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ความส าคัญของปัญหา 

จริยธรรมเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญประการหนึ่งในการประกอบวิชาชีพ  เพราะจริยธรรมเป็น

ข้อก าหนดแนวทางความประพฤติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ  เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงใน

วิชาชีพ การบริหารธุรกิจจัดว่าเป็นวิชาชีพหนึ่ง เพราะประกอบด้วยความรู้วิทยาการชั้นสูง มีจรรยาบรรณ

วชิาชพี ผู้ท่ีจะประกอบวิชาชพีนี้ต้องได้รับการฝึกฝนอบรม และมีสมาคมวชิาชีพควบคุมมาตรฐาน ดังนัน้ นัก

บริหารธุรกิจจึงถูกสังคมคาดหวังให้มีจรยิธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง เน่ืองจากจริยธรรม

ในวิชาชีพเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญมากท้ังในส่วนตนและส่วนรวม จริยธรรมในวชิาชีพบริหารธุรกิจ  

จึงเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพท่ีถูกก าหนดขึ้นเป็นหลักเกณฑ์ส าหรับนัก

บริหารธุรกิจต้องยึดถือปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ ด้วยส านึกในความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมและการ

กระท าท่ีก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจและ

จริยธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนโยบายและการปฏิบัติในภาคธุรกิจ  ถ้าหากผู้ประกอบวิชาชีพ

บริหารธุรกิจขาดจริยธรรมในวิชาชีพแล้ว ก็จะมุ่งเน้นเพียงแต่การแสวงหาก าไร หรือผลประโยชน์ส่วนตน

เพยีงอยา่งเดียว โดยไมค่ านึงถึงความเดอืดร้อนของสังคม อันก่อให้เกิดอาชญากรรมทางธุรกิจและปัญหาใน

สังคมตามมาได้ เชน่ การป่ันหุ้น การฉ้อโกง การโฆษณาหลอกลวงประชาชน หรือการจงใจให้ขอ้มูลผิดๆ แก่

ผู้บริโภค การผลิตและจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย มอมเมาประชาชน ค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเองและ

พวกพอ้ง เป็นต้น จากการท่ีผู้วิจัยได้ศกึษาข่าวจากหนังสอืพิมพ์ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2549 ถึงเดอืน

ธันวาคม พ.ศ.2551 พบว่า มีจ านวนข่าวท้ังสิ้น 245 ข่าว ท่ีสะท้อนสภาพปัญหาทางสังคมท่ีมีสาเหตุอัน

เนื่องมาจากผู้ประกอบวิชาชีพบริหารธุรกิจขาดจริยธรรมในวิชาชีพท้ังด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบใน

วชิาชีพบริหารธุรกิจ และการท าผิดกฎหมาย ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการขาดจรยิธรรม

ในวชิาชีพบริหารธุรกิจนั้นยังคงมอีย่างตอ่เนื่อง  

สภาพปัญหาทางสังคมท่ีมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการขาดจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจของนัก

บริหารธุรกิจ จึงสะทอ้นให้เห็นวา่ผู้ท่ีท าหนา้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จ าเป็นท่ี

จะตอ้งตระหนักถึง และหาแนวทางเพ่ือเสริมสร้างให้นักศกึษามจีรยิธรรมในวชิาชีพบริหารธุรกิจก่อนท่ีจะก้าว

ออกไปสู่การประกอบวิชาชีพนี้ในวงการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาท่ีต้องปลูกฝังให้

ผู้เรียนมคีุณธรรมและจริยธรรม ดังเชน่ จุดมุง่หมายในพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช 2542 

(ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2545) ระบุไว้ในมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
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เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ดังนั้นผู้ ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาด้านบริหารธุรกิจจึงจ าเป็นต้องพัฒนาจริยธรรมให้กับนักศึกษาบริหารธุรกิจก่อนเข้าสู่วิชาชีพ

บริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมให้เป็นนักบริหารธุรกิจท่ีสมบูรณ์เพียบพร้อมท้ังความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ 

ความช านาญด้านการบริหารธุรกิจ และความมจีริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจด้วย การพัฒนาให้นักศึกษา

