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วารสารครุศาสตร์
Journal of Education

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 องค์ความรู้	 ความคิด	 

		 	 ทฤษฎี	ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ	ทางการศึกษา	และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์	ต่อวงการศึกษา	

	 2.	 เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการระหว่างนักวิจัยทางการศึกษานักวิชาการศึกษาบุคลากร 

		 	 ทางการศึกษาและผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	

	 3.		 เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เจ้าของ 
	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรวาท	ทองบุ		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมทรง	สุวพานิช		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กนกวรรณ	ศรีวาปี		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อลงกต	ภูมิสายดร	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ฤทธิเดช	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		 	

	 อาจารย์	ดร.ธีระวัฒน์	เยี่ยมแสง		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		 	

	 นายประภาส	ปาตลานนท์		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บรรณาธิการ 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	วรค�า		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

		 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ 
	 ศาสตราจารย์	ดร.พฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ์		 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ศาสตราจารย์	ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสี		 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์		 	

	 ศาสตราจารย์	ดร.ฉวีลักษณ์	บุญยะกาญจน		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
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ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ตรวจสอบวิชาการประจ�าฉบับ 
	 รองศาสตราจารย	์ดร.บุญชม	ศรีสะอาด		 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 รองศาสตราจารย	์ดร.กนกอร	สมปราชญ์	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 รองศาสตราจารย	์ดร.วิมลรัตน	์สุนทรโรจน์		 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 รองศาสตราจารย	์ดร.รัตนะ	บัวสนธ	์	 	 มหาวิทยาลัยนเรศวร

	 รองศาสตราจารย	์ดร.กนก	สมะวรรธนะ		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 รองศาสตราจารย	์ดร.สมบัต	ิท้ายเรือค�า		 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ทรงศักดิ	์ภูสีอ่อน		 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สุนทรพจน์	ด�ารงพานิช		 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ประวิทย์	สิมมาทัน		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		  

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.กฤษณา	สมะวรรธนะ			 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 

	 รองศาสตราจารย	์ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		  

	 อาจารย์	ดร.สมปอง	ศรีกัลยา		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายพิสูจน์อักษร 
	 อาจารย์	ดร.พรรณวิไล	ชมชิด		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.ปนัดดา	แทนสุโพธิ์		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์สิริมณี	ดีรัศมี		 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์อุทก	พิเคราะห์ฤกษ์		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์วิลาวัลย	์คัดทะจันทร์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์อพันตรี	พูลพุทธา		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์โชติกา	ธรรมวิเศษ		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ชนชนะ	ศรีหาบุตรโต		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ณุชฎา	บูรณะพิมพ์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายจัดการและเผยแพร่ 
	 อาจารย์ปัณญาพัฒน์	ขันทอง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ชยกร	สมศิลา	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  Professor James W Chapman    Massey University

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน ์  สุนทรโรจน์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 นางสาวกรกมล	ศิริเสาร	์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นางสาวอรนุช	ชูรัตน์	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายศิลปกรรม 
	 อาจารย์นราวิชญ์	ศรีเปารยะ		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นายสุพจน์	ค�ายา	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายการเงิน 
	 นางสาวปราณี	ค�าสะอาด		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นางกมลพร	ขรรค์ทัพไทย	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ส�านักงาน 

	 คณะครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ก�าหนดเผยแพร่ 

	 ปีละ	2	ฉบับ	ฉบับที่	1	มกราคม	–	มิถุนายน,	ฉบับที	่2	กรกฎาคม	–	ธันวาคม	

ข้อก�าหนดเฉพาะของวารสาร 

	 1.		 เป็นบทความวิจัย	บทความวิชาการ	บทความปริทัศน	์Short	Communication	และมีรายการอ้างอิง	

	 2.		 บทความที่ไม่มีรายการอ้างอิง	 จะพิจารณาคัดเลือกเป็นรายบทความ	 โดยพิจารณาจากเน้ือหาของบทความที่มีอยู่ใน	

										ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี	้ได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	(Peer	Review)	เฉพาะสาขาวิชาการ 

										ตีพิมพ์ซ�้าต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร

6.ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์นี้เป็นของผู้เขียนคณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้อง
                 เห็นด้วย
 7.กองบรรณาธิการวารสารคณะครุศาสตร์ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

 

ความสนใจของสังคมและมีคุณค่าทางวิชาการ

3.  ไม่เป็นบทความแปลบทความสัมภาษณ์

4.  รายการอ้างอิงประเภทหนังสือที่ไม่คัดเลือกเพื่อบันทึกคือรายการอ้างอิงที่ไม่มีชื่อผู้เขียนและผู้เขียนที่เป็น

นิติบุคคล

5. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)

                 โทร. 0-4346-8502, 0-8575-53424  E-mail. mickcopycenter@gmail.com

พิมพ์ที ่
มิคก๊อปปี้ครุภัณฑ์ 199/102 ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000
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บรรณาธิการแถลง

 

ยกตัวอย่างเช่น	1)	การพัฒนาชุมชน	อาทิ	โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่	โครงการจัดหาน�า้สนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย	

2)	การพฒันาสงัคม	อาท	ิโครงการหมูบ้่านจฬุาภรณ์พฒันา	11	โครงการสถานสีาธติและถ่ายทอดการเกษตร	3)	การพฒันา

คุณภาพทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้	 อาทิ	 โครงการพัฒนาลุ่มแม่น�้าทะเลสาบสงขลา	 โครงการบ�าบัดน�้าเสียโดยใช้

่งควรแก่การสรรเสริญยิ่ง 

“King	 of	 King”	 พระราชกรณียกิจนานัปการอันทรงคุณค่าเอนกอนันต์อันประเสริฐน้ี	 จะยังคงสถิตย์ในใจพสกนิกร 

ชาวไทยชั่วนิรันดร์

	 ปวงข้าพระพทุธเจ้า	ขอด�

สังคม	เพือ่พฒันาเยาวชน

ของชาติต่อไป	

	 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	 ข้าพระพุทธเจ้า 

กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ไพศาล	วรค�า

	 บรรณาธิการ
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ยังคงคุณภาพเพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงการวิชาการในการจัดท�าวารสารและให้ความ

ส�าคัญในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมากด้วยประสบการณ์และความสามารถสูง (Peer review) เพ่ือตรวจสอบบทความวิชาการ
บทความวิจัยและบทวิจารณ์หนังสือซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเหล่านี้ได้สละเวลาอันมีค่าในการช่วยอ่านพิจารณาบทความ

พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าที่มีประโยชน์ต่อการด�าเนินการจัดท�าวารสารเป็นอย่างดี

วันท่ี 13 ตุลาคม 2559 ส�านักพระราชวังได้แถลงการณ์ เร่ือง“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดินทร จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต”นับเป็นวันที่โศกเศร้าของ

ชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่9ตลอด
ระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์พระองค์ได้ทรงเสียสละเวลาส่วนพระองค์ในการมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้ชนชาวไทย

ได้อยู่ดีกินดี อีกท้ังได้มอบพระราชด�าริโครงการมากกว่า 4,000โครงการเพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม

 

พชืบงึมกักะสัน4)	การพฒันาด้านการศกึษา	อาท	ิศนูย์ศลิปาชพีสบีวัทอง	โรงเรยีนกาสรกสวิทิย์	และ	5)	การพฒันาคณุภาพ

ด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์	อาทิ	โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	โครงการ

ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น�้าจืดของไทย	เป็นต้น	ซึ่งล้นเกล้าล้นกระหม่อม	ได้ทรงท�าเพื่อพวกเราปวงชนชาวไทย

เป็นแน่แท้	 รวมถึงการได้รับยกย่องจากอาณาประเทศให้เป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์พระผู้ซึ

าเนินรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทและขอน้อมน�าพระราชด�าริทุกเร่ืองใส่เกล้าใส่กระหม่อม

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานพัฒนาองค์กร พฒันาสงัคมและชมชุ น ตลอดจนการพฒนั าประเทศชาตทาิ งดา้นการศกษึ า

ใหม้คีวามวฒันาถาวร ผลติบณัฑติทพี่รอ้มเพรียงด้วยความรู้คู่คุณธรรมมีจรรยาเป็นที่น่าสรรเสริฐออก



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

5

สารบัญ

บทความวิชาการ 

ปัญญาภายใน	:	การศึกษาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอย่างแท้จริง	 11

	 จันทร์เพ็ญ	ภูโสภา

เทคนิคการตัดต่อเพื่อสร้างความสมบูรณ์ในภาพยนตร์สั้น	The	Fleshist	 20

 พีร์	ภานุวัฒน์วนิชย์

แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม		 30 

ในกลุ่มสาระวิชาภูมิศาสตร์ส�าหรับครูยุคศตวรรษที่	21

	 วิภาดา	พินลา

บทความวิจัย 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	โดยใช้วิธีการปฏิบัติการ	 49

มีส่วนร่วมของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชาฟิสิกส์

 วนิดา	ผาระนัด

การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาและทักษะทางสังคม	ของนักเรียน	 62

ชั้นอนุบาลปีที่	2	ระหว่างการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา	

กับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

	 วรารัตน์	เสริมทรง

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL		 75 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 ยุภาวดี	พรมเสถียร

การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ	ความคงทนในการเรียนรู้		 89

และแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยการใช้สื่อแบบอรรถฐาน	

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R

 ประทุมวรรณ	จันทร์ศรี



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

6

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 104

เรื่อง	ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

	 อภิสิษฐ์	เครือวัลย์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศไทย	 118

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้	

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	4MAT	และแบบ	CIPPA

	 สมหวัง	ดุลนีย์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดแก้ปัญหา	และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์		 134

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เรื่อง	ระบบนิเวศ	ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	CIPPA	

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

 ภัทรวดี	วิไลพรหม

วงโปงลาง	:	การสร้างและพัฒนามาตรฐานศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน	 146

 วิญญู	ผิวรัตน์

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษา	 157 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	(หลักสูตรปรับปรุงใหม่	พ.ศ.	2557)	 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 สุชาดา	ลดาวัลย์

การสร้างสรรค์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน	:	ขิมอีสาน	 173

	 ภิภพ	ปิ่นแก้ว

การพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล	 182

ต�าบลปากน�้าฉวาง	อ�าเภอฉวาง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 เกษร	บุญนาวงค์

ข้อเสนอเชิงนโนบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งส�าหรับสถานศึกษา	 194

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 อนุศาสตร์	สอนศิลพงศ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์และเจตคติ	 206 

ต่อการเรียนกลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยี	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	 

ระหว่างการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

	 ลักขณา	ไสยประจ�า



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

7

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา	 218

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 เรืองยศ	แวดล้อม	

การพัฒนาหลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง	 231

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

	 ฉลาด	จันทรสมบัติ

วิจารณ์หนังสือ

โรงเรียนบันดาลใจ 247 

	 จีระนัน	เสนาจักร์
 

หลักเกณฑ์ในการลงวารสาร  250 

ใบสมัครสมาชิก 257



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

8



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

9

บทความวิชาการ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

10



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

11

ปัญญาภายใน : การศึกษาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอย่างแท้จริง

(ภาษาอังกฤษ)
 

จันทร์เพ็ญ	ภูโสภา1

	 การพัฒนาคนท่ามกลางความเจริญทางด้านวัตถุที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว	 สวนทางกับความเจริญทางด้านจิตใจ

ของคน	จึงอาจเป็นสัญญานเตือนได้ว่าเราก�าลังพัฒนาวัตถุแบบก้าวกระโดด	แต่ลืมที่จะพัฒนาจิตใจควบคู่ไปด้วย	ผลของ

การพัฒนาวตัถภุายนอกอย่างรวดเรว็	โดยไม่ทนัได้พฒันาด้านจิตใจไว้รองรบัก่อน	จงึส่งผลให้เกิดสิง่ต่างๆตามมา	การศกึษา

ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้คนแข่งขันเอาชนะ	หวังลาภยศ	ชื่อเสียงเงินทอง	วัตถุภายนอก	มากกว่าการเข้าถึงสารัตถะที่แท้จริง

ของชีวิต	 ท�าให้ระบบการศึกษาเป็นไปเพื่อสร้างคนให้เกิดการแข่งขัน	 มุ่งเอาชนะ	 วัดกันที่ความเก่งมากกว่าคุณธรรม	 

ซึ่งหากเป้าหมายที่วางไว้เพื่อสิ่งเหล่านี้	ย่อมท�าให้การศึกษาเน้นพัฒนาที่วัตถุภายนอก	มากกว่าจิตใจภายใน	ย่อมท�าให้ไม่

สามารถเข้าถึงสารัตถะที่แท้จริงของชีวิตได	้ดั่งที่	กฤษณ	มูรติ	(2556	:	23)	ได้กล่าวไว้ว่า	“สาระส�าคัญของชีวิตคืออะไร	

เราด�ารงชีวิตและดิ้นรนไปเพื่อสิ่งใด	หากร�่าเรียนไปเพียงแค่ชื่อเสียง	ได้งานดีๆ	ได้เป็นเจ้านายผู้อื่น	ชีวิตเราก็นับว่าผิวเผิน

ไร้สาระ	แม้ชวีติจะมคีวามหมายทีย่ิง่ใหญ่และสงูส่ง	หากการศกึษาไม่ช่วยให้เราค้นพบสาระได้	การศกึษาไม่อาจกล่อมเกลา

ให้ด�ารงชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับโลกได	้เมื่อนั้นอาจกล่าวได้ว่าการศึกษาก็ไม่มีประโยชน์”

	 สงัคมปัจจบุนัก�าลงัแปรผกผนั	ระหว่างวตัถกุบัจิตใจ	สิง่ส�าคญัในการพฒันาคนคอื	การจดัการศกึษา	ซึง่สอดคล้อง

กับค�ากล่าวที่ว่า	“คนต้องสอน	สัตว์ต้องจูงจึงจะไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์”	ดังนั้นต้องมาทบทวนว่า	การจัดการศึกษาใน

สังคมปัจจุบันเป็นอย่างไรได้พัฒนาคนถูกหลักหรือไม่	ธานินทร์กรัยวิเชียร	(2554	:	23)	ได้กล่าวไว้ว่า	“เรื่องคุณธรรม	เป็น

เรือ่งทีพ่วกเราทกุคน	ได้รบัการอบรมสัง่สอนมาตัง้แต่เยาว์วยั	หากถามว่าอะไรคอืสิง่ทีถ่กูต้อง	ชอบธรรม	สิง่ใดควรท�าหรอื

ไม่ควรท�า	ทุกคนก็คงจะตอบค�าถาม	พร้อมอธิบายเหตุผลได้เป็นอย่างดี	แต่สิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งปัญหา	ความเสื่อมโทรม

ในสงัคมไทยทกุวนันีก้ค็อื	แม้ประชาชนจะมคีวามรู ้ความเข้าใจ ในเรือ่งคณุธรรม จริยธรรม อยูแ่ล้วเป็นบางส่วนกต็าม 

แต่ความเข้าใจนั้น หาได้เข้าถึงส่วนลึกในจิตใจของประชาชน”

	 การจัดการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องปลูกฝังรากลึกเข้าไปใน

จติใจ	เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง	จงึต้องกลบัเข้ามาศกึษาด้านในของตวัเองอย่างแท้จรงิ	เพือ่ส่งผลต่อพฤตกิรรมภายนอก

อย่างยั่งยืน	สุมน	อมรวิวัฒน์	(2542	:	17)	ได้กล่าวไว้ว่า	“การจัดการศึกษาย่อมเป็นการบ่มเพาะปลูกฝังสิ่งดีงามแบบลึก

ลงไปภายใน	แล้วจงึฉายคณุค่าออกมาภายนอก	มใิช่การศึกษาแบบเคลอืบแฝง	ทีเ่ป็นอยูใ่นสงัคมปัจจบุนั”	จะเหน็ได้ว่าการ

จัดการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะศาสตร์ที่ต้องพัฒนาคนในเรื่องคุณธรรม	จริยธรรมนั้น	ต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง	ประเวศ	วะสี	(2554	:	16)	ได้กล่าวไว้ว่า	“ข้อเสียส่วนใหญ่ของการศึกษาทุกวันนี้คือ 

Janphen   Phusopha1

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว ศึกษาศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ศกึษาความรู ้หรอืวชิาทีเ่ป็นของนอกตวั โดยไม่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงภายในคอืจติใจของผูเ้รยีน แม้แต่การศกึษา

เกี่ยวกับจิต ก็ศึกษาเป็นความรู้เก่ียวกับจิต โดยไม่ท�าให้จิตของผู้เรียนดีขึ้น ฉะน้ันในการศึกษาการเรียนรู้ธรรมชาติ

ของสรรพสิ่ง จึงไม่สามารถเรียนได้โดยเอาวิชาเป็นตัวต้ัง เพราะถ้าเอาวิชาเป็นตัวต้ัง การเรียนมักจะแยกส่วนและ

เป็นเรื่องของภายนอก แต่ต้องเอาจิตของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ให้การเรียนทุกชนิดเชื่อมโยง มาสู่การรู้จิต และพัฒนาจิต

ของตน

	 ดังนั้นการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น	จ�าเป็นจะต้องพัฒนาแบบหยั่งรากลึกลงไปภายในจิตใจ	และการ

จัดการเรียนการสอน	 จะต้องเอาจิตใจของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง	 มากกว่าเอาวิชาความรู้เป็นตัวตั้ง	 จึงจะท�าให้เกิดการพัฒนา

คุณธรรม	จริยธรรม	ได้อย่างแท้จริง

ปัญญาภายใน คืออะไร?

