครอบคลุม

4. การปรับปรุงพัฒนา (Act)
ยืนยัน
ผลลัพธ์

แนวทางปฏิบัติที่ดี(Best Practice)
4.1 ด้านการบริหารจัดการ นำผลการประเมินการเรียนการสอน กิจกรรม/ โครงการ นำมาปรับปรุงการดำเนินงานการ
ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม โดยผู้มสี ่วนเกีย่ วข้อง ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา คณบดี และรองอธิการบดี
4.2 ด้านอาจารย์ นำผลการประเมินการเรียนการสอน กิจกรรม/ โครงการที่เกีย่ วข้อง มาประชุมหารือเพือ่ ปรับปรุง
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ ในคณะกรรมการระดับคณะ
4.3 ด้านนักศึกษา นำผลการประเมินจากการเรียนการสอน กิจกรรม/ โครงการรวบรวมเป็นข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุง
ให้เป็นรูปธรรม

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์วงจรคุณภาพ (PDCA) กับแนวทางปฏิบัติที่ดี(Best Practice)การบริหารจัดการคุณภาพเพื่อยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่มา : Deming (1995), ชัชชญา พีระธรณิศร์ (2559)
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บทสรุป
การนำผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพอาจารย์เพื่อยกระดับคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย กับความสัมพันธ์วงจรคุณภาพ PDCA เป็น
การส่ งเสริ ม วิ ธีก าร และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice) เพื่ อ นำไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพเพื่ อ
ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงและ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยกระดั บ คุ ณ ธรรม จริย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน โดยใช้ ก ระบวนการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ปั จจุ บั น ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก็ จ ะใช้
กระบวนการความสัมพันธ์วงจรคุณภาพของ PDCA และนำขั้นตอนสุดท้าย ไปปรับปรุงพัฒนา (Act) เพื่อให้
สถาบั นอุดมศึกษาเอกชน นำแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง เหมาะสม และถูกต้อง บนพื้นฐานของข้อมูลและ
ความรู้ อันจะนำไปสู่การกำหนดแผนงานหรือวิธีปฏิบัติเพื่อการดำเนินงานต่อไป ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ในการบริหารคุณภาพเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ถ้าให้มี
ความชัดเจน และนำไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) ได้ ดังคำกล่าวของ สุมน อมรวิวัฒน์ (2558) ว่า ก็ถือว่า
เป็นแนวทาง ในการปลูกฝัง บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมที่มี ความสำคัญและจำเป็นที่สูงที่สุดสำหรับนักศึกษา
โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติให้เน้นปฏิบัติจริงโดยเน้นที่เรื่องความคิดและจิตใจเป็นหลัก ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ในทางศีลธรรม ซึ่งจะสะสมอยู่ภายในจิตใจของอาจารย์ก็จะทำให้เพิ่มสมรรถภาพทางจิตมากขึ้น สอดคล้องกับ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2558) ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องมีการแสดงความคาดหวังเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม
อย่างจริงจังและให้อาจารย์ช่วยกันส่งใหม่ๆให้สร้างวัฒนธรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและบรรยากาศ Moral
Culture ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ด้วยกัน และอาจารย์กับนักศึกษา ผู้บริหารก็วางนโยบายส่งเสริม ให้
เกื้อกูลสนับสนุนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อีกทางหนึ่งก็คือ การทำวิจัย เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
ด้านคุณ ธรรม จริย ธรรม ซึ่งการเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้ ด้านนี้มีไม่เพียงพอที่จะทำให้ เกิดความร่วมมือ
รั บ ผิ ด ชอบอั น เป็ น พลั งอย่ างแท้ จ ริ งการดำเนิ น งานพั ฒ นาการเรีย นการสอนและกิ จ กรรมตามรูป แบบที่
เหมาะสมจะเสริมสร้างและสามารถพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ส่วนอีกด้านที่มีผลกระทบสำหรับพฤติกรรม
นักศึกษาก็คือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรคำนึงประสิทธิภาพการใช้สื่อ สังคมออนไลน์ทุกประเภทให้เกิด
ประโยชน์ สู งสุ ด และเหมาะสมในการจั ด การเรีย นการสอน รวมถึ ง กิ จ กรรมและโครงการด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรมโดยอยู่บนกรอบมาตรฐานเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย อีกทั้งยังหาโอกาส
ร่ว มกั บ ชุ มชน สถานประกอบการ การปฏิ บั ติ การเชิงรุก ในการพั ฒ นาและส่ งเสริม คุณ ธรรม จริย ธรรม
เกี่ยวกับ อิท ธิพลของสื่ อที่อยู่ รอบตัว ซึ่ง มี ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการเลี ยนแบบตัวแบบจากสื่ อ
ออนไลน์ เป็นเหตุให้นักศึกษาประพฤติผิด โดยผนึก พลัง ประสาน ร่วมกับหลายๆ ฝ่ายทั้งของรัฐและเอกชน
รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ การหลีกเลี่ยงสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ อย่างจริงจังต่อเนื่อ ง การดำเนินตามแนวคิดเหล่านี้จะ
เป็ น ตั ว สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ าสถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล การเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนทุกภูมิภาค จะสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยกระดับ
คุณ ธรรม จริย ธรรม ควบคู่กับ การพั ฒ นาการเรียนการสอนอย่างสมดุล แสดงถึงการการมีส มรรถนะและ
ประสิ ท ธิภ าพ โดยนำแนวทางปฏิบั ติที่ดี (Best Practice)ไปบริห ารจัดการคุณ ภาพเพื่ อยกระดับคุณ ธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต่อไป
......................................
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