บริหารธุรกิจมจีริยธรรมในวชิาชพีบริหารธุรกิจนั้น ถือว่าเป็นภารกิจหลักอยา่งหนึ่งของการจัดการศึกษาของ

คณะบริหารธุรกิจ  

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่นักศึกษาบริหารธุรกิจ  เป็น

แนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยเสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาบริหารธุรกิจ ท่ีจะออกไป

ประกอบวิชาชีพบริหารธุรกิจให้เป็นท้ังผู้ท่ีมีความรู้ในศาสตร์และศิลป์ทางด้านบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ท่ีถึง

พร้อมดว้ย ความรู้ มีคุณธรรมและจรยิธรรมในวิชาชพี ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา 

แนวคดิทฤษฎ ี

หลักการพัฒนาจริยธรรมในสถาบันอดุมศกึษา 

หลักการพัฒนาจริยธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ผู้สอนหรือผู้ให้ความรู้ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา 

จะต้องให้ความร่วมมือกันท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ รู้จักหลักของเหตุผล โดยมี

หลักการพัฒนาจริยธรรมในสถาบันอุดมศึกษาดังนี้ (พรนพ พุกกะพันธ์, 2544: 356 - 357; พิภพ วชังเงิน, 

2545: 23; วริยา  ชินวรรโณ, 2546: 3 - 5 และ Nash, 1990: 8 - 10) 

1.  สถาบันการศึกษาตัง้ขึน้มาเพื่อรับใชแ้ละให้ประโยชน์แก่นักศกึษา ไมไ่ด้ต้ังขึ้นมาเพื่อให้อาจารย์มี

งานท า หรือเจ้าของสถาบันมีรายได้เป็นกอบเป็นก า นักศกึษาไม่ใช่ทาสของสถาบันการศกึษา ดังนั้นอาจารย์

จะท าอะไรให้คดิถึงประโยชนข์องนักศกึษาให้มาก 

2.  อาจารย์จะสั่งการใด ก่อนท่ีจะใช้วิธีอธิบายให้เข้าใจ จะต้องมีการจูงใจเพื่อให้นักศึกษาท าตาม 

หรือเห็นดว้ยโดยสมัครใจ ไมใ่ชว้ธีิบังคับ นอกจากจะบังคับด้วยมตมิหาชนหรือมตขิองนักศกึษาเป็นสว่นใหญ่ 

3.  การท างานใดๆ อาจารย์ต้องค านึงด้วยว่า “วธีิการ” เหมาะสมหรือไม่ อยา่เห็นแก่ผลลัพธ์อย่าง

เดียว ต้องให้วิธีการหรือเครื่องมือแก่นักศึกษาในการท างาน ไมใ่ชใ่ห้ท าอย่างไรก็ได้ เอาแตผ่ลงานอยา่งเดียว 

4.  ความเสมอภาคในหมู่นักศึกษาและในหมู่อาจารย์ ถือวิถีประชาธิปไตยท่ีต้องท าในทุก ๆ เร่ือง 

อย่าให้มีการใชอ้ านาจข่มขู ่หรือมอีภิสทิธ์ิในวงการศึกษาเป็นอันขาด เพราะนักศึกษาจะจ าเอาสิ่งท่ีอาจารย์ท า

กับเขาแลว้น าไปใช้ ส่วนวธีิสอนหรือหลักการท่ีอาจารย์สอนให้นักศึกษาจ าและบอกให้ท านั้น เขาจะไม่จ าและ

จะไม่ท า แต่จะท าอย่างท่ีอาจารย์ท า อาจารย์จึงจ าเป็นต้องมีจริยธรรมให้เป็นตัวอย่าง และจะต้องสอนด้วย

วธีิการสอนท่ีถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และจ าจากวิธีการจริง ดีกวา่จ าจากสิ่งท่ีอาจารย์บอกให้จ าหรือ

แนะน าให้ท า 

5.  การสอนในระดับอุดมศึกษา ต้องถือว่าการสอนคือกระบวนการ 2 ทาง คือ อาจารย์ให้ความรู้