	 ปัญญาภายในมคีวามหมายเช่นเดยีวกนักบัปัญญาในทางพระพทุธศาสนาคือ	การรูช้ดัในทกุข์	เหตแุห่งทกุข์	ความ

รอบรู้ในคุณในโทษ	ความเข้าใจในเหตุและผล	ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลาย	ความรู้แจ้งในความจริง	ตาม

สภาวะที่มันเป็น	แล้วท�าให้เกิดความเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่น่าเอา	ไม่น่าเป็น	ไม่มีตัวตน	เป็นแค่สภาวะหนึ่งเท่านั้น

เอง	แล้วท�าให้เกดิผลต่อความรูส้กึในการไม่ยึดมัน่ถอืมัน่	เกดิเป็นผลให้จิตเป็นอสิระ	ปลดปล่อยจากความทุกข์ความเครยีด	

ความกดดันต่างๆ	จติจะเบาโล่งสบาย	เมือ่เจอปัญหากส็ามารถทีจ่ะเข้าใจในปัญหาอย่างทีม่นัเป็น	และเรยีนรูท้ีจ่ะแก้ปัญหา

นั้นได้อย่างสร้างสรรค์	แต่ในที่นี้ใช้ค�าว่าปัญญาภายใน	 เนื่องจากว่าเน้นการศึกษาเข้ามาข้างใน นั่นคือ ร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และความรูส้กึนกึคดิซึง่เป็นองค์ประกอบของความเป็นมนษุย์ เมือ่เข้าถงึความจรงิ กจ็ะท�าให้เกดิปัญญาโดย

อาศยัการฝึกการรู้เท่าทัน ความรูส้กึนกึคดิภายใน และการปฏบิตักิารเคลือ่นไหวทางกายจนจติมสีภาวะสงบ มสีต ิส่ง

ผลให้เกิดสภาวะ การรู้เท่าทันทางความรู้สึก ความคิด การเคลื่อนไหว และมีความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆตามที่มันเป็น

ช่วยลดความทุกข์ ความเครียด ความกดดันและความคาดหวัง

เหตุปัจจัยแห่งการเกิดปัญญาภายใน

	 การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น	การพัฒนาจิตใจเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า	“จิตเป็น

นาย	 กายเป็นบ่าว”ดังนั้นต้องมาท�าความเข้าใจว่าพฤติกรรมภายใน	 ส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกของบุคคลพฤติกรรม

ภายในคือ	 ความรู้ความเข้าใจ	 ความเช่ือ	 และความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ	 หากสิ่งเหล่านั้นถูกต้องดีงามแล้วก็จะส่งผลต่อ

พฤตกิรรมภายนอก	คอืการแสดงออก	การกระท�าทีถ่กูต้อง	ดงีามเช่นเดยีวกนัดงันัน้การพฒันาปัญญาภายในเป็นการพฒันา

พฤติกรรมภายใน	 นั่นคือความรู้ความเข้าใจ	 ความเชื่อ	 และความคิดเห็นแนวทางที่ท�าให้เกิดส่ิงเหล่าน้ี	 ในทางพระพุทธ

ศาสนา	คือ	อริยมรรคมีองค์	8	โดยแยกออกได้	3	หมวดดังนี้	1)	สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	จัดไว้ในสีลขันธ์	

2)	สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	และสัมมาสมาธิ	จัดไว้ในสมาธิขันธ์	และ	3)	สัมมาทิฏฐิ	และ	สัมมาสังกัปปะจัดไว้ในปัญญา

ขันธ์	ในการพัฒนาปัญญาภายในคือต้องอาศัย	หมวดปัญญาขันธ์	ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิ	และ	สัมมาสังกัปปะ	ซึ่งเป็นข้อธรรมที่

เกี่ยวกับการคิด	การด�าริ	ความเชื่อ	ที่ถูกต้องตามความเป็น	ตามที่มันเป็นซึ่งเป็นปัจจัยภายใน	และนอกจากนี้	ในพระไตร

ปิฏกยังได้บันทึกเกี่ยวกับปัญญาไว้ดังนี้

	 พระไตรปิฏก	(ที.	มหา.	10/299/275)	มีบันทึกเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิ	และ	สัมมาสังกัปปะไว้ว่า	“สัมมาทิฏฐิเป็นไฉน	

ความรู้ในทุกข์	 ความรู้ในทุกขสมุทัย	 ความรู้ในทุกขนิโรธ	 ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	 อันนี้เรียกว่า	 สัมมาทิฏฐิ	 ฯ
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สัมมาสังกัปปะ	เป็นไฉน	ความด�าริในการออกจากกาม	ความด�าริในความไม่พยาบาท	ความด�าริในอันไม่เบียดเบียน	อัน

นี้เรียกว่า	สัมมาสังกัปปะ	ฯ”	

	 พระไตรปิฏก	 (ส�.ม.	 19/226/157)	 ได้อธิบายถึงเหตุปัจจัยแห่งการเกิดปัญญาไว้ว่า	 “ปัญญา	 ไม่เป็นคนเซอะ”	 

ก็เพราะโพชฌงค์	7	ประการ	ที่บุคคลนั้นเจริญแล้ว	ท�าให้มากแล้ว	โพชฌงค์	7	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	1.	สติสัมโพชฌงค์	

ฯลฯ	7.”

	 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาปัญญาภายในให้เกิดขึ้นจะต้องอาศัยเหตุปัจจัย	2	ประการเป็นส�าคัญ	คือ	

	 1.	 สัมมาทิฎฐิ	และสัมมาสังกัปปะ	(ความเข้าใจ	ความเชื่อ	ความคิดเห็น	ที่ถูกต้องดีงาม)

	 2.		การฝึกปฏิบัติวิปัสสนาญาณ	(เจริญสติปัฎฐาน	4)	

	 โดยแยกอธิบายได้ดังนี้

 1.  สัมมาทิฎฐิ และสัมมาสังกัปปะ (ความเข้าใจ ความเชื่อ ความคิดเห็น ที่ถูกต้องดีงาม)

	 	 เป็นมุมมองในการเข้าใจโลก	 เข้าใจชีวิต	 โดยผ่านความรู้	 ความเข้าใจ	 ความเชื่อ	 และความคิดเห็นที่เกิดขึ้น

ภายในตัวบุคคล	ที่จะมองออกไปยังข้างนอก	ซึ่งถ้าหากบุคคลมีความรู้	ความเข้าใจ	ความเชื่อ	และ	ความคิดเห็นที่ถูกต้อง

แล้ว	กจ็ะน�าไปสูพ่ฤตกิรรม	หรอืการกระท�า	ทีด่งีาม	ถกูต้อง	ตามมา	หรอืจะกล่าวได้ว่า	ความรู	้ความเข้าใจ	ความเชือ่	และ

ความคิดเห็น	เป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมที่แสดงออกมานั่นเอง	พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตโต)	(2549	:	8	-	18)	ได้อธิบาย

ไว้ว่า	“จุดเริ่มต้นของการศึกษา	สิ่งแท้จริงของการศึกษาคือ	การพัฒนาตนโดยมีการพัฒนาปัญญาเป็นแกนกลาง	ซึ่งเป็นก

ระบวนการที่ด�าเนินไปภายใต้ตัวบุคคล	อันได้แก่	ความรู้	ความเข้าใจ	ความคิดเห็น	แนวความคิด	ทัศนคติ	และค่านิยมที่

ถูกต้องดีงาม”ปัจจัยที่สนับสนุน	ให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	ความเชื่อ	และความคิดเห็นที่ถูกต้องมีอยู่2	ปัจจัย	ดังนี้

  1.1 ปรโตโฆสะ

	 	 	 ปรโตโฆสะ	เป็นปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดปัญญาภายใน	อันเกิดจาก	การอบรมสั่งสอนของครูอาจารย์	

พ่อแม่หรือ	แหล่งวิทยาการต่างๆ	รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจ	และการแนะน�าจากบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร	

ครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติที่ดี	เรียกว่า	ครูผู้เป็นกัลยาณมิตร	และนอกจากนี้แล้วยังต้องอาศัยศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนก่อน	

หมายถึงการท�าให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อ	 ความรู้สึกซาบซ้ึง	 และมั่นใจว่ามีคุณค่า	 ดังน้ันปรโตโฆสะจึงเป็นการสอนจาก

ภายนอก	ที่จะต้องเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ภายในที่มีการคิดพิจารณาทางปัญญาอย่างแท้จริง

  1.2  โยนิโสมนสิการ

	 	 	 โยนโิสมนสกิาร	คอื	เป็นการคดิอย่างใคร่ครวญ	ตรติรอง	นกึคิดต่อส่ิงต่างๆ	ด้วยความประจกัษ์แจ้ง	ชดัเจน	

จึงเป็นปัจจัยภายในของบุคคล	 เกี่ยวกับความสามารถ	 ในการคิดอย่างแยบคาย	ต่อเรื่องราว	หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าง

รอบคอบ	เป็นเหตุเป็นผล	จึงกล่าวได้ว่า	โยนิโสมนสิการ	เป็นทักษะของการคิดล้วนๆ	ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในของบุคคล	

โยนโิสมนสกิารจงึเป็นปัจจยัภายใน	เป็นวธิคีดิอย่างแยบคาย	มขีัน้ตอนเป็นระบบ	คดิตามเหตุและปัจจยั	จงึเรยีกว่าวธิกีาร

แห่งปัญญา	ที่อยู่เหนือระดับศรัทธา	 เพราะเป็นขั้นที่เริ่มใช้ความคิดอย่างอิสระ	 ไม่พึ่งพาครู	หรือผู้สั่งสอนอบรม	แต่เน้น

ปัญญาของตนเองในการฝึกใช้ความคดิ	อย่างถกูต้อง	มรีะบบระเบยีบ	ถกูวธิ	ีคิดพจิารณาวเิคราะห์รอบคอบในหลายๆด้าน	

ดังนั้น	ปัจจัยทั้งสองคือ	ทั้งปรโตโฆสะ	และ	โยนิโสมนสิการ	จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน	เพื่อน�าไปสู่การ

พฒันาปัญญาภายในซึง่มหีลกัธรรมทีช่่วยพฒันาความคดิความเชือ่	ทีถ่กูต้องเป็นจรงิ	ได้แก่	หลกัเบญจขนัธ์	กฎไตรลกัษณ์	

และ	หลักอิทัปปัจจยตาอันจะท�าให้เกิดปัญญาภายใน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หลักธรรมที่ช่วยให้เข้าถึงปัญญาภายใน

	 หลักการคิดแบบ	สัมมาทิฐิ	และสัมมาสังกัปปะ	นั้นเป็นการคิดตามความเป็นจริง	ปราศจากอคติ	โลภ	โกรธ	หลง	

โดยมีความเชื่อ	ความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆนั้นอย่างถูกต้องตามจริง	ซึ่งในความจริงข้อแรกนี้จะได้พิจารณาถึงความจริงเกี่ยว

ตนเองก่อนเป็นเบื้องต้น	นั่นคือการพิจารณาร่างกาย	ตามหลักธรรม	ดังนี้	

 1. หลกัเบญจขนัธ์	หรือเรยีกอกีอย่างว่าขนัธ์	5	เป็นการศกึษาความจรงิ	ละเอยีดลกึลงไปภายใน	คอืร่างกายและ

จิตใจ	โดยศึกษาถึงโครงสร้างขององค์ประกอบของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย	ร่างกายและจิตใจ	

  1.1 ร่างกาย (รูป) ความจริงเกี่ยวกับรูปคือร่างกายประกอบด้วยธาตุ	4	คือ	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	มาประกอบกัน

ชั่วคราว	 เมื่อเราสิ้นชีวิตธาตุทั้ง4	 ก็จะแยกออกจากกันไม่มีตัวตนเรา	 ไม่มีส่ิงไหนเป็นของเรานอกจากความเข้าใจในส่ิงน้ี

แล้ว	เรายงัอาศัยร่างกายเป็นเครือ่งมอืเพือ่ศกึษาให้เข้าถึงปัญญาภายใน	คอืเราจะใช้ร่างกายเป็นฐาน	คอืให้มสีตอิยูกั่บการ

เคลื่อนไหว	เช่นขณะเดินเรามีสติกับการก้าวขา	ขณะรับประทานอาหาร	เราก็มีสติกับการเคี้ยว	เป็นต้น	หมายความว่าเรา

อาศยัร่างกาย	เป็นฐานการฝึกสตเิพ่ือให้จดจ่ออยูก่บัการเคลือ่นไหวเมือ่จติมสีต	ิจะท�าให้การท�างาน	การด�าเนนิชวีติ	ด�าเนนิ

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เพราะจิตจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท�า	ไม่ครุ่นคิด	หรือแส่ส่ายออกไปเป็นอย่างอื่น	เมื่อฝึกนานๆไปจิตก็

จะนิง่ส่งผลให้มพีลงัทีเ่ข้มแข็ง	จนเกดิปัญญาภายใน	ได้เอง	เช่น	การเข้าใจในสรรพสิง่ตามทีม่นัเป็น	ปราศจากการปรงุแต่ง	

อันเป็นเหตุให้เกิดความความทุกข์

  1.2 จิตใจ (นาม) เป็นการท�างานของจิตใจ	ซึ่งประกอบไปด้วย	4	อย่างคือ	1) เวทนา (ความรู้สึก)คือ	เป็น

ขั้นที่จิตรับผลอารมณ์ที่เกิดกับจิต	แต่ยังไม่ได้เป็นฝ่ายกระท�าต่ออาการ	เมื่อการรับรู้เกิดขึ้นแต่ละครั้ง	เวทนา	(ความรู้สึก)	

จะเป็นข้ัวต่อ	และเป็นต้นทางแยกท่ีช้ีแนะ	ว่าจะด�าเนนิไปในทางใดอย่างไร	เช่น	ถ้ารบัรูอ้ารมณ์ใดแล้วสขุสบาย	กจ็ะก�าหนด

หมายอารมณ์นัน้มาก	และกจ็ะสนองเวทนานัน้	และคดิปรงุแต่งเพือ่ให้ได้อารมณ์นัน้มาเสพเสวยต่อไปอกี	เมือ่ตดิในความ

สขุแล้ว	กจ็ะหาทาง	หรือวธิกีารหาความสขุนัน้ๆอกี	แต่ถ้าไม่สามารถตอบสนองได้	กจ็ะเกดิความเครยีด	ความทกุข์	เป็นต้น	

2) สัญญา	คือ	การจ�าได้หมายรู้	เช่น	จ�าชื่อ	จ�าพฤติกรรม	จ�าเรื่องราว	เป็นต้น	ซึ่งสัญญานี้	มีทั้งคุณและโทษ	ยกตัวอย่าง

เช่น	ถ้าเราอ่านหนงัสอืสอบ	แล้วเราจ�าได้ในขณะท�าข้อสอบ	กจ็ะท�าให้เราได้คะแนนเยอะ	ในทางตรงกนัข้าม	ถ้าเราจ�าเรือ่ง

ราวบางอย่างที่รู้สึกไม่ดี	 เช่นจ�าค�าที่เพื่อนต�าหนิ	ผ่านมาหลายวัน	หลายเดือนแล้วมันก็ยังก้องอยู่ในหู	ยังจ�าได้	ท�าให้เกิด

ความรู้สึกโมโห	 เกิดเวทนาอยู่เนืองๆจากสัญญาเดิม	ดังนั้นจะเห็นว่าสัญญา	หรือความจ�านั้นมีทั้งคุณและโทษ	ดังนั้นเรา

จะต้องเลือกปฏิบัติต่อความจ�านี้	นั่นคือการไม่คิดถึงเรื่องที่ผ่านมา	การอยู่กับปัจจุบัน	เป็นต้น	3) สังขาร	คือการปรุงแต่ง	

นึกคิด	 ตริตรึงเอา	 โดยเกิดมาจากเวทนาก่อน	 คือมีอารมณ์มากระทบก่อน	 จากนั้นค่อยปรุงแต่งนึกคิดต่อ	 เช่น	 

เราได้พบกับเพื่อนใหม่	 แล้วรู้สึกว่าคุยถูกคอ	 รู้สึกชอบ	 จึงอยากขอที่อยู่	 หรือเบอร์โทรเพื่อจะได้คุยกันต่อไป	 ในชีวิตเรา

แต่ละวันล้วนมีการปรุงแต่งทางอารมณ์และความคิดอยู่ตลอดเวลา	 จนไม่สามารถท�างานในปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ	 

4) วิญญาณ	คือการรับรู้ผ่านอายตนะภายใน	(ตา	หู	จมูก	ปาก	ผิวสัมผัส	และจิตใจ)	โดยอาศัยความรู้สึกตัวในปัจจุบัน

ขณะเช่น	เราก�าลังนั่งดูทีวี	แม่ตะโกนเรียกให้เราท�าอะไรบางอย่าง	หูได้ยินเสียง	แต่จิตไม่จดจ่อ	เราจึงฟังไม่รู้เรื่องว่าแม่พูด

อะไร	เกดิการกระทบอายตนะภายใน	(หไูด้ยนิเสยีง)	แต่จติใจไม่รบัรูจ้งึท�าให้ไม่เข้าใจได้	ดงันัน้ตวัวญิญาณจงึเป็นตวัรู	้เป็น

สตกิ�ากบัการท�างานของจติกระบวนการเรยีนรูเ้หล่านี	้ทีเ่ราควรศึกษาเพือ่ให้เกดิการรูเ้ท่าทนัการท�างานของจติ	ไม่ตกเป็น

ทาสของอารมณ์และความคิด	และยังสามารถควบคุมจัดการเกี่ยวกับอารมณ์และความคิดได้ด้วย	
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การท�างานระหว่างร่างกายกับจิตใจ

	 เป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง	ร่างกายกับจิตใจ	โดยมีแดนเชื่อมต่อที่เรียกว่าอายตนะ	หรือแปลได้ว่าทางรับรู้มี	6	

อย่าง	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ที่บอกว่า	“ต่อ”	หรือ	“เชื่อมต่อ”	หมายความว่า	เชื่อมต่อกับโลก	คือสภาพแวดล้อม

ภายนอก	การท�างานของอายตนะภายนอก	กับอายตนะภายใน	อธิบายได้ดังนี้		

	 	 	 1.		จักษุ	(ตา)		 เป็นแดนรับรู้	รูป		 เกิดความรู้	คือ	จักษุวิญญาณ	(เห็น) 