แก่นักศึกษา และให้โอกาสนักศกึษาออกความคิดเห็น โดยถอืว่านักศึกษาแต่ละคนมีความส าคญั และมคีวาม

รับผิดชอบของตนเอง อาจารย์ก็ได้รับความรู้และความคิดจากนักศึกษาไปในตัวด้วย การสอนจึงมีท้ังการให้
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และการรับ เพราะอาจารย์ยอมรับนับถือในความส าคัญของนักศึกษาแต่ละคน และจะต้องซักถามหรือเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนแตล่ะคนได้ร่วมอภปิรายในชัน้เรียน หรือนอกชัน้เรียนอยา่งทั่วถึง 

 

6.  สอนให้นักศกึษามีความเคารพมตสิ่วนใหญ่ในช้ัน แต่ต้องเคารพความเห็นของส่วนน้อย คือไม่ใช่

ยังไม่ทันให้แสดงความคิดเห็นมากพอก็ให้ลงคะแนนแล้ว อย่างนี้พวกท่ีมีเพื่อนมากก็จะชนะ ต้องให้ทุกคนมี

โอกาสแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะให้ลงคะแนน และแม้ทุกคนจะไม่เห็นด้วย ต้องยอมรับท าตามมติของ

ส่วนใหญ่หลังจากลงคะแนนแลว้ 

7.  การออกระเบียบใดๆ ในสถานศึกษา ถ้าจะให้อาจารย์ปฏิบัติต้องมีตัวแทนอาจารย์ร่วมกันด้วย 

ถ้าจะให้นักศึกษาปฏิบัติก็ต้องให้มีตัวแทนนักศึกษาร่วมด้วยเช่นเดียวกัน และควรให้เขามีโอกาสอภิปราย 

แสดงความคิดเห็นอยา่งกว้างขวางก่อนจะออกเป็นระเบียบเอามาใช้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมใน

วิชาชีพบริหารธุรกิจส าหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1) เพื่อการศึกษาวิเคราะห์

และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และ 3) เพื่อประเมนิประสิทธิภาพของ

รูปแบบการเรียนการสอน 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการวิจัย 

ประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับจากการวจิัย มีดังน้ี 

1.  ผลจากการวิจัยในคร้ังนี้ท าให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาบริหารธุรกิจมีจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจ  ส าหรับการเตรียม

ก าลังคนในวชิาชีพบริหารธุรกิจต่อไป  

2.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นผลจากการวจิัยในครัง้นี้อาจเป็นแนวทางส าหรับอาจารย์ผู้สอนท่ี

จะได้น ารูปแบบการเรยีนการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อม

ตา่งๆ เชน่ การสอนระดับรายวชิา คณะ และสถาบันการศกึษา เป็นต้น 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.  จริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจท่ีมุ่งเน้นเสริมสร้างให้แก่นักศึกษาบริหารธุรกิจคร้ังนี้ ได้แก่ 

ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย เนื่องจากเป็นจริยธรรมท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ นักศึกษา เจ้าของสถานประกอบการธุรกิจ และผู้ใช้บริการทาง

ธุรกิจ  

2.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาในการวจิัยคร้ังน้ี ใชก้ับการจัดการเรียนรายวชิา 133425 การ

จัดการกิจการพาณิชยนาว ี(Shipping Management) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น 

ปีการศกึษา 2550 ทัง้นี้ได้พิจารณาถึงความพร้อมในการร่วมใช้รูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจส าหรับ

นักศึกษาบริหารธุรกิจ  ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) โดยแบ่งขัน้ตอนการด าเนนิการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหส์ภาพปญัหาและความต้องการ 

การวเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการ ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น  2 ด้าน คือ  

1.  การศึกษาสภาพปัญหาการขาดจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจ  ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก

หนังสือพิมพ์ประจ าวันในช่วงเดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2551 โดยคัดเลือกข่าวหรือบทความท่ี

น าเสนอในหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการขาดจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจพบว่ามีจ านวน 

245 เร่ือง แล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่      ตามลักษณะของการขาดจริยธรรมในวิชาชพีบริหารธุรกิจ ปรากฏ

วา่มีปัญหาขาดจริยธรรมในด้านบริหารธุรกิจด้านความซื่อสัตย์ จ านวน 120 เร่ือง ความรับผิดชอบ จ านวน 

75 เร่ือง และด้านอ่ืนๆ เชน่ ท าผิดกฎหมาย จ านวน 50 เร่ือง 

2.  ศึกษาความต้องการพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจ  โดยผู้วิจัยสอบถามจากผู้ ท่ี

เกีย่วข้องกับการพัฒนา และการใชน้ักศกึษาบริหารธุรกิจ ซึ่งได้แก่ อาจารยผ์ู้สอน จ านวน 28 คน นักศึกษา 

จ านวน 31 คน สถานประกอบการ จ านวน 31 คน และผู้ใช้บริการทางธุรกิจ  จ านวน 30 คน เคร่ืองมือวิจัย

คือแบบสอบถามท่ีถามถึงจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจท่ีต้องการพัฒนาให้แก่นักศึกษา ซึ่งจริยธรรม

ทางด้านบริหารธุรกิจท่ีตอ้งการพัฒนาให้แก่นักศึกษา 4 ล าดับแรก คือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความ

ขยันหมั่นเพยีร และความมรีะเบียบวนิัย 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจ านวนท้ังหมด 120 คน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าควรมี

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจรยิธรรมในวิชาชพีบริหารธุรกิจให้แกน่ักศกึษาดว้ย 

ขั้นตอนที่ 2 ศกึษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

ในขั้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้  1) การศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม 2) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านนักศึกษา 3) ด้านพัฒนาการ และ

รูปแบบการเรียนรู้ 4) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้านประวัติ และรูปแบบการสอน 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านหลักสูตร และ 5) สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ีพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจ ผลการศกึษานักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

พบว่ามีอายุ 20 ปี เป็นนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชาย ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 ในสาขาวิชาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ และมีรูปแบบการเรียนรู้โดยการฟัง ส่วนอาจารย์ผู้ร่วมวิจัยเป็นอาจารย์ชาย อายุ 58 ปี 

จบการศึกษาการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี และจบการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มี

รูปแบบการสอนให้ข่าวสารข้อมูล (Information Processing) และการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชใ้นการ

วิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กับรายวิชาการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี (133425) ภาคต้นปีการศึกษา 2550 ท่ีมี

เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี การปฏิบัติงานของเรือประเภทต่างๆ การจัดหาเรือ  

การวางแผน การเดินเรือ เอกสารเรือ พิธีการศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อัตราค่าระวางการเช่าเรือ 

ท่าเรือ กฎหมายทะเล และอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
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ส่วนผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีมุ่งเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

จ านวน 15 เร่ือง โดยการวิเคราะห์อภิมาน เพื่อน าข้อค้นพบจากการศึกษาท่ีได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคือ ทฤษฎทีางจริยธรรม หลายๆ ทฤษฎรีวมกัน ได้แก่ ทฤษฏีจริยธรรมท่ีใช้

ท้ังทฤษฎีของเพียเจท์ (Piaget) ทฤษฎีของโคห์ลเบอร์ก (Kohlberg) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการเสริมแรงหรือ

การวางเงื่อนไขปฏิบัติการ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ทฤษฎีการกระจ่างค่านิยม ทฤษฎีเกี่ยวกับการก ากับ

ตนเอง ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ และทฤษฎีพฤติกรรทาง

จริยธรรม ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้นั้นเน้นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเน้น

การอา่น การดู บทบาทของผู้เรียนเป็นผู้ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ การปฏบัิตกิิจกรรมกลุ่มและรับการถ่ายทอด

ความรู้จากผู้สอน รูปแบบการสอนเน้นเป็นการให้ข่าวสารข้อมูล และใช้กระบวนการทางสังคม บทบาท

ครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยการให้ผู้เรียนได้ดู ได้อ่าน ได้ฟัง และจัดสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือ

ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนเป็นสื่อเพื่อการดู การฟังและเพื่อการลงมือปฏิบัติ วิธีการวัดผลการเรียนรู้ใช้