	 	 	 2.		โสตะ	(หู)		 เป็นแดนรับรู้	เสียง		 เกิดความรู้	คือ	โสตวิญญาณ	(ได้ยิน) 

	 	 	 3.		ฆานะ	(จมูก)		 เป็นแดนรับรู้	กลิ่น		 เกิดความรู้	คือ	ฆานวิญญาณ	(ได้กลิ่น) 

	 	 	 4.		ชิวหา	(ลิ้น)		 เป็นแดนรับรู้	รส		 เกิดความรู้	คือ	ชิวหาวิญญาณ	(รู้รส) 

	 	 	 5.		กาย	(กาย)		 เป็นแดนรับรู้	สิ่งต้องกาย		 เกิดความรู้	คือ	กายวิญญาณ	(รู้สิ่งกระทบกาย) 

	 	 	 6.		มโน	(ใจ)		 เป็นแดนรับรู้	ธรรม	 เกิดความรู้	คือ	มโนวิญญาณ	(รู้เรื่องในใจ)

	 จะเห็นได้ว่าท�างานของวิญญาณต้องอาศัย	 อายตนะและอารมณ์	 กระทบกัน	 แต่การที่อารมณ์เข้ามากระทบกับ

อายตนะ	ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดวิญญาณ	(การรู้แจ้งในอารมณ์)	เสมอไป	จ�าต้องมีความใส่ใจ	ความก�าหนดใจ	ประกอบอยู่ด้วย

กับวิญญาณนั้นๆ	จึงจะเกิดขึ้นเราสามารถแยกการท�างานของจิตให้ละเอียดเพื่อการรู้เท่าทัน	 โดยผ่านอายตนะภายนอก	

กับ	 อายตนะภายใน	 (ส่ิงแวดล้อมภายนอก	 กับอวัยวะรับสัมผัส)	 รู ้เท่าทันกับสภาวะอารมณ์ที่รับการกระทบ 

สิ่งแวดล้อมภายนอกกับอวัยวะรับสัมผัสภายใน	โดยแยกได้ว่า	สิ่งไหนมากระทบกับสิ่งไหน?	แล้วสิ่งไหนเกิดขึ้น?	เกิดขึ้น

เนื่องจากเหตุใด?	ตามความอยาก	หรือตามความจริงที่มันควรจะเป็น	ซึ่งจะสามารถตามความรู้สึกนึกคิดทัน	โดยไม่ปรุง

แต่งตามอาการทีจิ่ตมสีภาวะกเิลสครอบง�า	หากแต่รูเ้ท่าทนัในสิง่ทีเ่กดิขึน้	ตามลกัษณะธรรมชาตทิีม่นัเป็น	สภาวะจติกจ็ะ

ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตน	เช่น	เมื่อคนอื่นพูดประชดประชันเรา	เรารู้เท่าทันคือ	แค่เสียงๆ	หนึ่ง	โดยไม่ไปปรุงแต่งว่า	ท�าไม

ต้องพูดให้ฉัน?	และไม่ไปยึดมั่นว่า…	รู้ไหมว่าฉันเป็นใคร?	หากแต่ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน	คือแค่มากระทบอายตนะ	แต่ไม่เข้า

ถึงความคิด	ความรู้สึก	เป็นต้น	ความทุกข์	ความเจ็บปวดนั้นก็จะไม่เกิด	จิตก็จะปลดปล่อยอิสระ

 2. กฎไตรลักษณ์ (The Characteristics)

  หลักพุทธธรรมว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์	คือ	กฎ	3	อย่างที่เป็นไปตามธรรมชาติคือ

  2.1 อนิจจัง (Impermanence)	 คือสรรพสิ่งทั้งหลาย	มีความไม่เที่ยง	 ไม่คงอยู่	 มีการเปลี่ยนแปลง	 สิ่งทั้ง

หลายที่เราเห็นนั้น	ล้วนแต่มีความเกิดขึ้นและความแตกสลายอยู่ภายในตลอดเวลา	แต่ความเกิดดับเป็นไปอย่างหนุนต่อ

เนือ่งตดิต่อกนัรวดเรว็มาก	คอื	เกดิ-ดบั-เกิด-ดบั-เกิด-ดบั	ฯลฯ	จนท�าให้เรามองเหน็ว่าสิง่นัน้คงทีถ่าวร	เป็นอย่างหนึง่อย่าง

เดิม	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 ใบพัดลมท่ีหมุนเร็วๆอย่างต่อเนื่อง	 แต่จริงๆแล้วคือมีใบพัดแต่ละใบ	 เพราะความเร็วจึง

ท�าให้เราไม่เห็นใบพัดแต่ละใบ	เป็นต้น

  2.2 ทุกขัง (Suffering	and	Conflict)	คือ	สรรพสิ่งทั้งหลายมีความทุกข์เป็นพื้นฐาน	เนื่องจากเป็น	ผลมา

จากสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป	ไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัว	ภาวะที่ถูกบีบคั้น	ด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว	ภาวะที่กดดัน	ฝืน

และขัดแย้งในตัว	การเปลี่ยนแปลงไป	เพราะจะท�าให้คงอยู่ในสภาพนั้นนานๆไม่ได้	จึงมีการ	เคลื่อนย้าย	หรือแปรรูปเป็น

อย่างอื่น	 ตัวอย่าง	 เช่น	 ร่างกายของมนุษย์	 ถ้าเราท�ากิจกรรมใดๆอยู่ในท่าเดียวนานมากๆ	 เช่น	 ยืนท่าเดียว	 นั่งท่าเดียว	

ความบบีคัน้กดดนัตามสภาวะ	จะค่อยๆเพิม่มากขึน้ๆ	จนถึงระดบัท่ีเกดิความรูส้กึบบีคัน้กดดนัทีค่นท่ัวไปเรยีกว่า	เป็นทกุข์	

(ทกุขเวทนา)	จงึต้องเปลีย่นแปลงอริยิาบถ	เลยท�าให้เราไม่ได้รบัความทกุข์นัน้ซึง่ในความเป็นจรงิแล้วมนัมสีภาวะเป็นทุกข์

  2.3 อนัตตา	(Soullessness	หรือ	Non-Self)	คือความไม่ใช่ตัวตน	ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง	สิ่ง
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ทั้งหลายที่เรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้	 ล้วนเกิดจาก	 เอาส่วนประกอบทั้งหลายมารวบรวมปรับปรุงแต่งขึ้น	 เม่ือแยกส่วน

ประกอบเหล่านั้นออกไปแล้ว	ก็ไม่มีความมีตัวตนอย่างแท้จริง	เช่นร่างกายของเรา	มีสิ่งทั้งหลายดิน	น�้า	ลม	ไฟ	มารวมกัน

สัมพันธ์เนื่องอาศัยกัน	เกิดดับ	อยู่ตลอดเวลา	 	

	 	 	 ดังนั้น	เมื่อเรามีความเข้าใจตามความเป็นจริงแล้ว	จะท�าให้เกิดคุณค่าทางปัญญาคือความรู้	ความคิดที่

ถูกต้อง	ตามความเป็นจริงเกิดขึ้น	การมองเห็นไตรลักษณ์	ย่อมท�าให้เข้าใจในสิ่งต่างๆ	ตามที่มันเป็น	เช่น	ทุกอย่างมีการ

เปลี่ยนแปลง	ส่งผลให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง	และเมื่อเราเจอความทุกข์	เราก็จะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิต	สักวันมัน

ก็จะผ่านไปเพราะมันก็ไม่จีรังยั่งยืน	 เราเข้าใจเรื่องการไม่มีตัวตนก็จะท�าให้เรารู้สึกโล่งเบาสบาย	พูดอีกอย่างหน่ึงว่า	 ศีล

ธรรมเกิดขึ้นเอง	

 3) หลักอิทัปปัจจยตา(Specific Conditionality) 

	 	 หลกัอทิปัปัจจยตาคอืหลกัธรรมทีว่่าด้วยความจรงิทีว่่าสรรพสิง่ทัง้หลายมีความเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั	เชือ่มโยง

กันเป็นหนึ่งเดียว	ไม่มีการแบ่งแยก	เป็นความจริงตามที่มันเป็น	แต่สิ่งต่างๆ	ถ้าเรามองด้วยสายตาแล้ว	 เราจะเห็นว่าทุก

อย่างแยกกันอยู่	เสมือนว่าไม่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน	เช่น	ต้นไม้	พระอาทิตย์	แม่น�้า	ทุ่งหญ้า	แต่หารู้ไม่ว่า	กาแฟที่

อยู่ในถ้วยที่เราดื่มนั้น	 ก้อนเมฆ	 ต้นไม้	 แสงแดดมาเกี่ยวข้อง	 เน่ืองจากว่าก้อนเมฆท�าให้ฝนตก	 ต้นไม้ท�าให้เกิดก้อนเมฆ	

แสงแดดท�าให้ต้นไม้เติบโต	จะเห็นว่าสิ่งต่างๆมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	และทุกอย่างล้วนเป็นเหตุและปัจจัยในการเกิด

ขึ้นของสิ่งต่างๆ	ไม่มีเรื่องบังเอิญหากแต่	เกิดจากเหตุและปัจจัยทั้งนั้น	การคิดแบบอิทัปปัจจยตา	คือการคิดว่าอะไรท�าให้

เกดิอะไร?	อะไรเป็นปัจจยัให้เกิดอะไร?	อย่างเดยีวกบัทีเ่รยีกว่า	“ท�าแผนทีค่วามคดิ”	(Mind	Mapping)	พยายามคดิเชือ่ม

โยงกันให้ครบทั้งระบบ	ปัญญาภายในก็จะแตกฉาน	น�าไปสู่การเห็นทั้งระบบหรือทั้งหมด	ถ้าฝึกให้เห็นอิทัปปัจจยตาของ

สรรพสิง่ทัง้หลาย	จะเกดิสภาวะจติทีน่อบน้อม	กตญัญูต่อสรรพสิง่	เพราะแม้ข้าวหนึง่จาน	กม็ส่ีวนต่างๆมาเก่ียวข้องสมัพนัธ์

กันมากมาย	

	 	 จะเห็นได้ว่าหากการจัดการศึกษาน้ัน	 ได้น�าหลักคิดดังกล่าวข้างต้น	 มาบูรณาการการสอนให้เด็กมีความรู	้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสิ่งต่างๆ	โดยบูรณาการเข้าไปในทุกวิชา	จะเป็นการสอน	ที่เด็กจะไม่ได้แค่เพียงความรู้อย่างเดียว	

หากแต่จะได้ความจริง	ที่เรียกว่าปัญญาภายใน	อันส่งผลต่อ	ความคิด	ความรู้สึก	ทัศนคติ	ท่าทีต่อการมองโลก	และชีวิต

ที่ถูกต้องตามจริง	อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์	

ปัจจัยด้านการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน

	 การพัฒนาปัญญาภายในน้ัน	 มิอาจเกิดข้ึนได้	 เพียงแค่การท�าความเข้าใจโดยผ่านตัวหนังสือเท่านั้น	 หากแต่ต้อง

เกดิจากการปฏบิตัวิปัิสสนาญาณ	(เจรญิสตปัิฎฐาน	4)	ด้วยเสมอ	เพราะการฝึกฝนนัน้เกดิจากการปฏบิตัภิายในตนเอง	จน

เกดิจติทีส่งบ	มสีมาธ	ิจนเกดิผลต่อการพฒันาความคดิ	คอืการคิดแบบสมัมาทฎิฐิ	และสมัมาสังกปัปะ	คอืเป็นการพจิารณา	

ไตร่ตรอง	คิดตามเหตุปัจจัย	เพื่อให้เข้าใจโลกและชีวิต	เพราะปัญญาภายใน	เป็นตัววินิจฉัย	ชี้น�า	และก�ากับพฤติกรรมให้

แสดงออกมาในรูปต่างๆ	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการฝึกปฎิบัติด้านความสงบภายในปัญญาภายใน	 คือการมุ่งเน้นให้บุคคล

เข้ามาศึกษาด้านในตนเอง	มากกว่าที่จะศึกษาสิ่งที่อยู่ภายนอกดั่งที่พุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า	เราไม่สามารถศึกษาใบไม้ใน

ป่าได้ทกุใบ	แต่เราจงหยบิใบไม้มาแล้วศกึษาเฉพาะใบไม้ทีอ่ยูใ่นก�ามอืของเรา	เมือ่เราเข้าใจใบไม้ทีอ่ยูใ่นก�ามอืของเราแล้ว	

เราจะเข้าใจใบไม้ทกุใบทีอ่ยูใ่นป่าทัง้หมด	กเ็หมือนว่าถ้าเราศกึษาตนเองได้อย่างเข้าใจถ่องแท้แล้ว	เรากจ็ะเข้าใจคนอืน่และ

สิง่อืน่ได้เช่นกัน	ดัง่ทีพ่ทุธองค์ได้ทรงท�าให้เราเหน็	พระองค์ได้มกีารฝึกปฏิบตัด้ิวยตวัพระองค์เอง	อยูก่บัสตกิบัอยูล่มหายใจ	
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อยู่กับการเคลื่อนไหว	 สังเกตพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลา	 จนพระองค์ได้บรรลุความจริงอันสูงสุด	 (จันทร์เพ็ญ	 ภูโสภา	

.2558)

สมาธิภาวนากับการเปลี่ยนแปลงด้านใน

	 สมาธิเป็นอีกเครื่องมือหน่ึงท่ีจะน�าพาเราเข้าไปสู่ด้านใน	สมาธิ	 เป็นการฝึกจิตให้มีการจดจ่ออยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง	

เป็นการฝึกจิตให้นิ่ง	เพราะปกติจิตของคนเรา	มีการส่ายออกนอก	เช่นการคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้	อยู่ตลอดเวลา	จึงท�าให้เกิด

ความสับสน	และเกิดสภาวะอารมณ์ต่างๆตามมาเพราะสมาธิจะท�าให้จิตสงบชั่วคราว	คือ	ก�าลังของสมาธิท�าให้สามารถ

ข่มอารมณ์ให้ระงับชั่วคราว	แต่จัดการหรือท�าลายไม่ได้	มีลักษณะเหมือนหินทับหญ้า	พอเอาหินออกหญ้าที่เฉา	เมื่อได้รับ

น�้าฝนก็งอกขึ้นใหม่	 เหมือนอารมณ์	 เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น	 สภาวะอารมณ์ต่างๆ	 ก็จะตามมาเหมือนเดิม	 จึง

เป็นการข่มอารมณ์เพยีงช่ัวคราว	เพราะก�าลงัของสมาธแิค่ควบคมุอารมณ์ให้สงบชัว่คราวยงัไม่เข้าถงึความคิด	ความเข้าใจ	

การรู้เท่าทัน	 ในสิ่งที่มากระทบอย่างแท้จริงหรือเข้าใจตามความเป็นจริง	 แต่ถึงยังไงสมาธิก็เป็นเครื่องมือท่ีจะน�าเราไปสู่

การฝึกวิปัสสนาญาณเป็น	เบื้องต้น

สมาธิ สงบ
เกิดเหตุการณ์

บางอย่าง
เกิดสภาวะอารมณ์
สุข,	ทุกข,์	เฉยๆ

 2. วิปัสสนาญาณ (เจริญสติปัฎฐาน 4) กับการเปลี่ยนแปลงด้านใน

	 	 วปัิสสนาคอืการรูแ้จ้ง	เห็นจรงิตามความเป็นจรงิ	การฝึกวปัิสสนานัน้จะท�าให้เราเกดิปัญญาคอื	ตวัรู	้การรูแ้จ้ง	

ในความจริงของสิ่งต่างๆ	รูปกับนามตามที่มันเป็น	ว่า	1)	มันไม่เที่ยง	เกิดดับ	2)	ว่าเป็นทุกข	์และ	3)	บังคับควบคุมไม้ได	้

เพราะไม่ใช่ของเรา	 แต่การเข้าใจสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านการฝึกฝน	 มิใช่รู้แค่ผ่านทางตัวหนังสือเท่านั้น	 การฝึกฝนทางจิต	 

ก็เหมือนการฝึกฝนทางกาย	คือถ้ามีการฝึกอย่างถูกวิธีและบ่อยๆ	แล้วย่อมท�าให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	จิต

ที่ฝึกฝนดีแล้วย่อมน�ามาซึ่งความสงบเย็นควรค่าแก่การท�างาน	ดั่งที่พุทธพจน์บทหนึ่งที่เราเคยได้ยินมาว่า	“จิตที่ฝึกดีแล้ว

ย่อมน�าสุขมาให้”

	 	 การฝึกปฏิบัติวิปัสสนาญาณ	 โดยใช้หลักสติปัฎฐาน	 4	 คือฐานที่ตั้งของสติ	 หรือต�าแหน่งการมีสติก�ากับดูส่ิง 

ต่างๆ	โดยมีอยู่	4	อย่าง	คือ	1.กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน	2.เวทนานุปัสสนาสติปัฎฐาน	3.จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน	และ	

4.ธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน	โดยทั้งหมดรวมเรียกสั้นๆ	ว่า	กาย	เวทนา	จิตและธรรม	ซึ่งจะท�าให้เกิดความเข้าใจความเป็น

ไปทัง้หลาย	โดยรูเ้ท่าทนัตามสภาวะของมนัทีเ่ป็นจรงิ	ไม่ถกูครอบง�าด้วยความยนิด	ียนิร้ายตามอ�านาจกเิลส	การพจิารณา

ทั้ง	4	อย่างนี้	ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใหญ่คือ	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	หรืออิริยาบถย่อยเช่น	คู้แขน	เหยียดขา	หยิบ	จับ	เกา	คัน	

มีภาพประกอบ 1 

ภาพประกอบ 1 สมาธิกับการพัฒนาจิต

(จันทร์เพ็ญ ภูโสภา,2559.)
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ทุกอิริยาบถต้องมีสติพิจารณาอยู่ตลอดเวลา	พระไตรปิฏก	 (ที.ม./10/327/301-324	 )ได้อธิบายไว้เกี่ยวกับสติปัฏฐาน	4	

ไว้ว่า	 “สติปัฏฐาน	 4	 เป็นทางสายเดียว	 ท่ีเป็นไปเพื่อความดับทุกข์	 และโทมนัส	 เพื่อบรรลุญาณธรรม	 เพื่อท�าให้แจ้ง

นิพพาน”	 	

	 เมือ่จติเป็นสมาธมิคีวามสงบแล้ว	เราใช้วปัิสสนากรรมฐาน(สตปัิฏฐาน	4)	คอืการรูต้ามความเป็นจรงิ	ด้วยการแปลง

ความสงบจากสมาธินั้น	ให้เป็นวิปัสสนาปัญญา	คือแทนที่จะสงบอย่างเดียว	แต่ท�าให้สงบจากกิเลสด้วย	ดังนั้นการพัฒนา

จิต	 จึงท�าให้เห็นอารมณ์ที่เกิดจากเวทนาทางกาย	 และพัฒนาให้เห็นอารมณ์ที่เกิดจากเวทนาทางจิต	 โดยพื้นฐานเวทนา

ทางอารมณ์มี3	อย่าง	คือ	สุข	ทุกข์	เฉยๆ	การปฏิบัติแบบนี้เน้นให้จิตได้รับรู้ทุกอย่าง	โดยผ่านการรู้สึกตัว	ตื่นตัว	รู้สึกใจ	

และได้สร้างตวัรูข้ึน้มา	นัน้กค็อื	สต	ิดงันัน้เมือ่สร้างจติทีไ่ม่ปรงุแต่งโดยผ่านตวัรูคื้อสต	ิแล้วกจ็ะแปลงไปสูอ่ารมณ์วปัิสสนา

ได้เลย	คือการเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็น	เรียกว่าปัญญาภายใน	

สมาธิ สงบ
วิปัสสนากรรมฐาน
(สติปัฏฐาน	4)

เกิดเหตุการณ์
บางอย่าง

   - เข้าใจ							- ความคิด		
   - รู้เท่าทัน				- ความรู้สึก  
   - ควบคุม					- อารมณ์

ปัญญาภายใน
 

ภาพประกอบ	วิปัสสนาญาณกับการพัฒนาจิต

(จันทร์เพ็ญ	ภูโสภา,	2559.)