วธีิการวัดและประเมนิผลท่ีหลากหลายวิธีตามตัวแปรท่ีต้องการวัด คือ ด้านพุทธิพิสัยด้วยการสอบถาม การ

สังเกต และแฟ้มสะสมงาน ด้านจิตพิสัยด้วยการสอบถาม และการสังเกต ด้านการปฏิบัติด้วยการทดสอบ 

การสังเกต และแฟ้มสะสมงาน ด้านความรู้ทางจริยธรรม ทั้งการทดสอบ การสอบถาม การสังเกต และแฟ้ม

สะสมงาน ด้านความรู้สึกทางจริยธรรมด้วยการทดสอบ การสอบถาม และการสังเกต ด้านพฤติกรรมทาง

จริยธรรมด้วยการทดสอบ การสอบถาม การสังเกต และแฟ้มสะสมงาน ด้านเหตุผลทางจริยธรรมด้วยการ

ทดสอบ และการสังเกต ซึ่งมีขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ดังนี้ ขั้นท่ี 1 การเตรียม    ความ

พร้อมของผู้เรียน ขั้นท่ี 2 การให้ข่าวสารข้อมูล หรือความรู้ ขั้นท่ี 3 การฝึกคิดวเิคราะห์วจิารณ์ ขั้นท่ี 4 การ

อภิปรายผลและหาข้อสรุป และขั้นท่ี 5 การน าไปประยุกตใ์ช ้ 

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบการเรียนการสอน 

ในการออกแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้การยกร่างรูปแบบการเรียนการสอนแล้วพจิารณาจาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และอาจารย์ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ 

เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความชัดเจน ความสะดวกแก่การน าไปใช้ และความสอดคล้องของ

องค์ประกอบในด้านต่างๆ ของแผนการสอน ตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ในแบบประเมินแผนการเรียนการสอน 

พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันในทุกรายการวา่รูปแบบการเรียนการสอนนีม้ีความเหมาะสมแก่

การน าไปใช้ และสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท้ังในด้านจริยธรรม ความรู้ จิตพิสัย และทักษะได้ 

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ค าแนะน าว่าในการประเมนิรูปแบบการเรียนการสอนควรค านงึถึงการประเมิน

วัตถุประสงค์การสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลดว้ย  

ขั้นตอนที่ 4 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลอง ใช ้

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และ

ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research) ซึ่งผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้วิจัยและอาจารย์ผู้ร่วมวิจัย คณะ

บริหารธุรกิจ ภาคต้น ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรายวิชา 133425 การจัดการธุรกิจ

พาณิชยนาว ี(Shipping Management) โดยผู้วจิัยและอาจารย์ผู้ร่วมวจิัยด าเนนิการวิจัยปฏบัิตกิาร ดังนี้ 
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1.  ขั้นการวางแผน (Plan) ผู้วิจัยและอาจารยผ์ู้ร่วมวจิัยปรึกษาหารือ ระดมความคิดและวางแผนใน

การจัดการเรียนการสอน เชน่ เขียนแผนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือ

ในการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น   

2.  ขั้นการปฏิบัติ (Action) ผู้วิจัยและอาจารย์ผู้ร่วมวิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนท่ี

ก าหนด 

 

3.  ขั้นการสังเกต (Observation) ผู้วิจัยและอาจารยผ์ู้ร่วมวิจัยสังเกตผลการด าเนนิการ เชน่ จุดเด่น 

ปัญหาท่ีเกิดจากการน าแผนการเรียนการสอนไปปฏิบัติ ปฏสิัมพันธ์ระหว่างนักศกึษากับบทเรียนและผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 

4.  ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) ผู้วิจัยและอาจารย์ผู้ร่วมวจิัยน าผลท่ีได้จากการปฏิบัต ิ

และการสังเกตมาร่วมอภิปราย เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ ส าหรับน าข้อค้นพบท่ีได้มาพัฒนา หรือปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนตอ่ไป 

โดยมีการประเมินขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับส าหรับ

น ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน วิธีท่ีใช้ในการประเมินระหว่างด าเนินการนั้นใช้เทคนิคของการวิจัยเชิง

คุณภาพ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ประเด็นหลักของการประเมนิระหว่างการ

ด าเนนิการ ได้แก่ 

1.  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอน  โดยการสังเกตพฤติกรรมของ

นักศกึษาท่ีแสดงออกระหวา่งการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 

2.  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับรูปแบบการเรียนการสอน โดยการสังเกตพฤติกรรม การ

สอบถามความคิดเห็นและความรูส้ึกของอาจารย์ผู้สอนท่ีได้มสี่วนร่วมในการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

3.  ผลของการพัฒนาจริยธรรม ความรู้และทักษะการปฏิ บัติในวิชาชีพบริหารธุรกิจ โดยการ

ประเมินตามสภาพจรงิ และการสังเกต 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึน้ 

การประเมินผลสรุป (Summative) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดจากการน ารูปแบบการเรียนการสอนไป

ใช ้ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในภาคต้น ปีการศกึษา 2550 จ านวน 47 คน เคร่ืองมอืท่ี

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบวัดจริยธรรมทางธุรกิจในด้านความรู้ทางจริยธรรม เป็นแบบทดสอบ

แบบเลือกตอบ และแบบวัดความรู้สึกด้านจริยธรรมทางธุรกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บ

รวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  ระยะที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระยะท่ี 

2 เก็บรวบรวมข้อมูลหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน และระยะท่ี 3 เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนไปแล้วหนึ่งเดือน เพื่อดูความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษา แล้วน าข้อมูลท่ีได้มา

วเิคราะห์ โดยสถิติ Two Repeated Measure Analysis นอกจากนี้ยังมีการศกึษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี

มตีอ่รูปแบบการเรียนการสอน ใช้วธีิการสอบถามความคิดเห็นของนักศกึษาที่มตี่อรูปแบบการเรียนการสอน 

และการสนทนากลุ่ม จ านวน 2 ครัง้ 

สรุปผลการวิจัย 
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รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาในคร้ังน้ีมลีักษณะส าคัญดังนี ้

1.  เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอน  

เป้าหมายหลักท่ีส าคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนี้ก็เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมใน

วชิาชีพบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา และนอกจากนี้แล้วรูปแบบการเรียนการสอนนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา

ผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ความคิด ทักษะการปฏิบัติท้ังด้านการท างาน 

กระบวนการกลุ่ม และยังมุ่งเสริมสร้างให้นักศกึษาเกิดเจตคติท่ีดตีอ่การเรียนการสอน และเพื่อนร่วมช้ันเรียน 

2.  เนื้อหาสาระ 

การจัดเนื้อหาสาระในรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรในเนื้อหาวิชาการจัดการ

ธุรกิจพาณิชยนาวี (133425) ท่ีมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี การปฏิบัติงานของ

เรือประเภทต่าง ๆ การจัดหาเรือ การวางแผน การเดินเรือ เอกสารเรือ พิธีการศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการ

ขนส่ง อัตราค่าระวางการเช่าเรือ ท่าเรือ กฎหมายทะเล และอนุสัญญาระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับ

ความสนใจของนักศึกษา และเหตุการณ์ เช่น การน าเสนอข่าวกรณีท่ีเรือโดยสารถูกพายุกลางทะเล เพื่อให้

นักศกึษาได้ฝึกคิดวเิคราะห์เชื่อมโยงการน าความรู้ท่ีได้จากห้องเรียนไปใชใ้นสถานการณจ์รงิ 

3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมท่ีสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในด้านรูปแบบการเรียนรู้ (Learning styles) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เรียนรู้กระบวนการ

แก้ปัญหา และสามารถสร้างองค์ความรู้เองได้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติงานด้วย

ตนเอง ท้ังงานในลักษณะกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้ ผู้จัดสภาพแวดลอ้ม และผู้

จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดย

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้น ท้าทายความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความสนุก เพลิดเพลิน ซึ่ง

กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนมขีั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  วัตถุประสงค์ของการสอนในขั้นตอนนี้  เพื่อให้