	 การพัฒนาจิตด้วยการเจรญิวปัิสสนากรรมฐาน	เป็นเครือ่งมอืทีท่�าให้เกิดปัญญา	โดยผ่านกระบวนการด้านในอย่าง

แท้จริง	จิตจะท�าหน้าที่เป็นตัวผู้ดู	ตัววิปัสสนาจะเข้าไปจัดการอารมณ์ต่างๆ	ที่เกิดทั้งในรูปและนาม(จิต)	ให้ปกติอยู่เสมอ	

ก็จะเห็นสรรพสิ่งทั้งปวงทั้งรูปธรรมและนามธรรมเชื่อมโยงกัน	 เป็นกระแสของเหตุปัจจัยเชื่อมโยงถึงกันหมดท�าให้เกิด

ปัญญารูเ้หน็ธรรมชาต	ิตามความเป็นจรงิเมือ่มเีหตกุารณ์มากระทบเรา	เมือ่เรารูเ้ท่าทนัแล้ว	ความเป็นเช่นน้ันเองกจ็ะเกดิ

ขึ้น	จิตก็เป็นอิสระหลุดจากความบีบคั้น	ในความต้องการที่อยากให้เป็นอย่างอื่นจิตก็จะสงบมีพลัง	มีความสุข	การพัฒนา

ปัญญา	จึงต้องใช้กระบวนการภายใน	

	 ดังนั้นสรุปได้ว่า	การพัฒนาปัญญาภายใน	ต้องอาศัยการฝึกวิปัสสนา	(สติปัฎฐานสี่)	ซึ่งเป็นการก�าหนดรู้	4	อย่าง	

คอื	1)	ทางกาย	คอื	เป็นการฝึกสตจิดจ่อการเคล่ือนไหวทางกาย	หมายความว่า	การมสีตกิ�ากับในปัจจบุนัขณะทีเ่คล่ือนไหว	

เพื่อฝึกการดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน	เพื่อป้องกันการฟุ้งไปในอดีต	และฟุ้งไปในอนาคตของจิต	2)	เวทนา	คือ	การรู้

เท่าทันความรู้สึก	 นึกคิด	 อันเป็นผลมาจากการฝึกสติผ่านทางอิริยาบถเคลื่อนไหว	 เพราะความรู้สึกก็มีการเคลื่อนไหว

เหมือนทางกาย	ดังนั้นจึงต้องน�าความรู้สึกนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันโดยให้รู้สึกกับสิ่งที่กระท�าอยู่เบื้องหน้า	ในขณะนี้	ที่นี่	

และเดียวนี้	3)	ทางจิต	ก็คือความคิดเห็น	ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับความรู้สึก	คือมีการเคลื่อนไหวไปมา	คือคิดในเรื่องต่างๆ

มากมาย	ดังนั้นจึงต้องรู้เท่าทันความคิด	ด้วยการเอาสติก�ากับให้มาอยู่กับปัจจุบันขณะ	อยู่กับลมหายใจเข้า	ออก	อยู่กับ

การเคลื่อนไหวทางกาย	 ซึ่งจะลดความคิดปรุงแต่งลงได้	 เพราะจิตเรานี้จะท�างานได้ครั้งละอย่าง คือคิดได้เป็นเรื่องๆ  
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ถ้าจิตจดจ่อกับสิ่งที่ท�า จิตจะไม่สามารถคิดในเรื่องอื่นๆได้เลย	ดังนั้นจะต้องใช้การฝึกจึงจะสามารถพัฒนาการรู้เท่าทัน

สิ่งเหล่าน้ีได้	 เมื่อจิตมีสติมากขึ้นก็จะน�าไปสู่แห่งการเกิดปัญญา	 4)	 ธรรม	 คือข้อความที่เข้าถึงความจริง	 อันได้แก	่ 

กฎไตรลักษณ์	 แสดงถึงความจริงที่ว่า	 สรรพสิ่งมีความไม่คงที่	 มีการเปลี่ยนแปลง	หลักเบญจขันธ์	 คือ	 การเข้าใจถึงองค์

ประกอบของมนุษย์	 เมื่อแยกออกมาจะเห็นได้ว่าแต่ละส่วน	 มีการเปลี่ยนแปลง	 มีความไม่สวยงาม	 ดังนั้นปัญญาภายใน	

คือการมองสิ่งต่างๆ	อย่างละเอียด	ชัดเจน	และ	หลักอิทัปปัจจยตา	แสดงถึงความจริง	ถึงการมองถึงความสัมพันธ์ของสิ่ง

ต่างๆว่ามีความเกี่ยงข้องสัมพันธ์กัน	ต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกัน	เช่น	ก้อนเมฆ	สายฝน	ต้นไม้	เป็นต้น	ต่างสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กัน	อาศัยกัน	เมื่อเราเข้าใจตามความเป็นจริงนี้แล้ว	จะท�าให้เราไม่แบ่งแยก	เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ	และเห็นคุณค่าผู้อื่น

ที่ต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันและกัน	ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม	ลดอัตตาตัวตน	เพราะเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตน	ไม่ควรยึด

มั่น	

		 ดังนัน้จะเหน็ว่า	หากได้มกีารจดัการศกึษาโดยให้เกดิการพฒันาปัญญาภายในแล้วนัน้	จะท�าให้บคุคลเกดิคณุภาพ

ทางจิต	และคุณลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคลที่งดงาม	และเป็นการเข้าถึงความจริง	ซึ่งเป็นจริงตามที่มันเป็น	ถือได้ว่า

เป็นการเข้าถงึความรูอ้นัสงูสดุ	การจดัการศกึษาทีแ่ท้จรงิ	โดยเฉพาะศาสตร์ทีต้่องพฒันาจติใจนัน้	จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้อง

สอน	 ให้เข้าถึงความจริงในสิ่งต่างๆท่ีกล่าวมา	 เม่ือผู้เรียนได้เข้าถึงความจริง	 แล้วก็จะไม่ตกเป็นทาส	 ของสิ่งต่างๆที่เป็น

มายาหลอกตน	ปลดเปลือ้งจากความทกุข์และพนัธนาการต่างๆ	มอีสิระ	ทางจติใจและความคดิ	ซึง่สิง่เหล่านีน้บัว่าเป็นจดุ

มุง่หมายของการจดัการศกึษาอย่างแท้จรงิ	“เพราะเป้าหมายสงูสดุของการศกึษา คอื การลดความทกุข์ การเพิม่ความ

สุข หรือ การอยู่เย็นเป็นสุข นั่นเอง”
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เทคนิคการตัดต่อเพื่อสร้างความสมบูรณ์ในภาพยนตร์สั้น

The Fleshist Editing Techniques for Creating a Completion

of Short Film “The Fleshist”

พีร์	ภานุวัฒน์วนิชย์1

Pea	Panuvatvanich1

	 การตัดต่อภาพยนตร์เป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญช้ินหนึ่งในการเล่าเรื่องและเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการสร้าง

ภาพยนตร์	เพื่อคัดสรรฟุตเทจที่ถ่ายท�ามาหลายร้อยถึงหลายพันเทคให้ได้ภาพและการแสดงที่ดีมีคุณภาพ	โดยผู้ตัดต่อจะ

น�าฟุตเทจเหล่านั้นมาเชื่อมต่อ	ร้อยเรียง	และล�าดับให้เรื่องราวมีความชัดเจน	กระชับ	และน่าติดตาม	เทคนิคการตัดต่อยัง

เป็นช่องทางที่ผู้สร้างภาพยนตร์ใช้ปกปิดหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการถ่ายท�า	 รวมท้ังยังสามารถ

สลับปรบัเปลีย่นบทสนทนาของตวัละคร	โครงสร้างการเล่าเรือ่ง	หรอืล�าดบัของเหตกุารณ์เพือ่ให้ภาพยนตร์ท�าหน้าทีบ่อก

เล่าเรื่องราวแก่ผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	(Walter	Murch,	1995	:	1-9)

	 ในอตุสาหกรรมภาพยนตร์กระแสหลกัทีมุ่ง่เน้นการพาณชิย์และการสร้างความบนัเทงิแก่ผูช้มนัน้หน้าทีส่�าคญัทีส่ดุ

ในการตัดต่อคือ	การสร้างความชัดเจนในการเล่าเรื่อง	(Narrative	Clarity)	เพื่อให้ผู้ชมปะติดปะต่อและเข้าใจเรื่องราวได้

โดยง่าย	เกิดความราบรืน่ทางอารมณ์และการเชือ่มโยงเหตกุารณ์	เพราะหากผูช้มเกดิความสบัสนต่อล�าดบัเหตกุารณ์หรอื

ไม่เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลในการร้อยเรียงช็อตต่างๆ	ย่อมท�าให้ผู้ชมมีทัศนคติทางลบต่อภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ	เพราะดู

ไม่รู้เรื่อง	 และจะส่งผลต่อความล้มเหลวทางด้านรายรับของภาพยนตร์ในที่สุดการสร้างความชัดเจนในการเล่าเรื่องจึงถือ

เป็นหน้าทีพ่ืน้ฐานส�าหรับการตดัต่อภาพยนตร์กระแสหลกั	อย่างไรกต็ามการตดัต่อทีด่เีพือ่สร้างความสมบรูณ์อย่างแท้จริง

ให้กับภาพยนตร์นั้นยังต้องสร้างสุนทรียภาพ	 ให้แก่ภาพยนตร์	 (Aesthetics)	 เพื่อให้ผู้ชมได้รับความตื่นตาตื่นใจต่อภาพ

และเรื่องราวที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า	สร้างการเน้นย�้าทางอารมณ์	 (Dramatic	Emphasis)	 ให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ต่างๆ	 เช่น	

สะเทือนใจ	สุขใจ	อิ่มเอมใจ	ตื่นเต้น	 เขย่าขวัญ	หรือหวาดกลัว	ตามสถานการณ์และทิศทางที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการ	

นอกจากนี้	ในบางครั้งยังต้องน�าเสนอประเด็นแอบแฝงหรือความหมาย	ระหว่างบรรทัด	(Subtext)	เพื่อสนับสนุนหน้าที่

ในการสื่อความหมายของภาพยนตร์อีกด้วย	(Ken	Dancyger,	2011	:	241)

	 ผูท้�าหน้าท่ีตดัต่อให้กบัภาพยนตร์กระแสหลกัจ�าเป็นต้องยดึถอืหลักการข้างต้นและปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ในการตดั

ต่ออย่างเคร่งครัดเพื่อท�าให้ภาพยนตร์มีความสมบูรณ์	 ท�าให้เร่ืองราวมีความต่อเน่ืองและน่าสนใจ	 กระตุ้นอารมณ์และ

ดึงดูดให้ผู้ชมติดตามเรื่องราวอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด	(Edgar	Burcksen,	2015)	ตรงกับแนวคิดของ	Michael	Wohl	

(2002	:	1-3)	ทีเ่ปรยีบเทยีบบทบาท	หน้าที	่และความส�าคญัของการท�างานตัดต่อภาพยนตร์กบับทบาท	หน้าที	่และความ

ส�าคญัของแพทย์ว่า	ผูต้ดัต่อภาพยนตร์ต้องใช้ความรู้ความช�านาญท่ีตนเองมใีนการแก้ไขข้อบกพร่องอันเกิดจากกระบวนการ

ถ่ายท�า	เพื่อท�าให้ภาพยนตร์มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดส�าหรับการออกฉายสู่สาธารณะ	เปรียบเสมือนกับแพทย์ที่จะ

1	ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจ�าภาควิชาวิชาภาพยนตร์	คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ต้องวิเคราะห์อาการและวนิจิฉยัโรคหรอืความเจบ็ป่วยของคนไข้	จากนัน้จงึตดัสินใจใช้ความรูค้วามเชีย่วชาญทางการแพทย์

เพ่ือหาทุกหนทางในการเยียวยารักษาคนไข้ให้หายจากอาการเจ็บป่วยหรือกระทั่งช่วยชีวิตคนไข้ในบางกรณีจนคนไข้

สามารถกลับไปด�ารงชีวิตได้อย่างปกติและสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Quentin	 GalvaneRemiRonfard	 และ	Marc	

Christie	(2015)	ที่พบว่า	การตัดต่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัลเปิดโอกาสให้ผู้ตัดต่อแก้ไขความบกพร่องของช็อตภาพได้

ง่ายขึน้	ซึง่การตดัต่อฟิล์มภาพยนตร์ในสมยัก่อนไม่สามารถท�าได้	อกีทัง้ผลลพัธ์ของการพฒันาซอฟต์แวร์ตดัต่อให้มฟัีงก์ชั่

นการท�างานทีค่รอบคลมุหลากหลาย	ยงัเป็นช่องทางส�าหรบัผู้ตดัต่อในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ปรงุแต่งการเล่าเรือ่ง

และท�าให้ภาพยนตร์มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น

แนวคิดด้านเทคนิคการตัดต่อในปัจจุบัน

		 ปัจจุบันการตัดต่อภาพยนตร์ในระบบดิจิทัลหรือที่เรียกว่า	 ระบบนอนลิเนียร์	 (Non-Linear	 System)	 ได้มีการ

พฒันาขึน้อย่างรวดเร็วเทคโนโลยต่ีางๆถูกน�ามาประยกุต์ใช้เพือ่ท�าให้กระบวนการหลงัการถ่ายท�าเป็นไปอย่างราบรืน่และ

ง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด	เช่น	ผู้ตัดต่อท�าการตัดภาพและเสียง	ขณะเดียวกันก็สามารถใส่เทคนิคพิเศษ	(Effects)	หรือ

เคร่ืองมือ	 (Tools)	 ต่างๆ	 ลงในช็อตภาพท่ีต้องการบนไทม์ไลน์ตัดต่อ	 (Timeline)	 เพื่อแก้ไขหรือปรับแต่งช็อตภาพให้มี

ความสมบูรณ์ตามที่ต้องการหากผลลัพธ์ไม่เป็นท่ีน่าพอใจก็สามารถลบช็อตภาพนั้นท้ิงและน�าช็อตภาพใหม่มาวางแทนที	่

โดยไม่มกีารจ�ากดัจ�านวนครัง้	(วรพจน์	นวลสกลุ,	2552)	ผูต้ดัต่อจงึมโีอกาสในการเลอืกสรรหนทางทีเ่หมาะสมและดทีีส่ดุ

ในการตัดต่อฉากให้เกิดประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์	โดยมีบริษัทผู้ผลิตมากมายต่างพัฒนาซอฟต์แวร์ตัดต่อเพื่อเป็น

ทางเลือกให้กับผู้ตัดต่อ	เช่น	Adobe	Premiere	Avid	Media	Composer	และ	Final	Cut	Pro	เป็นต้น	ทั้งนี้ในการเลือก

ใช้งานอาจพิจารณาตามงบประมาณ	ประสิทธิภาพการท�างาน	และความคล่องตัวหรือความถนัดในการท�างาน	ซึ่งภายใน

ซอฟต์แวร์ตัดต่อดังที่ยกตัวอย่างมาจะบรรจุฟังก์ชั่นการท�างานพิเศษนับร้อยฟังก์ชั่นเพื่อตอบสนองให้ผู้ตัดต่อได้เลือกใช้

เทคนคิการตดัภาพอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์	(Richard	Harrington	และ	Maxim	Jago,	2014:	296)	อย่างไรกต็าม	

ผู้ตัดต่อควรตระหนักว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีเพื่อช่วยรองรับการตัดต่อน้ัน	 เป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่จะท�าให้การ

ท�างานมคีวามสะดวกสบายข้ึน	ผูต้ดัต่อควรให้ความส�าคญักบัเทคนคิทีเ่กดิจากหลกัการและศลิปะในการตดัต่อเป็นอนัดบั