นักศกึษาพร้อมท่ีจะเกิดการเรยีนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้คอยกระตุน้และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้นักศกึษาพร้อมท่ีจะ

เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการเรียนรู้ท่ีผ่านมา เช่น การเขียนอนุทิน การเรียนรู้ของนักศึกษา การเล่า

ข่าวเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการเรียนเนื้อหาใหม่  ให้นักศึกษารู้จุดมุ่งหมายของการเรียนในแต่

ละครัง้ พรอ้มท้ังเปิดโอกาสให้นักศกึษามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อสงสัย  

ขั้นที่ 2  การให้ข่าวสารข้อมูล หรือความรู้ วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอน

นี้เพื่อให้นักศกึษาเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อให้นักศึกษาได้เกิด

ความรู้ความเข้าใจก่อน เช่น การบรรยาย การแจกเอกสารประกอบการสอน การให้นักศึกษาได้ชมวิดีทัศน ์

พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้นักศกึษามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อสงสัย 

ขั้นที่ 3  การฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์ วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนนี้

เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดวเิคราะห์วจิารณ์ และทักษะการท างานกลุ่ม โดยผู้สอนจะก าหนดสถานการณ์ 

ภาระหนา้ท่ีมาให้นักศกึษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อแก้ปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการแบ่งกลุ่ม
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นักศกึษาที่จะร่วมมอืกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีการฝึกปฏบัิตวิางแผนการท างานร่วมกัน ด าเนินการตาม

แผนที่ก าหนด วิเคราะห์ วจิารณ์ และสร้างสรรค์ผลงาน 

ขั้นที่ 4  การอภิปรายผลและหาข้อสรุป วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนนี้

เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยนักศึกษาแตล่ะกลุ่มจะน าเสนอผลงานของตนหน้าชั้น

เรียน แล้วผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานท้ังจุดเด่น และจุดด้อย แล้วร่วมกันหา

ข้อสรุป 

 

ขั้นที่ 5  การน าไปประยุกต์ใช้ วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนนี้เพื่อให้

นักศึกษาได้น าประสบการณ์เรียนรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยร่วมกันอภิปรายต่อยอดจาก

การสรุป          องคค์วามรู้ในขั้นตอนท่ี 4 เพื่อให้เห็นแนวทางการน าความรู้ หรือประสบการณ์เรียนรู้ท่ีได้รับ

ไปใชใ้นสถานการณอ์ื่นๆ  

4.  สื่อการเรียนการสอน 

ในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การสอน และความสนใจของผู้เรียน เช่น วิดีทัศน์ วีซีดี เอกสารประกอบการสอน  กรณีตัวอย่าง ข่าว

เหตุการณ์ และการศกึษาดูงานจากแหล่งการเรียนรู้ 

5.  การประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดจริยธรรมในการวจิัยคร้ังน้ีวัดครอบคลุม 3 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบด้านความรู้ ใช้วิธีการวัดโดยการสอบถาม การสังเกต การทดสอบ การเขียนอนุทิน 

และแฟม้สะสมงาน 

องค์ประกอบด้านความรู้สึก เป็นการวัดเกี่ยวกับความรู้สึก การให้เหตุผล ใช้วิธีการวัดจากการ

สอบถาม การใช้แบบวัด การเขียนอนุทิน และการสังเกต  

องค์ประกอบด้านพฤติกรรม เป็นการวัดเกี่ยวกับลักษณะท่ีแสดงออก ใช้วิธีการวัดจากการสังเกต 

และแฟม้สะสมงาน  

ผลเมื่อน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้แล้วพบว่า  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนามี

ประสิทธิภาพคือ 

1.  นักศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้ และมีความคงทนในการเรียนรู้ด้านจริยธรรม ท้ังความซื่อสัตย ์

ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร และอื่นๆ เช่น การมีสัมมาคารวะ ความสามัคคี 

การมนี้ าใจ  

2.  นักศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านสติปัญญา คือ ความรู้ ความจ า ความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 