แรก	 (Sam	 Kauffman	 และ	 Ashley	 Kennedy,	 2012	 :	 1)	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Travis	 Anderson	 และ	 

Dennis	Packard	(2014)	ที่พบว่า	งานตัดต่อในภาพยนตร์และสื่อใหม่	(New	Media)	ยังต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่อง

หลกัการสร้างความต่อเนือ่ง	(Continuity)	และความไม่ต่อเนือ่ง	(Discontinuity)	และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการใช้เทคนคิ

ในการเชื่อมต่อช็อต	เช่น	การตัดชน	(Cut-to)	และการเลือนซ้อนภาพ	(Dissolve)	โดยที่ความก้าวหน้าทางด้านซอฟต์แวร์

และความอจัฉริยะของแผงหน้าจอการท�างาน	(User-Interface)	ไม่สามารถเข้ามาแทนทีก่ระบวนการเลือกสรรอนัละเอยีด

อ่อนทีเ่กดิจากมนษุย์ได้	ท�าให้ผูต้ดัต่อยงัคงเป็นศนูย์กลางของกระบวนการท�างานด้านตดัต่อทีจ่ะต้องน�าความรูห้ลากหลาย

แขนงและประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านต่างๆมาผนวกเข้าด้วยกัน

 

ภาพยนตร์สั้น The Fleshist

		 The	 Fleshist	 เล่าเรื่องราวของริคเบลล์	 จิตรกรที่ก�าลังประสบปัญหาทางความคิดและการค้นหาแรงบันดาลใจ

ใหม่ๆ	เพือ่สร้างสรรค์ผลงาน	วนัหนึง่รคิประสบอบุตัเิหตทุ�าให้นิว้เป็นแผลมเีลอืดไหลจงึได้เกดิแรงบนัดาลใจในการน�าเลอืด

มนุษย์มาวาดภาพ	ในงานนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด	ริคพบกับนักข่าวและคอลัมนิสต์สาวสวยชื่อ	เอด้า	ผู้ซึ่งก�าลัง
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สนใจผลงานของริคและอยากสมัภาษณ์เพือ่เขียนคอลมัน์ในหนงัสอืพมิพ์รคิเชญิชวนให้เอด้ามาสัมภาษณ์และพดูคุยทีบ้่าน

เพื่อเยี่ยมชมสตูดิโอส่วนตัวและชมภาพวาดอื่นๆ	 ที่เอด้ายังไม่เคยเห็น	 เอด้าตอบตกลงทันทีโดยไม่คาดคิดว่าตนเองก�าลัง

เผชิญหน้ากับอันตรายครั้งใหญ่ของชีวิตในท้ายที่สุดภาพยนตร์ได้ตั้งค�าถามส�าคัญกับผู้ชมว่ามนุษย์ที่ต้องเผชิญหน้ากับ

ความรุนแรงและพบกับจุดพลิกผันส�าคัญของชีวิต	 จนถูกสถานการณ์กดดันให้ต้องใช้สัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดจะ

สามารถทนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และด�าเนินชีวิตต่อไปในสังคมอย่างปกติ	 โดยท่ียังรักษาจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์

และความมีมนุษยธรรมในตนเองได้หรือไม่

		 The	 Fleshist	 เป็นภาพยนตร์ในแนวทางระทึกขวัญ	 (Thriller)	 ซึ่งภาพยนตร์แนวทางนี้มีลักษณะเด่นคือการ 

ยั่วล้อความคาดหวังของผู้ชม	(Audience’s	Expectation)	โดยหากผู้ชมคาดหวังหรืออนุมานว่าเหตุการณ์ก�าลังเดินหน้า

ไปทิศทางหนึ่งแต่ผู้สร้างภาพยนตร์กลับพลิกเหตุการณ์ให้เป็นไปในทิศทางอื่นน้ัน	 ผู้ชมก็จะเกิดอารมณ์ตื่นเต้นและเกิด

ความประหลาดใจจนถงึขัน้ตกใจได้	โดยภาพยนตร์เรือ่งนีเ้ป็นภาพยนตร์กระแสหลักทีส่ร้างขึน้เพือ่มุง่เน้นการพาณชิย์และ

การมอบความบนัเทงิให้แก่ผูช้ม	อาศยัโครงสร้างการเล่าเรือ่งพืน้ฐาน	3	องก์	ประกอบด้วย	องก์1ช่วงเปิดเรือ่ง	(Exposition)	

องก์2ช่วงการเผชญิหน้า	(Confrontation)	และ	องก์3ช่วงสรปุ	(Conclusion)	ไม่มลัีกษณะของความเป็นภาพยนตร์ศลิปะ

ที่มักจะท้าทายขนบธรรมเนียมปฏิบัติหรือท�าลายทฤษฎีทางภาพยนตร์	 งานด้านเทคนิคต่างๆ	 เช่น	 การก�ากับภาพ	 

การก�ากับศิลป์	 หรือการก�ากับการแสดง	 จึงอยู่บนกฎเกณฑ์พ้ืนฐานในการน�าเสนอเรื่องราวให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย

มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเทคนิคด้านการตัดต่อที่มีส่วนส�าคัญในกระบวนการผลิต	 เพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะ

สร้างความสมบูรณ์ให้กับตัวภาพยนตร์

 

การตัดต่อในภาพยนตร์สั้น The Fleshist

		 การตัดต่อในภาพยนตร์สั้น	 The	 Fleshist	 เป็นการตัดต่อส�าหรับภาพยนตร์กระแสหลักที่มุ่งเน้นการพาณิชย์ 

โดยการตัดต่อจะสนับสนุนการเล่าเรื่องแบบต่อเน่ืองท่ีเป็นไปตามล�าดับเนื้อหาและเวลาที่เกิดขึ้นในเร่ืองโดยไม่มีการตัด

สลับภาพระหว่างอดีตกับปัจจุบันหรืออนาคต	 ผู้เขียนในฐานะผู้ตัดต่อเลือกใช้วิธีการเชื่อมช็อตภาพแบบการตัดชน	 

เป็นหลกั	ซึง่ถอืเป็นวธิกีารพืน้ฐานที่สดุในงานล�าดบัภาพ	ทัง้นีเ้พือ่ให้สอดคล้องกบัความเป็นภาพยนตร์ระทกึขวัญทีม่โีทน

อารมณ์ตื่นเต้น	มีจังหวะกระชับฉับไว	และสอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันไม่คาดคิดหลาก

หลายเหตุการณ์	 รวมทั้งเกี่ยวข้องกับอารมณ์รุนแรงของตัวละครที่อาจปะทุขึ้นมาได้ตลอดเวลา	ซึ่งหากผู้เขียนใช้วิธีการ

เชื่อมช็อตภาพแบบอื่นๆ	เช่น	การเลือนซ้อนภาพอาจสร้างความนุ่มนวล	อ้อยอิ่ง	และเนิบนาบมากเกินไป	จนขัดแย้งกับ

ภาพรวมของภาพยนตร์	ซึ่งจะท�าให้ผู้ชมมีโอกาสหลุดจากอารมณ์ร่วมสมจริงที่เกิดขึ้นในขณะรับชม

		 ผู้เขียนและผู้ก�ากับภาพยนตร์มีแนวคิดและทิศทางที่ตรงกันในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากการตัดต่อเพื่อสร้าง 

ความสมบรูณ์ให้กบัเรือ่งราวและสร้างลกูเล่นหรอืเอกลกัษณ์ให้ภาพยนตร์มีความโดดเด่นเป็นทีจ่ดจ�า	อย่างไรก็ตามผู้เขยีน

พบว่าในหลายๆฉากผูก้�ากบัภาพยนตร์ไม่ได้ถ่ายท�าช็อตภาพมาอย่างครอบคลมุ	(Coverage)	เพยีงพอทีจ่ะให้ผูเ้ขยีนเลอืก

ช็อตภาพมาตัดต่อเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ	ท�าให้ผู้เขียนต้องน�ากฎเกณฑ์และศิลปะในการตัดต่อมา

ประยุกต์เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการท�างานด้านตัดต่อ	 และรสนิยมส่วนตัวอันดี	 เพื่อเลือกใช้เทคนิค

การตัดต่อรูปแบบต่างๆส�าหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการถ่ายท�าและเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับตัว

ภาพยนตร์
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เทคนิคการตัดต่อเพื่อสร้างความสมบูรณ์ในภาพยนตร์สั้น The Fleshist

	 ผู้เขียนเลอืกใช้เทคนคิการตดัต่อโดยพิจารณาถงึความเหมาะสมของทศิทางและอารมณ์ในฉาก	และค�านงึถงึรสนยิม

อันดีที่เกิดจากการเลือกใช้เทคนิคอย่างพอดีและสร้างสรรค์	 ไม่ให้งานด้านเทคนิคมีความโดดเด่นเกินกว่าเรื่องราวและ

เนื้อหาสาระ	 จนกลายเป็นการเรียกร้องความสนใจจากผู้ชม	 อีกทั้งเทคนิคการตัดต่อจะต้องสอดคล้องหรือสนับสนุนการ

สร้างสนุทรยีภาพของภาพยนตร์การเน้นย�า้ทางอารมณ์	และการน�าเสนอประเดน็แอบแฝงหรอืความหมายระหว่างบรรทดั	

โดยเทคนิคการตัดต่อที่ผู้เขียนเลือกใช้	มีดังนี้

  1.  การพลิกภาพ (Flipping)

	 	 ในฉากที่ริคจับตัวเอด้ามาทรมานด้วยการตรึงร่างเข้ากับตะขอและเส้นเอ็น	 ริคได้ออกจากห้องเพื่อลงไปหยิบ

อุปกรณ์วาดภาพท่ีเก็บไว้ในชั้นใต้ดิน	 เอด้าตระหนักทันทีว่าช่วงเวลาน้ันเป็นเพียงโอกาสเดียวที่ตนเองจะสามารถหนีเอา

ชีวิตรอดไปได้	 เอด้าจึงตัดสินใจกระตุกแขนท้ังสองข้างออกจากตะขอเก่ียวเพื่อให้ตนเองหลุดจากการกักขัง	 โดยผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์ได้ถ่ายท�าช็อตภาพระยะใกล้มาก	 (Very	 Close-up	 Shot)	 ของใบหน้าตัวละครเอด้าหันไปมองแขนซ้ายและ

กลบัมามองแขนขวาตามล�าดบัเพือ่แสดงให้เหน็ว่าเอด้าต้องรวบรวมสต	ิความคดิ	และความกล้าหาญ	พร้อมยอมรบัความ

เจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการกระตุกแขนของตน	ซึ่งในการตัดต่อร่างแรก	(Rough	Cut)	ผู้เขียนได้ตัดต่อช็อตภาพ

ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจดังกล่าวเข้ามาโดยเป็นช็อตที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบการกระท�า	รวมเวลาของช็อต	6	วินาที	

ดังภาพประกอบที่	1-2

1)	 	2)	

ภาพประกอบ 1-2	จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง	The	Fleshist

		 อย่างไรก็ตาม	ในการตัดต่อร่างสุดท้าย	(Final	Cut)	ผู้เขียนพบว่าช็อตดังกล่าวมีระยะเวลานานเกินไป	ท�าให้งาน

ตดัต่อโดยรวมไม่มปีระสทิธภิาพ	ไม่สนบัสนนุและสอดคล้องกับสถานการณ์หรอือารมณ์ของฉาก	กล่าวคอื	ในช่วงเวลานัน้

เอด้าก�าลงัเผชญิกบัความตงึเครยีดสงูสดุเพราะรคิอาจเดนิกลับมาทีห้่องในอกีไม่ช้า	ท�าให้มเีวลาจ�ากดัในการตดัสนิใจ	เวลา

ทุกเสี้ยววินาทีจึงเกี่ยวข้องกับความเป็นและความตายของตัวละคร	 ดังนั้นหากผู้เขียนปล่อยให้ช็อตมีระยะเวลานาน	 จะ

ท�าให้สถานการณ์มคีวามอดือาดและเนบินาบ	ซึง่ผดิวตัถปุระสงค์ในการน�าเสนอเหตกุารณ์และขดัแย้งกบัโทนอารมณ์ของ

ฉาก	ผูเ้ขยีนจงึต้องการเพิม่ความถีใ่นการตดัต่อเปลีย่นชอ็ตภาพ	เพือ่ยกระดบัความตงึเครยีด	การบบีคัน้อารมณ์	และเพิม่

อัตราความเร็วช้า	(Pacing)	และจังหวะ	(Rhythm)	ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และโทนอารมณ์

		 ผูเ้ขยีนพบปัญหาคอื	ผูก้�ากบัภาพยนตร์ได้ถ่ายท�าชอ็ตภาพระยะใกล้มากของใบหน้าตวัละครเอด้ามาเพยีงมมุเดยีว	

คือ	 ช็อตภาพที่กล้องต้ังอยู่ทางด้านขวามือของนักแสดง	 (ผู้ชมจะเห็นด้านขวาของใบหน้านักแสดงซ่ึงอยู่ทางขวามือของ

เฟรมภาพ)	แต่ไม่ได้ถ่ายท�าช็อตภาพที่กล้องตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือเพื่อรับใบหน้าทางฝั่งซ้ายของนักแสดงเลย	ผู้เขียนจึงใช้

เทคนคิการพลกิภาพซึง่เป็นเทคนคิพเิศษในซอฟต์แวร์ตดัต่อ	Adobe	Premiere	Pro	CS6	โดยผูเ้ขยีนเลอืกตดัช่วงหนึง่จา

กชอ็ตภาพเดมิและใส่เทคนคิการพลกิภาพ	เพือ่กลบัด้านชอ็ตภาพจากเดมิทีน่กัแสดงอยูท่างขวามอื	มาเป็นอยูท่างซ้ายมือ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

24

ของเฟรม	ดังภาพประกอบที่	5

4)	 	5)	 	6)	

ภาพประกอบ 4-6	จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง	The	Fleshist

		 จะเห็นได้ว่า	 เทคนิคการพลิกภาพช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดช็อตภาพมุมใหม่ขึ้น	 เสมือนมีกล้องถ่ายท�าภาพยนตร์ตั้ง

อยูท่างด้านซ้ายมือเพือ่รบัใบหน้าของนกัแสดง	ท�าให้เกดิความถีใ่นการตดัต่อภาพมากขึน้	จากเดมิทีเ่หตกุารณ์ถูกน�าเสนอ

ด้วยชอ็ตภาพต่อเนือ่งทีม่คีวามยาว	6	วนิาท	ีเพยีงช็อตเดยีว	กลายเป็นชอ็ตภาพ	3	ชอ็ต	ทีม่คีวามยาวเฉลีย่ต่อชอ็ตประมาณ 

2	 วินาทีเท่านั้น	 จึงเป็นการเพิ่มอัตราความเร็วช้าและจังหวะให้สถานการณ์มีความกระชับฉับไว	 ช่วยท�าให้ฉากมีความ 

ตื่นเต้นและเกิดอารมณ์ท่ีบีบคั้นมากข้ึน	 สร้างความสมบูรณ์ให้กับการเน้นย�้าทางอารมณ์และสุนทรียภาพโดยรวมของ

ภาพยนตร์	

 2.  การหมุนภาพ (Rotation)

		 	 ในฉากหนึ่งช่วงท้ายเรื่อง	เอด้าที่โดนริคจับตัวไว้ในสตูดิโอชั้น	2	สามารถหลบหนีได้ส�าเร็จโดยมีริคติดตามมา

ไม่ไกล	เอด้าพบว่าประตูหน้าถูกปิดตายไม่สามารถเปิดออกไปได้	จึงรีบวิ่งกลับไปยังห้องครัวเพื่อหาหนทางอื่นในการเอา

ชีวิตรอด	ช็อตภาพดังกล่าวเป็นภาพมุมกว้าง	(Wide	Shot)	ระดับสายตา	(Eye’sLevel)	ผู้ชมจะเห็นตัวละครเอด้าวิ่งจาก

ทางขวามือ(ประตูหน้า)	 ไปยังซ้ายมือของเฟรมภาพ(ห้องครัว)	 ในช็อตต่อเนื่องเดียวกันนั้น	 ริคได้เดินตามมาจากทางขวา

มือไปยังซ้ายมือของเฟรมภาพเพื่อมุ่งหน้าไปที่ห้องครัวเช่นกัน	ดังภาพประกอบที่	1-3	

1)	 	2)	 	3)	

ภาพที่ 1-3	จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง	The	Fleshist

		 ชอ็ตดงักล่าวสามารถเล่าเรือ่งราวได้ชดัเจน	กล่าวคือผู้ชมรบัรู้ได้ทนัทว่ีาตวัละครตวัหนึง่ก�าลังหนเีอาชีวติรอดขณะ

เดียวกันได้มีตัวละครอีกตัวหนึ่งไล่ตามมา	อย่างไรก็ตาม	ผู้เขียนพบว่า	การเลือกใช้เทคนิคตัดต่ออย่างสร้างสรรค์สามารถ

เน้นย�า้อารมณ์ของเหตกุารณ์และสร้างความหมายระหว่างบรรทดัทีล่กึซึง้ขึน้ไปกว่าการบอกเล่าเรือ่งราวได้	โดยในขณะที่

ริคไล่ตามเอด้ามานั้น	ผู้เขียนได้ใช้เทคนิคหมุนภาพซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษในซอฟต์แวร์ตัดต่อ	Adobe	Premiere	Pro	CS6	

เพื่อหมุนภาพจากมุมภาพระดับสายตาให้กลายเป็นมุมภาพเอียง	(Dutch	Angle)	ดังภาพประกอบที่	6	
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4)	 	5)	 	6)	

ภาพประกอบ 4-6	จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง	The	Fleshist

	 การหมุนภาพดังกล่าว	ท�าให้มุมมองที่ผู้ชมรับชมเกิดความบิดเบี้ยว	(Distortion)	ไปจากชีวิตประจ�าวันเพราะโดย

ธรรมชาติแล้วมนุษย์จะมองส่ิงใดสิ่งหน่ึงเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าตามระดับสายตา	มุมมองท่ีบิดเบี้ยวจึงสอดคล้องกับ

สถานการณ์ในฉากที่เต็มไปด้วยความผิดปกติของมนุษย์	 ซึ่งผู้ชมไม่ได้ประสบพบเจอบ่อยครั้งในชีวิตจริง	 รวมทั้งเป็นการ

เน้นย�้าอารมณ์ที่สั่นคลอนหรือความไม่มั่นคง	นอกจากนี้	ภาพมุมเอียงที่เกิดจากการหมุนนั้น	ยังสะท้อนสภาวะทางจิตใจ

อันผิดปกติจนถึงขั้นวิปริตของตัวละครริค	 โดยสามารถน�ามาเปรียบเทียบกับช็อตภาพของตัวละครเอด้าที่เป็นมุมระดับ

สายตาปกติได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

 3.  การขยายภาพในส่วนที่ต้องการ (Cropping)

		 	 ในฉากงานนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดของริคช่วงต้นเรื่อง	 เป็นฉากที่แสดงให้เห็นลักษณะของตัวละคร

ว่าเป็นคนทีห่มกมุ่นและลุม่หลงในเรอืนร่างของมนษุย์	อกีทัง้ยงัเปิดเผยให้ผูช้มได้เหน็ถงึสภาพจิตใจอนัผดิปกตจิากมนษุย์

ทั่วไปโดยริคได้นั่งมองกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ก�าลังยืนวิจารณ์ผลงานภาพวาดอยู่	 แล้วจึงใช้ดินสอร่างเค้าโครงของผู้หญิง

เหล่านั้นลงบนสมุดวาดภาพ	ผู้ชมจะเห็นช็อตภาพขนาดปานกลาง	(Medium	Shot)	ของผู้หญิงสองคน	ช็อตภาพขนาด

ปานกลางของใบหน้าริคก�าลังเพ่งมอง	และช็อตภาพระยะใกล้มากของบั้นท้ายผู้หญิงตามล�าดับ	ดังภาพประกอบที่	1-3	

1)	 	2)	 	3)	

ภาพประกอบ 1-3	จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง	The	Fleshist

	 ผู้ชมสามารถเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่าริคกวาดสายตาไปรอบๆแกลอรี่จนพบผู้หญิงที่น่าจะใช้เป็นต้นแบบ

ส�าหรับวาดภาพได้ก่อนจะมุง่ความสนใจเป็นพเิศษไปยงัสรรีะส่วนหนึง่ของผู้หญงิคนนัน้	อย่างไรกต็ามในการพาผู้ชมเข้าไป

สู่โลกความคิดหรือส�ารวจสภาพอารมณ์และจิตใจของตัวละคร	 ตลอดจนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าตัวละครก�าลังคิดหรือ

ปรารถนาสิ่งใดนั้น	ผู้สร้างภาพยนตร์จ�าเป็นต้องเสนอภาพใบหน้าตัวละครด้วยช็อตภาพระยะใกล้	(Close-up	Shot)	ถึง

ใกล้มาก	เพ่ือให้ผูช้มได้เหน็ปฏกิริยิาทางสหีน้าและแววตาของตวัละคร	หรอืเหน็อาการขยบัเขยือ้นเพยีงเล็กน้อยบนใบหน้า

ทีส่ามารถบ่งบอกได้ถงึอารมณ์ในขณะนัน้	เช่น	การขมวดคิว้	การเหล่ตา	หรอืการถอนหายใจ	เป็นต้น	หากผูส้ร้างภาพยนตร์

น�าเสนอภาพใบหน้าตวัละครด้วยชอ็ตภาพทีก่ว้างหรอืไกลขึน้กว่านี	้จะท�าให้เกดิระยะห่างระหว่างผู้ชมกบัตวัละครขึน้	จน

ผู้ชมไม่สามารถสังเกตอากัปกิริยาหรืออารมณ์ต่างๆ	ได้อย่างชัดเจน	อีกทั้งยังเป็นการท�าลายสมาธิของผู้ชมในการจับจ้อง

ที่ใบหน้าตัวละคร	 เนื่องจากช็อตภาพกว้างหรือระยะไกลจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้กวาดสายตาไปยังพื้นที่รอบๆ	 ตัวละคร	
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เช่น	 ก�าแพงด้านหลัง	 เครื่องประกอบฉาก	 ลักษณะแสงเงาที่ตกกระทบ	 หรือองค์ประกอบภาพอื่นๆ	 ท�าให้จุดสนใจของ

สายตาผู้ชมเปลี่ยนแปลงไปมา

	 ผู้เขียนได้พบปัญหาคือ	 ผู้ก�ากับภาพยนตร์ถ่ายท�าช็อตภาพระยะปานกลางของใบหน้าตัวละครริคมาเพียงระยะ

เดียวเท่านั้น	 แต่ไม่ได้ถ่ายท�าช็อตภาพระยะใกล้มาเลย	 ซึ่งหากผู้ก�ากับภาพยนตร์เล่าเหตุการณ์นี้ด้วยช็อตภาพระยะปาน

กลางก็จะประสบปัญหาต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้น	 และเกิดความไม่สมบูรณ์ทางการเล่าเรื่องและการเน้นย�้าทางอารมณ์	 

ผู้เขียนแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคนิคการขยายภาพในส่วนที่ต้องการซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษในซอฟต์แวร์ตัดต่อ	 Adobe	 

Premiere	Pro	CS6	เพื่อขยายภาพจากช็อตภาพระยะปานกลางของใบหน้าตัวละครริค	ให้กลายเป็นช็อตภาพระยะใกล้

ดังภาพประกอบที่	5	

4)	 	5)	 	6)	

ภาพประกอบ 4-6	จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง	The	Fleshist

		 จะเหน็ว่าการขยายภาพในส่วนทีต้่องการท�าให้ผูต้ดัต่อสามารถสร้างสรรค์ชอ็ตภาพทีม่รีะยะใกล้ขึน้ได้	ซึง่ชอ็ตภาพ

ดงักล่าวนัน้ช่วยน�าผูช้มเข้าสูห้่วงความคดิและรบัรูอ้ารมณ์ของตวัละครริคอย่างมปีระสิทธภิาพ	ท�าให้ผูช้มเข้าใจสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้และเกิดการเน้นย�้าอารมณ์ที่หมกมุ่นลุ่มหลงอันผิดวิสัยมนุษย์ทั่วไปได้เป็นอย่างดี

  4. การซูมภาพในระบบดิจิทัล (Digital Zooming)

		 	 ในฉากทีเ่อด้าสมัภาษณ์รคิเกีย่วกบัภมูหิลงัด้านชีวติส่วนตวัและการท�างาน	รคิได้เล่าถงึแรงบนัดาลใจและแก่น

ความคิดในผลงานภาพวาด	โดยช่วงหนึ่งของบทสนทนาริคกล่าวว่า	“เมื่อตอนผมยังเป็นศัลยแพทย์	ผมรู้ดีว่าอวัยวะของ

มนษุย์เราช่างเปราะบางมากแค่ไหน	ถ้าคณุเปิดร่างกายออกและมองดดูีๆ 	กจ็ะเหน็ก้อนเนือ้สดสแีดงฉาน	แต่หากคณุหยบิ

ชิ้นส่วนใดออกมา	มันจะเริ่มเปลี่ยนสีและเน่าเสียภายในเวลาไม่กี่นาที	ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากท�าก็คือการเก็บรักษาความสด

ใหม่ของร่างกายมนุษย์ไว้”	(“When	I	was	a	surgeon,	I	was	really	aware	of	how	fragile	human	organs	are.	

When	you	open	up	the	body	and	you	look	inside,	it’s	so	red	and	fresh.	But	if	you	take	a	part	out,	in	

minutes	it	just	loses	its	color	and	decays.	So,	what	I	wanted	to	do	was	preserve	that	freshness	of	the	

human	body.”)เนือ้หาในบทสนทนาประกอบกบัท่าททีีเ่คร่งเครยีดของรคิ	ท�าให้เอด้าเริม่เกดิความสงสยัและหวาดระแวง	

ซึ่งถือเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ชมว่าสถานการณ์มีความไม่ชอบมาพากลและอาจด�าเนินไปสู่ฉากระทึกขวัญได้ทุกเมื่อ	โดยใน

ขณะที่บทสนทนาของริคด�าเนินไป	 ผู้เขียนได้เลือกตัดภาพไปยังช็อตแสดงปฏิกิริยา	 (Reaction	 Shot)	 ของเอด้าเป็น 

ระยะๆ	เพื่อให้ผู้ชมสังเกตการถ่ายทอดอารมณ์และรายละเอียดอันซับซ้อนทางการแสดงของนักแสดง	ดังภาพประกอบที่	

1-3	
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1)	 	2)	 	3)	

ภาพประกอบ 1-3	จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง	The	Fleshist

		 ผู้เขียนพบว่าบทสนทนาดังกล่าวมีความส�าคัญมากไปกว่าการบอกเล่าภูมิหลังและแรงบันดาลใจของริคเนื่องจาก

มีการสร้างความหมายระหว่างบรรทัดเกิดขึ้น	 และท�าให้ฉากการสนทนาของตัวละครทั้งสองตัวมีความลึกซึ้งและคมคาย	

กล่าวคือ	เมื่อตัดภาพไปที่ช็อตแสดงปฏิกิริยาของเอด้าในครั้งแรก	ผู้ชมจะได้ยินเสียงบทสนทนาของริคที่กล่าวว่า	“...ก้อน

เน้ือสดสีแดงฉาน”	 ประกอบช็อตภาพพอดี	 ผู้ชมสามารถตีความหมายได้ว่าก้อนเนื้อสดสีแดงฉานก็คือ	 เอด้าที่ก�าลังจะ

กลายเป็นเหยือ่การทารุณกรรมของรคิ	นอกจากนีใ้นการตดัภาพไปทีช่อ็ตแสดงปฏกิริยิาของเอด้าครัง้ถดัมา	จะมเีสยีงบท

สนทนาของริคประกอบ	คือ	“...การเก็บรักษาความสดใหม่ของร่างกายมนุษย์ไว้”	ซึ่งตีความหมายได้ว่า	รูปโฉมที่สวยงาม

ของเอด้าท�าให้ริคเกิดความลุ่มหลงจนไม่อาจตัดใจได้

	 ผู้เขยีนต้องการเน้นความส�าคญัของปฏกิิรยิาบนใบหน้าตวัละครเอด้าและเน้นให้ความหมายระหว่างบรรทดัชัดเจน

ยิ่งขึ้นด้วยการใช้เทคนิคซูมภาพซึ่งเป็นเครื่องมือในซอฟต์แวร์ตัดต่อ	Adobe	Premiere	Pro	CS6	โดยซูมภาพช็อตแสดง

ปฏิกิริยาของเอด้า	 จากขนาดภาพระยะใกล้ค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้ใบหน้าของเอด้ามากขึ้นเร่ือยๆ	จนมาหยุดที่ขนาดภาพ

ระยะใกล้มากดังภาพประกอบที่	4	และ	6

4)	 	5)	 	6)	

ภาพประกอบ 4-6	จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง	The	Fleshist

	 การซูมภาพมีผลท�าให้มิติระหว่างผู้ชมกับตัวละครเกิดการเปลี่ยนแปลง	 กล่าวคือ	 ผู้ชมจะรู้สึกเหมือนกับตนเอง

ก�าลังเคลื่อนที่เข้าหาตัวละคร	และถูกบังคับให้มุ่งความสนใจไปที่ใบหน้าของเอด้าเท่านั้น	ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานการณ์

ในฉาก	ขยายความคือ	เมื่อริคกล่าวบทสนทนาที่เนื้อหาทวีความเข้มข้นและมีความหมายระหว่างบรรทัดที่ส�าคัญมากขึ้น

เอด้าก็จะตั้งใจฟังและมุ่งความสนใจไปท่ีเน้ือหาสาระในบทสนทนามากขึ้นตามล�าดับเทคนิคการซูมภาพจึงช่วยขับเน้น

ความหมายระหว่างบรรทดัให้มีความคมชดัจนผูช้มสามารถตคีวามหมายและเข้าใจบรบิทของเรือ่งราวได้ง่ายขึน้	อกีทัง้ยงั

เป็นการสร้างสุนทรียภาพให้ผู้ชมได้เป็นส่วนหน่ึงของภาพและเรื่องราวที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า	 ซึ่งจะท�าให้ฉากดังกล่าวมี

ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 5.  การตัดภาพเข้าพื้นหลังด�า (Cutting-to-black) ส�าหรับการเปลี่ยนฉาก

		 	 จากการศึกษาและวิเคราะห์บทภาพยนตร์สั้น	The	Fleshist	อย่างละเอียดก่อนเริ่มลงมือตัดต่อ	ผู้เขียนพบว่า	

การตัดภาพเข้าพ้ืนหลังด�าส�าหรับการเปล่ียนฉากต่างๆ	 เป็นเทคนิคท่ีสอดคล้องและสนับสนุนแก่นหลักของเรื่องราวและ
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โทนอารมณ์	 อีกทั้งยังเป็นลูกเล่นท่ีเพิ่มสีสันให้กับความเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญได้อย่างดี	 เพราะเรื่องราวใน	 The	 

Fleshist	เกี่ยวข้องกับการยั่วล้อความคาดหวังของผู้ชม	ซึ่งเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ใน	The	Fleshist	เกิดขึ้นโดยที่ผู้ชม

และตวัละครไม่ทนัคาดคดิ	เรือ่งแปลกประหลาดทีผ่ดิปกติจากวถิชีวีติประจ�าวนัสามารถเกดิขึน้เมือ่ใดกไ็ด้	นอกจากนีแ้ก่น

หลักของ	The	Fleshist	ยังเกี่ยวข้องกับความรุนแรง	สัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ที่มักเป็นปฏิกิริยาตอบ

สนองเฉียบพลัน	อารมณ์และบุคลิกของตัวละครที่สามารถปรับเปลี่ยนไปมาได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งสถานะของตัวละครที่

อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา	เช่น	จากเหยื่อเป็นผู้ล่าหรือจากผู้ล่ากลายเป็นเหยื่อ	เป็นต้นการตัดเข้าพื้นหลังด�าส�าหรับ

การเปลี่ยนฉากจึงเป็นการเล่นกับความคาดหวังของผู้ชมโดยตรง	กล่าวคือ	ในขณะที่เหตุการณ์ก�าลังด�าเนินมาถึงบทสรุป

ที่ชัดเจน	 หากผู้ตัดต่อตัดภาพเข้าพื้นหลังด�าจะท�าให้ผู้ชมเกิดความสงสัยและประหลาดใจว่าสถานการณ์ที่แท้จริงเป็น

อย่างไรกันแน่	อารมณ์ทีก่�าลงัคกุรุน่หรอืก�าลงัทะยานสูจุ่ดสงูสดุจะไม่ได้รบัการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป	ท�าให้ผูช้ม

ยังคง	เก็บรักษาความตึงเครียดหรือความตื่นเต้นไว้ในความรู้สึกของตนเอง	

	 ผู้เขียนใช้เทคนิคการตัดภาพเข้าพื้นหลังด�าส�าหรับการเปลี่ยนฉากหลายคร้ัง	 แต่จะขอยกตัวอย่างฉากไคลแม็กซ์	

(Climax)	ช่วงท้ายเรื่อง	หลังจากริคใช้มีดพุ่งเข้าท�าร้ายเอด้า	แต่พลาดท่าสะดุดล้มจนมีดแทงเข้าตัวเอง	เอด้าคิดว่าริคเสีย

ชวีติแล้วจงึได้โอกาสหยบิกญุแจทีร่คิเกบ็ไว้ในกระเป๋ากางเกงออกมาไขเปิดประต	ูไม่นานหลงัจากนัน้ผูช้มจะเหน็รคิค่อยๆ

ชันตัวขึ้นและมุ่งหน้าเข้ามาท�าร้ายเอด้าอีกครั้ง	ขณะที่ริคก�าลังจะประชิดตัวเอด้า	ภาพได้ตัดอย่างฉับพลันไปที่พื้นหลังด�า	

ก่อนจะตัดเข้าช็อตภาพภาพวาดที่แกลอรี่ในฉากถัดไป	ดังภาพประกอบ	1-3	

1)	 	2)	 	3)	

ภาพประกอบ 1-3	จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง	The	Fleshist

		 การตดัภาพอย่างฉบัพลนัไปทีพ่ืน้หลงัด�า	เป็นการสร้างความประหลาดใจแก่ผูช้มเนือ่งจากผูช้มคาดหวงัจะได้เหน็ 

การสรุปเหตุการณ์ต่อจากนั้น	ท�าให้ผู้ชมเกิดการคาดเดาบทสรุปต่อไปได้หลายทิศทาง	เช่น	ริคฆ่าเอด้าจริงๆหรือไม่	เอด้า

จะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่	หรือจะมีตัวละครอื่นเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่	ผู้ชมจะเกิดความ

ตื่นเต้นระทึกขวัญเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวหรือคาดคิดมาก่อนว่าริคซ่ึงอยู่ในสถานะเหย่ือจากการถูกมีดแทงจะกลับมาอยู่ใน

สถานะผูล่้าอกีครัง้	นอกจากนีก้ารตดัภาพอย่างฉบัพลนัยงัสอดคล้องกบัอารมณ์ท่ีรนุแรงฉาก	เพราะหากใช้การเปลีย่นฉาก

ด้วยเทคนิคอื่นๆ	เช่น	การจางเข้าพื้นหลังด�า	(Fading-to-black)	หรือ	การเลือนซ้อนภาพไปยังฉากถัดไปจะให้อารมณ์ที่

นุม่นวล	อ้อยอิง่	เนบินาบ	ซึง่ขดัแย้งกบัโทนอารมณ์ของฉากอย่างสิน้เชงิ	ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าเทคนคิการตดัภาพเข้าพืน้หลงั