3.  นักศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการวางแผนการ

ท างาน ทักษะดา้นการน าความรู้ไปใช ้ทักษะด้านการเขียน 
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4.  นักศึกษาพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ เช่น ด้านบุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การฟัง การพูด 

เป็นต้น 

5.  นักศึกษามีปฏสิัมพันธ์ท่ีดตีอ่รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อนร่วมช้ันเรียน และผู้สอน 

6.  ผู้ร่วมวจิัยมปีฏสิัมพันธ์ท่ีดตีอ่รูปแบบการเรียนการสอน และผู้วิจัย 

จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนนี้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีสามารถ

น ามาใชใ้นการเสริมสร้างจรยิธรรมในวิชาชพีบริหารธุรกิจส าหรับนักศกึษาได้เป็นอย่างดี 

 

 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

ผลจากการวจิัยสามารถให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช ้

ผลจากการวจิัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนนี้มปีระสิทธภิาพคือสามารถเสริมสร้างให้นักศกึษา

ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ใน

ด้านอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาด้วย ท้ังในด้านความรู้ ความคิด ทักษะการปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรมีการเผยแพร่

รูปแบบการเรียนการสอนนี้เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลายต่อไป แต่ควรค านึงถึงความ

พร้อมของสื่อ เอกสารประกอบการสอน  ความยืดหยุ่นในการจัดสรรเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในแต่ละขั้นตอน พร้อมท้ังการให้ข้อแนะน าชี้แจงนักศึกษาให้มองเห็นประโยชน์ท่ีแท้จริงจากรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีว่ามาเรียนคงไม่ใช่เพื่อคะแนนเท่านั้น แต่รูปแบบการเรียนการสอนนี้จะช่วยเสริมสร้างให้

นักศึกษามีจริยธรรม ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันท่ัวไปหรือการ

ท างานในอนาคตได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

1.  ผลจากการส ารวจจริยธรรมท่ีต้องการเสริมสร้างให้แก่นักศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 

และจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากข่าวและเหตุการณ์ พบว่าจริยธรรมหลักท่ีได้น ามาเพื่อพัฒนาให้แก่

นักศึกษามี 4 ด้านคือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัยเท่านั้น 

ดังนัน้ในการวจิัยครัง้ต่อไปอาจน ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชแ้ล้วศกึษาดูผลท่ีมีตอ่การพัฒนาจริยธรรม 

หรือคุณลักษณะของนกัธุรกิจทางด้านอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมในแตล่ะชว่งเวลาด้วย  

2.  ผลของประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนจาการวจิัยในคร้ังนี้เป็นผลการวิจัยท่ีมาจาก

การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้กับวิชาหนึ่งของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์เท่านั้น ดังนั้นจึงควรท าวิจัยเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพ

กว้างยิ่งขึน้ โดยการน ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชใ้นสภาพการณ์อ่ืนๆ เชน่ ในรายวิชาอื่น ชั้นปีอื่น คณะ

วชิาหรือมหาวทิยาลัยอื่น  
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3.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนจากการวิจัยในคร้ังนี้เป็นผลการวิจัยท่ีได้จากการน า

รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ โดยการประยุกต์แนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้ร่วม

วจิัยเพียงคนเดียว ดังนั้นจึงควรท าวิจัยเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีจ านวนผู้

ร่วมวิจัยมากขึ้น หรืออาจเปลี่ยนแบบแผนการวิจัย เช่น เป็นแบบแผนการวิจัยแบบทดลอง (Experimental 

Research) เพื่อให้สามารถควบคุมตัวแปรท่ีอาจส่งผลตอ่ผลการวจิัยได้มากยิ่งขึ้น 

4.  ควรมีการศึกษาเพื่อติดตามผลนักศึกษาท่ีผ่านการใช้รูปแบบการเรียนการสอนในคร้ังนี้  ท้ังใน

ด้านจริยธรรม ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และการน าประสบการณ์เรียนรู้ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ เช่น 

การศึกษาต่อ การประกอบอาชพี หรือการด าเนนิชีวิตประจ าวัน  

 