ด�าส�าหรับการเปลี่ยนฉากช่วยสร้างความสมบูรณ์ด้านการเน้นย�้าทางอารมณ์ตื่นเต้นระทึกขวัญ	สร้างสุนทรียภาพอันดีให้

แก่ภาพยนตร์	 อีกทั้งยังสอดคล้องกับประเด็นแอบแฝงหรือแก่นหลักของภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับความรุนแรง	 และ

สัญชาตญาณฉับพลันของมนุษย์อีกด้วย
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สรุป

	 จึงกล่าวได้ว่าความสมบูรณ์ของภาพยนตร์สั้นเรื่อง	The	Fleshist	 เกิดขึ้นจากการตัดต่อที่สนับสนุนการเล่าเรื่อง

แบบต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามล�าดับเนื้อหาและเวลาที่เกิดขึ้นในเรื่อง	 โดยไม่มีการตัดสลับภาพระหว่างอดีตกับปัจจุบันหรือ

นาคต	รวมทั้งใช้วิธีการเชื่อมต่อช็อตภาพแบบการตัดชนเป็นหลัก	นอกจากนี้	ผู้เขียนยังใช้เทคนิคการตัดต่อที่หลากหลาย	

ได้แก่	การพลิกภาพ	(Flipping)	การหมุนภาพ	(Rotation)	การขยายภาพในส่วนที่ต้องการ	(Cropping)	การซูมภาพใน

ระบบดิจิทัล	(Digital	Zooming)	และ	การตัดภาพเข้าพื้นหลังด�า	(Cutting-to-black)	ส�าหรับการเปลี่ยนฉาก	ซึ่งเทคนิค

การตัดต่อเหล่านี้นอกจากเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเล่าเรื่องแล้ว	 ยังเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้เขียนน�ามาใช้แก้ปัญหาที่ 

ผูก้�ากบัภาพยนตร์ไม่ได้ถ่ายท�าชอ็ตมาอย่างครอบคลมุ	(Coverage)	เพยีงพอ	ซึง่ถอืเป็นปัญหาทีเ่กดิข้ึนระหว่างกระบวนการ

ถ่ายท�า	 ด้วยเทคนิคต่างๆเหล่าน้ีท�าให้ผู้เขียนเล่าเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสมกับที่ภาพยนตร์สั้น	 The	 

Fleshist	เป็นภาพยนตร์ในแนวทางระทึกขวัญ	(Thriller)
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แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในกลุ่มสาระวิชาภูมิศาสตร์ส�าหรับครูยุคศตวรรษที่ 21

Learning Management Guidelines for Social Studies, Religion and 

Culture in Geography Subject Group for Teachers of the 21St Century

วิภาดา	พินลา1 

Wipada	Phinla1

 สังคมไทยได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 มากขึ้น	 อันเน่ืองมาจาก

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ข้ามามบีทบาทอย่างมากในวงการศกึษาทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	ครสูงัคมศกึษาในกลุม่สาระวชิา

ภมูศิาสตร์จงึต้องปรบัโลกทศัน์ใหม่ให้ก้าวเข้าสูค่วามทนัสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงอนัรวดเรว็	นอกจากนี	้ครยูคุใหม่จงึไม่ใช่เพยีง

ผู้ที่ท�าหน้าที่สอนแต่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหา	ชี้แนะความรู้ทั้งถูก	ผิด	ที่ผู้เรียนได้รับจากสื่อภายนอก	รวมทั้งสอนให้

รู้จักใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 โดยอาศัยเทคนิควิธีการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นสังคมรอบตัว	ฝึกให้ผู้เรียนท�างานเป็นทีม	จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย	

ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นต้องศกึษาแนวทางการจดัการเรยีนรูสั้งคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรมในกลุม่สาระวชิาภมูศิาสตร์	

ส�าหรับครูยุคศตวรรษที่	 21	 เพ่ือส่งผลให้ครูมีศักยภาพที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมแข่งขันกับ

นานาประเทศได้อย่างยั่งยืน

 ค�าส�าคัญ :	แนวทางการจัดการเรียนรู้,	การจัดการเรียนรู้	,	สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม,	วิชาภูมิศาสตร์,	

ครูยุคศตวรรษที่	21

Abstract

	 Thai	society	has	recognized	the	importance	of	developing	knowledge	of	the	learners	in	the	

21st	century	due	to	an	increasing	role	of	information	technology	present	and	future	education.	Social	

studies	teacher	in	the	geography	subject	group	have	to	adjust	to	their	new	worldview	in	stepping	into	

the	 fast	 changing	modernity.	 A	 teacher	 in	 the	 new	 era	 is	 not	 only	 the	 a	 person	who	 conducts	 

teaching	but	also	a	person	who	helps	solve	problems,	points	out	what	 is	 right	or	wrong	of	what	 

learners	receive	from	the	media	outside	the	classroom.	Social	studies	teacher	teach	students	to	use	

geographic	tools	correctly	and	appropriately.	Additionally,	these	teachers	also	use	teaching	techniques	

1	อาจารย์สาขาการสอนศิลปศาสตร์	(การสอนสังคมศึกษา)	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
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that	 enhance	 students	 to	 acquire	 knowledge	 from	 sources	 outside	 the	 classroom.	 Students	 are	 

practiced	to	work	as	a	team	and	provided	with	a	conductive	environment	to	learning.	Therefore,	it	is	

necessary	for	a	21st	century	teachers	to	study	the	social	studies,	religion	and	culture	in	a	geography	

subject	 group	 in	order	 to	have	potential	 in	developing	 students’	 competence	 in	 competing	with	 

other	countries	on	a	sustainable	basis.

 Keywords :	learning	management	guidelines,	learning	management,	social	studies,	religion	and	

culture,	geography,	teacher	of	the	21st	century.

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูในศตวรรษที่ 21

	 ครูเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการปลกูฝังท้ังวิชาความรู	้ทกัษะ	และเจตคตทิีด่แีก่เดก็และเยาวชน	ดงันัน้ครจูงึจ�าเป็น

อย่างยิง่ในการพฒันาแนวทางการจดัการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัผูเ้รยีนยคุศตวรรษที	่21	เพือ่ให้ทนัความเปลีย่นแปลงทาง

ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และเทคโนโลยี	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูในศตวรรษที่	21	จึงเป็นกรอบก�าหนด

ทศิทางหรือคณุสมบตัขิองครทูีด่ใีนการปรบัแนวทางการจัดการเรยีนรูย้คุใหม่ให้มปีระสิทธภิาพ	ซึง่ได้มนัีกวชิาการได้เสนอ

คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่	21	ไว้	ดังนี้

	 วิจารณ์	พานิช	(2555	:	16-21)	กล่าวไว้ว่า	ครูเพื่อศิษย์เองต้องเรียนรู้	3R	x	7C	และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต	แม้

เกษียณอายุจากการเป็นครูประจ�าการไปแล้ว	เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตของตนเอง	ระหว่างเป็นครูประจ�าการก็เรียน

รู้ส�าหรับเป็นครูเพื่อศิษย์	และเพื่อการด�ารงชีวิตของตนเอง	ดังนี้

	 1.	 ทักษะของบุคคลในศตวรรษที่	21	ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย	และตลอดชีวิต	

คือ	3R	x	7C	รวมถึงแนวคิดของ	วิจารณ์	พานิช	(2556	:	16-17)	ได้กล่าวไว้ในทักษะแห่งศตวรรษที่	21	ตามรูปสามารถ

แจกแจงออกได้เป็น	3Rs	+	8Cs	และเพิ่ม+	2Ls	ด้วย	คือ	Learning	กับ	Leadership

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบทักษะของบุคคลในศตวรรษที่	21	แบบดั้งเดิมและแบบใหม่

3R
7C

วิจารณ์ พานิช (2555 : 16-21)

8C

วิจารณ์ พานิช (2556 : 16-17)

Reading	

(อ่านออก)

•	Critical	thinking	&	problem	solving	

(ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

•	Critical	thinking	&	problem	solving	

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

(W)Riting	

(เขียนได้)	

•	Creativity	&	innovation	 

(ทักษะด้านการสร้างสรรค์	และนวัตกรรม)

•	Creativity	&	innovation	 

(ทักษะด้านการสร้างสรรค์	และนวัตกรรม)

(A)Rithmetics

(คิดเลขเป็น)

•	Cross-cultural	understanding	 

(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	 

ต่างกระบวนทัศน์)

•	Cross-cultural	understanding	 

(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	 

ต่างกระบวนทัศน์)
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบทักษะของบุคคลในศตวรรษที่	21	แบบดั้งเดิมและแบบใหม่	(ต่อ)

3R
7C

วิจารณ์ พานิช (2555 : 16-21)

8C

วิจารณ์ พานิช (2556 : 16-17)

(A)Rithmetics	 

(คิดเลขเป็น)

•	Cross-cultural	understanding	 

(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	 

ต่างกระบวนทัศน์)

•	Cross-cultural	understanding	 

(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	 

ต่างกระบวนทัศน์)

•	Collaboration,	teamwork	&	

leadership	(ทักษะด้านความร่วมมือ 

การท�างานเป็นทีม	และภาวะผู้น�า)

•	Collaboration,	teamwork	&	

leadership	(ทักษะด้านความร่วมมือ 

การท�างานเป็นทีม	และภาวะผู้น�า)

•	Communications,	information	&	

media	literacy	(ทักษะด้านการสื่อสาร	

สารสนเทศ	และรู้เท่าทันสื่อ)

•	Communications,	information	&	

media	literacy	(2-3	ภาษา)	(ทักษะด้าน

การสื่อสารสารสนเทศ	และรู้เท่าทันสื่อ)

•	Computing	&	ICT	literacy	 

(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร)

•	Computing	&	ICT	literacy	 

(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร)

•	Career	&	learning	skills	 

(ทักษะอาชีพ	และทักษะการเรียนรู้)

•	Career	&	learning	skills	 

(ทักษะอาชีพ	และทักษะการเรียนรู้)

•	Change	(ทักษะการเปลี่ยนแปลง)

•	Learning	Skills	(ทักษะการเรียนรู้)

•	Leadership	(ภาวะผู้น�า)

	 ตารางที่	1	พบว่า	ทักษะของบุคคลในศตวรรษที่	21	นับว่าเป็นทักษะส�าคัญของครูสังคมศึกษาที่ใช้ในการจัดการ

เรียนรู้	ได้แก่	3Rs	คือ	อ่านออก,	เขียนได้,	และคิดเลขเป็น	8Cs	คือ	ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะใน

การแก้ปัญหา	ทักษะด้านการสร้างสรรค์	และนวัตกรรม	ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	ต่างกระบวนทัศน์	ทักษะ

ด้านความร่วมมือการท�างานเป็นทีม	 และภาวะผู้น�า	 ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ	 และรู้เท่าทันสื่อ	 ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์	และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ทักษะอาชีพ	และทักษะการเรียนรู้	ทักษะการเปลี่ยนแปลง	รวม

ทั้ง	 2Ls	 คือ	 ทักษะการเรียนรู้	 และภาวะผู้น�า	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยสามารถก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก	รวมถึงรู้เท่าทันสื่อต่างๆ	ที่ไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดนิ่ง

	 2.		ทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	21	ครูต้องมีทักษะในการ	“จุดไฟ”	ในใจศิษย์	ให้รักการเรียนรู้	ตลอด

ชีวิต	โดยยึดหลัก	“สอนน้อย	เรียนมาก”	ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตเองจากการลงมือปฏิบัติ	ดังตารางที่	

2 
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ตารางที่ 2		แสดงการการเปรียบเทียบทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	21

สาระวิชาหลัก
หัวข้อส�าหรับ

ศตวรรษที่ 21

ทักษะ

ด้านการเรียนรู้

และนวัตกรรม

ทักษะ

ด้านสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลยี

ทักษะ

ชีวิต

และอาชีพ

•	ภาษาแม่	และ 

ภาษาโลก

•	ศิลปะ

•	คณิตศาสตร์

•	เศรษฐศาสตร์

•	วิทยาศาสตร์

•	ภูมิศาสตร์

•	ประวัติศาสตร์

•	รัฐ	และความเป็น

พลเมืองดี

•	ความรู้เกี่ยวกับโลก

•	ความรู้ด้านการ 

เงิน	เศรษฐศาสตร์	

ธุรกิจ	และการเป็น 

ผู้ประกอบการ

•	ความรู้ด้านการเป็น

พลเมืองดี

•	ความรู้ด้านสุขภาพ

•	ความรู้ด้าน 

สิ่งแวดล้อม

•	ความริเริ่ม

สร้างสรรค์และ

นวัตกรรม

•	การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและ

การแก้ปัญหา

•	การสื่อสารและ 

การร่วมมือ

•	ความรู้ด้าน

สารสนเทศ

•	ความรู้เกี่ยวกับสื่อ

•	ความรู้ด้าน

เทคโนโลยี

•	ความยืดหยุ่นและ

ปรับตัว

•	การสร้างสรรค์และ

เป็นตัวเอง

•	ทักษะสังคมและ 

สังคมข้ามวัฒนธรรม

•	การเป็นผู้สร้างหรือ

ผลติ	(productivity)	

และความรับผิด

รับชอบเชื่อถือได้	

(accountability)

•	ภาวะผู้น�าและ

ความรับผิดชอบ	

(responsibility)

	 ตารางที่	2	พบว่า	ทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	21	ครูควรฝึกให้ผู้เรียนกล้าตั้งค�าถามในประเด็นที่สงสัย

ด้วยการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาจากสารสนเทศ	 สื่อ	 และเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน	 คิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการแก้ปัญหา	 โดยร่วมกันท�างานเป็นทีม	 รู้จักวางแผน	 มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ	 มีความยืดหยุ่นและรู้จัก 

ปรับตัว	

	 วิจารณ์	พานิช	(2556	:	65-68)	ได้เสนอแนวคิดทักษะของครูในศตวรรษที่	21	ไว้	โดยได้แบ่งออกเป็นทักษะการ

เป็นครูและทักษะใหม่ของครูที่ต้องมีดังนี้

ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบทักษะการเป็นครู	และทักษะใหม่ของครูในศตวรรษที่	21

ด้านทักษะการเป็นครู ด้านทักษะใหม่

(1)	ทักษะการวินิจฉัยท�าความรู้จัก	ท�าความเข้าใจศิษย์ (1)	จัด“ห้องเรียน”	เป็น“ห้องท�างาน”

(2)	ทักษะการออกแบบการเรียนรู้	ออกแบบ	PBL (2)	เป็นผู้แนะน�าไม่ใช่เป็นผู้สอน

(3)	ทักษะการชวนศิษย์ท�าการสะท้อนการเรียนรู้	 

(Reflection	Or	After	Action	Review	:	AAR)

(3)	สะท้อนการเรียนรู้แก่ศิษย์และเพื่อนครู	(Feedback)
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการเป็นครู	และทักษะใหม่ของครูในศตวรรษที่	21	(ต่อ)

ด้านทักษะการเป็นครู ด้านทักษะใหม่

(4)	ทักษะการเรียนรู้	และสร้างความรู้ใหม่จากการท�า

หน้าที่ครู

(4)	ประเมินผลผู้เรียนเพื่อดูความก้าวหน้า 

(Formative	Assessment)

(5)	ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 

(Team	Learning	Skills	:	PLC)

(5)	มทีกัษะศตวรรษที	่21	ได้แก่	ทกัษะการเรยีนรูเ้ป็นทมี,	

การแบ่งปันความรู้,	การสนทนา,	การเห็นคุณค่า,	การ

สอบสวน

ที่มา	:	(วิจารณ์	พานิช,	2556	:	66)

	 ตารางที่	3	พบว่า	ทักษะการเป็นครูในศตวรรษที่	21	และทักษะใหม่	มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีครู

ผูส้อนเป็นเพยีงผูช้ีแ้นะแนวทางและจดับรรยากาศในการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม	ดงันัน้ครจู�าเป็นต้องมทีกัษะและความสามารถ

รอบด้านทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรกั	ความเมตตา	และความอดทนทีม่ต่ีอผู้เรยีน	เพือ่ให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูด้้วยตนเอง

จนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข

ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบครูในศตวรรษที่	20	และครูในศตวรรษที่	21

ครูในศตวรรษที่ 20 ครูในศตวรรษที่ 21

(1)	สอน	สั่งสอน (1)	ฝึก/	โค้ช/	อ�านวย

(2)	ถ่ายทอดความรู้ (2)	อ�านวยการสร้าง

(3)	รู้ผิวเผิน (3)	รู้จริง	(mastery)

(4)	สอนวิชา (4)	พัฒนาครบด้าน

(5)	รู้วิชา (5)	มีทักษะ

(6)	ผู้รู้ (6)	ผู้เรียนรู้	(PLC)

(7)	รอบรู้วิชา (7)	ก�ากับการเรียนรู้ของตน

ที่มา	:	(วิจารณ์	พานิช,	2556	:	68)

	 ตารางที่	4	พบว่า	ครูในศตวรรษที่	21	มีคุณค่ามากกว่าครูในศตวรรษที่	20	โดยจะมีคุณค่าได้ก็ต้องเปลี่ยนจาก

สอนไปสู่การเป็นผู้แนะน�า	(coach)	จากถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้อ�านวยการสร้างความรู้	เพราะเด็กท�าเอง	ให้เด็กท�าเอง	

และจากการที่เด็กเรียนรู้แบบผิวเผินไปสู่รู้จริง	 เปลี่ยนจากสอนวิชาไปสู่พัฒนาครบด้าน	 เปล่ียนจากรู้วิชาไปมีทักษะครู

เปลี่ยนจากการเป็นผู้รู้เป็นผู้เรียนรู้	และเปลี่ยนจากครูผู้รอบรู้วิชาเป็นผู้ก�ากับการเรียนรู้ของศิษย์เป็นสิ่งส�าคัญที่สุด
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	 คุณลักษณะ	10	ประการของครูสอนดี	 (Teaching.org,	2558	 :	1)	ของสหรัฐอเมริกา	 (http://teaching.org/

resources/top-10-qualities-of-a-great-teacher)

	 1.		การใส่ใจด้านการสอนและการดูแลนักเรียน

	 2.		มกีารวางเป้าหมายและจุดประสงค์	การสอนในแต่ละครัง้อย่างชดัเจนและด�าเนนิการให้บรรลผุลตามทีไ่ด้วางไว้

	 3.		มีทักษะการจัดการเชิงบวกในห้องเรียน

	 4.		มีทักษะการจัดการห้องเรียนที่ดี

	 5.	 การสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

	 6.		มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง

	 7.		มีความรู้ด้านหลักสูตรและมาตรฐาน

	 8.		มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

	 9.		รักเด็กและรักการสอน	

	 10.	มีความเป็นมิตรและความวางใจต่อนักเรียนสูง

	 คุณลักษณะ	 11	 ประการของครูสอนดี	 (Department	 of	 Education,	 Training	 and	 Employment,	

Queensland	Government,	2558	 :	1)	ของรัฐบาลควีนสแลนด์	ออสเตรเลีย	 (http://education.qld.gov.au/hr/

recruitment/teaching/qualities-good-teacher.html)

	 1.		มีทักษะในการอธิบาย

	 2.		รักการพบปะผู้คน

	 3.		มีความกระตือรือร้น

	 4.		มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

	 5.		มีความเป็นผู้จัดการโดยเฉพาะด้านเวลา

	 6.		มีทักษะการท�างานเป็นทีมและความคิดริเริ่ม	

	 7.		สามารถรับความกดดันได้ดี

	 8.		มีความอดทนและอารมณ์ขัน

	 9.		รักความยุติธรรม

	 10.	สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้

 ส�านกังานพฒันาการศกึษาครขูองสงิคโปร์	(Office	of	Teacher	Education,	National	Institute	of	Education	

Singapore,	2558	:	1)	เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาและพัฒนาให้แก่ทั้งครูและผู้อ�านวยการโรงเรียนของสิงคโปร์และเป็น

ผู้พัฒนากรอบคุณลักษณะของครูสิงคโปร์ในศตวรรษที่	21	ที่พึงประสงค์

	 การพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพในศตวรรษที่	21	สิงคโปร์เน้นการเตรียมและพัฒนาครูใน	3	ด้าน	ดังนี้	1)	เจตคติ

และค่านิยม	2)	ทักษะ	และ	3)	ความรู้	ดั่งตารางที่	5-6
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ตารางที่ 5 แสดงเจตคติและค่านิยม	3	ด้านในการพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพในศตวรรษที่	21	ของประเทศสิงคโปร์

เจตคติและค่านิยม 3 ด้าน

1.	ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนรู้	 

•	ความเห็นอกเห็นใจ 

•	ความเชื่อมั่นที่เด็กทุกคนสามารถ	 

	เรียนรู้ได ้

•	ความเชื่อมั่นในการพัฒนาเด็ก 

	อย่างเต็มศักยภาพ 

•	การเห็นคุณค่าของความแตกต่าง	 

	หลากหลาย

2.	ลักษณะของคร ู

•	มีมาตรฐานสูงในการท�างาน 

•	ความรักในธรรมชาต ิ

•	รักการเรียนรู้ 

•	พัฒนาตนเองต่อเนื่อง 

•	มีความปรารถนาอันแรงกล้า 

•	รู้จักปรับตัวและมีความยืดหยุ่น 

•	มีศีลธรรม 

•	ความเป็นมืออาชีพ

3.	การช่วยเหลือบุคลากรในวิชา

อาชีพและต่อชุมชน 

•	ท�างานและเรียนรู้ร่วมกัน 

•	การพัฒนาตนเองผ่านการลงมือ 

	ปฏิบัติและระบบพี่เลี้ยง 

•	ความรับผิดชอบต่อสังคม 

•	ความเอื้ออาทร

ตารางที่ 6  แสดงทักษะและความรู้	10	ด้านในการพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพในศตวรรษที่	21	ของประเทศสิงคโปร์

10 ทักษะ 10 ความรู้

•	ทักษะการสะท้อนและการคิด

•	ทักษะด้านการเรียนการสอน

•	ทักษะด้านการจัดการคน

•	ทักษะด้านการบริหารจัดการตนเอง

•	ทักษะด้านการจัดการและการบริหาร

•	ทักษะด้านการสื่อสาร

•	ทักษะด้านการประสานงาน

•	ทักษะด้านเทคโนโลยี

•	ทักษะด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการ

•	ทักษะด้านอารมณ์และสังคม

•	ตนเอง

•	นักเรียน

•	ชุมชน

•	เนื้อหาวิชาที่สอน

•	วิธีการเรียนการสอน

•	นโยบายและพื้นฐานด้านการศึกษา

•	ความรู้พหุวัฒนธรรม

•	ความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงไปของโลก

•	ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา	:	https://www.nie.edu.sg/office-teacher-education

	 ดังนั้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูในศตวรรษที่	21	ที่มีคุณภาพในสังคมไทย	จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติ	3	องค์

ประกอบ	ดังนี้	(1)	ด้านความรู้ความเข้าใจ	ได้แก่	ศาสตร์หรือสาขาวิชาอย่างลุ่มลึก	ตื่นรู้	ทันสมัยเทคโนโลยี	ทันเหตุการณ์	

ข่าวสาร	 ความก้าวหน้าทางวิทยาการ	 ใฝ่คว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง	 รู้และเข้าใจความเป็นไทยที่หลากหลาย	 

(2)	ด้านทักษะ	ได้แก่	มีทักษะการสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราว	มีทักษะเฉพาะในสาขาวิชา	มีความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแก้ปัญหา	การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน	การอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ	มีความพร้อมและปรับปรนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน	และ	(3)	ด้านเจตคติ	ได้แก่	

การเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้ให้	 เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมและจริยธรรม	มีความภาคภูมิใจในความ
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เป็นพลเมืองไทยและพลโลก	 รวมถึงการยอมรับและเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเติบโตเป็น

พลเมืองที่ดีในอนาคต

ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์

	 วิชาภูมิศาสตร์	 เป็นวิชาท่ีอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต	 ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมและสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพท่ีเราอาศัยอยู่บนโลก	 เพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจและเกิดจิตส�านึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยวิชาภูมิศาสตร์มีผู้ให้ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์	ดังนี้

	 สรรค์ใจ	กลิ่นดาว	(2542	:	1)	ภูมิศาสตร์คือ	Geography	มาจากรากศัพท์	geo	ซึ่งหมายถึงโลก	และ	graphy	

หมายถึงการเขียน	ดังนั้น	geography	จึงหมายถึงการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ

พื้นที่	สอดคล้องกับ	ศิริ	คูอาริยะกุล	(2540	:	1)	กล่าวว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้	ความเข้าใจในเรื่อง

ราวของโลกในฐานที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์	 โดยมุ่งสนใจทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	สภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรม	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรม	ทั้งนี้ภูมิศาสตร์สามารถแบ่งออก

เป็น	2	ความหมายตามแนวคิดของ	ไพบูลย์	บุญไชย	(2549	:	2)	คือ	ประการแรก	นักภูมิศาสตร์ศึกษารูปแบบของสรรพ

สิ่งต่างๆ	 ที่ปรากฏอยู่ในพื้นท่ีในฐานะที่เป็นสิ่งแวดล้อมของมนุษย์	 ทั้งส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์

สร้างขึ้น	 ประการที่สอง	 นักภูมิศาสตร์มุ่งที่การจัดการทางพื้นที่ของมนุษย์	 ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพ

แวดล้อม	โดยพยายามแสวงหาวธิกีารทีจ่ะปรบัปรงุการใช้พืน้ทีแ่ละทรัพยากรให้มปีระสทิธภิาพ	และเน้นถงึบทบาทในการ

จัดการพื้นที่ให้เหมาะสม	นอกจากนี้	 โฮลต์-เจนเซน	 (Holt-Jensen,	1988	 :	4-5)	 ได้กล่าวถึงภูมิศาสตร์ว่าเป็นวิชาหนึ่ง 

ที่มีลักษณะขอบเขตความรู้ที่เด่นชัดในตัวเอง	 และเป็นวิทยาศาสตร์เชิงสังเคราะห์	 โดยมีเนื้อหาร่วมกับวิชาแขนงอื่นๆ	 

ต่างกันที่มีการปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงค์ทางภูมิศาสตร์	ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของวิชานี้นักภูมิศาสตร์ไม่ได้สนใจเพียงการสร้าง

ปทานกุรมความรูเ้กีย่วกบัโลกเท่านัน้	แต่ยงัสนใจเรือ่งการเฝ้าสังเกตและวเิคราะห์เกีย่วกบัสถานทีอ่ย่างเป็นระบบด้วย	นกั

ภูมิศาสตร์มุ่งที่จะหาค�าอธิบายและตีความลักษณะที่แปรเปล่ียนของพื้นผิวโลกอย่างถูกต้อง	 เป็นระเบียบ	 สมเหตุสมผล	

ดงันัน้การศกึษาภมูศิาสตร์จงึช่วยให้พฒันาความสามารถในการบรรยายสถานทีแ่ละตคีวามว่าเกดิอะไรขึน้	ณ	ทีน่ัน้	เป็นการ

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจโลกได้กว้างมากยิ่งขึ้น

	 ส�าหรับในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 2551	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2552	 :	 1-2)	

ระบุว่าภูมิศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงท่ีศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับทางสังคมที่มนุษย์สร้าง

ขึ้น	ที่ปรากฏในดินแดนต่างๆ	ของโลก	การศึกษาภูมิศาสตร์ได้แยกศึกษาเป็น	4	สาขาด้วยกัน	คือ	ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ	

ภมูศิาสตร์มนษุย์	ภมูศิาสตร์สงัคมและสิง่แวดล้อม	และภมิูศาสตร์ภมูภิาค	นอกจากนีย้งัรวมถงึแหล่งทรพัยากร	ภมูอิากาศ

ของประเทศไทย	และภูมิภาคต่างๆ	ของโลก	การใช้แผนที่	และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์	การน�าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ	

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	เป็นต้น

	 จากความหมายของวิชาภูมิศาสตร์	สรุปได้ว่า	ภูมิศาสตร์หมายถึง	ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของ

พืน้ผวิโลก	และความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์	สถานที	่และสิง่แวดล้อมเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจในปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้	

และสามารถหามาตรการในการป้องกัน	 หรือบรรเทาความรุนแรงในการรับมือต่อปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติต่างๆ	ในการด�ารงชีวิตอย่างปกติสุข
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จุดมุ่งหมายวิชาภูมิศาสตร์

 วิชาภูมิศาสตร์	 มีเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาแนวคิดและการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมในการด�าเนินชีวิตของ

มนษุย์ได้อย่างเหมาะสมเกีย่วกบัความเป็นไปบนโลกทัง้ในฐานะปัจเจกบคุคล	และการอยูร่่วมกนัในสงัคม	โดยมนีกัวชิาการ

ในประเทศและต่างประเทศได้เสนอจุดมุ่งหมายวิชาภูมิศาสตร์	ดังนี้

	 เฟรน	และเกอร์เบอ	(Fien	and	Gerber.	1988	:	24)	กล่าวไว้ว่า	จุดมุ่งหมายวิชาภูมิศาสตร์	เป็นวิชาที่สอนให้ 

ผู้เรียนตระหนักในพ้ืนฐานการให้คุณค่า	 มีเป้าหมายการสอนที่ชัดเจนจึงควรสอนภูมิศาสตร์คู่กับคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อให้เกิดผลที่แท้จริง	สอดคล้องกับ	สแตนดิสต์	(Standish,	2009	:	48)	ที่กล่าวว่าควรระมัดระวังเรื่องการสอน	โดยทุก

วันนี้ต้องการครูที่สอนด้วยบทบาทที่มีคุณค่าทางจริยธรรมและศีลธรรม	เมื่อสอนแล้วต้องการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้	

ไม่ใช่เพียงแค่เปิดโลกให้เขาแต่ต้องสอนให้เขารู้จกัถูกและผดิ	รูจ้กัการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ	ซึง่ตามแนวความคดิของ	สมุน

ทิพย์	บุญสมบัติ	(2535	:	8-9)	ได้เสนอว่า	การศึกษาภูมิศาสตร์แนวใหม่ไม่จ�าเป็นต้องศึกษาสิ่งต่างๆ	ที่มีอยู่บนผิวโลกให้

ได้ทั้งหมด	 แต่จะมีการเลือกสรรเน้ือหาสาระให้เหมาะสมกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน	 และเห็นว่ามีความจ�าเป็นเพ่ือ

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในหลักสูตร	 และมีกระบวนการเรียนการสอนในเชิงวิทยาศาสตร์	 จุดมุ่งหมายส�าคัญ

ของการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์	คือ

	 1.		เพ่ือให้ผูเ้รียนเกดิความรูค้วามเข้าใจในมโนคติพืน้ฐานทางภูมศิาสตร์ทีแ่สดงให้เหน็หลักการ	เงือ่นไข	และปัญหา

ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นที่ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในโลก	 ในการเสนอเนื้อหาสาระทางภูมิศาสตร์แก่ผู้

เรียนระดับมัธยมศึกษาจะต้องเน้นมโนมติพื้นฐานทั่วไปของวิชานี้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ	เงื่อนไข	และปัญหาที่ผู้เรียนใคร่

รู	้รวมถงึมุง่อธบิายถงึความสมัพนัธ์ระหว่างชวีติความเป็นอยู่ในสังคมกบัสภาพแวดล้อมทีม่นษุย์อาศัยอยูโ่ดยการสังเคราะห์

ให้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆ	เหล่านี้ในดินแดนต่างๆ	ของโลก	ทั้งที่เคยเป็นอยู่	ก�าลังเป็น	และน่าจะเป็นไปในอนาคต	

	 2.		เพือ่ให้ผู้เรยีนเกิดทกัษะในการส�ารวจ	การใช้แผนที	่และมเีจตคตท่ีิดต่ีอสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม

ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา	นอกจากต้องให้ผู้เรียนได้รับความรู้แล้ว	ทักษะและเจตคติยังเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมากที่ครู

สังคมศึกษาควรค�านึงถึงการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์จึงสมควรเน้นทักษะที่ควรให้แก่ผู้เรียนอันได้แก่	ทักษะในการส�ารวจ

และการใช้แผนที่ที่ต้องอาศัยการสังเกต	วิเคราะห์	สังเคราะห์	ตัดสินใจ	และพัฒนาเจตคติที่จ�าเป็นแก่การเป็นพลเมืองดีมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 อันได้แก่	 การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม	การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างถูกต้องนั่นเอง

	 สิริวรรณ	ศรีพหล	(2552	:	107-109)	ได้เสนอจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์	3	ประการ	ดังนี้

	 1.		มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภูมิสาสตร์	แยกเป็นระดับความรู้คือ

	 	 1.1		 ข้อเทจ็จรงิทางภมูศิาสตร์	(Facts)	โดยให้นกัเรยีนศึกษาเกีย่วกบัข้อเทจ็จรงิทางภูมศิาสตร์	ทัง้ข้อเทจ็จรงิ

เกีย่วกบัภมูสิาสตร์กายภาพ	เช่น	ลกัษณะภมูปิระเทศ	ลกัษณะภมูอิากาศ	ลกัษณะดนิ	การเกดิปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ	

เช่น	น�้าขึ้นน�้าลง	การเกิดลมบกลมทะเล	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม	เช่น	วิธีการ

สร้างที่อยู่อาศัย	วิธีการปรับตัวของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ	

	 	 1.2		 มโนมตทิางภมูศิาสตร์	(Geographical	Concepts)	เมือ่ผู้เรยีนได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัข้อเทจ็จริงทางภูมศิาสตร์

แล้ว	ผู้เรียนจะน�าความรู้นั้นมาพัฒนาให้มีความรู้ในระดับสูงขึ้น	นั่นก็คือ	ความรู้เชิงมโนมติ	เป็นต้นว่า	มโนมติที่ตั้ง	สถาน

ที่	ภูมิภาค	ระบบนิเวศ	เป็นต้น

	 	 1.3		หลักการทางภูมิศาสตร์	(Generalizations	in	Geography)	ครูต้องให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดสรุปหรือหลัก
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การทางภูมิศาสตร์	ซึง่แสดงให้เห็นถงึความสมัพนัธ์ระหว่างมโนมติเชงิเป็นเหตเุป็นผลกนั	หรอืเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนัทัง้

ในทางสนับสนุนและปฏิเสธ	 เช่น	 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของมนุษย์เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาวัฒนธรรม	แต่ละ

ภูมิภาคมีลักษณะพื้นที่เฉพาะที่แตกต่างกันออกไป	เป็นต้น

	 	 1.4		ทฤษฎีทางภูมิศาสตร์	 (Geographic	Theories)	ทฤษฎีเป็นความรู้ที่ได้สรุปเป็นหลักการและได้รับการ

ทดสอบแล้ว	 ซึ่งก็คือแนวสรุปในระดับท่ีสูงท่ีสุดท่ีได้ผ่านการพิสูจน์อย่างแน่นอน	 ทฤษฎีภูมิศาสตร์ที่ครูจะพัฒนาให้แก่ผู้

เรียนมีหลายทฤษฎีด้วยกัน	เช่น	ทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน	ทฤษฎีโครงสร้างทางพื้นที่	เป็นต้น

	 	 ความรูท้ัง้	4	ระดบัในวชิาภมูศิาสตร์จะช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์	พืน้ที	่และสิง่แวดล้อม

ว่าเป็นอย่างไร

	 2.		การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภูมิศาสตร์	ทักษะทางภูมิศาสตร์	(Geographical	Skills)	ถือเป็นเครื่องมือที่

ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาภูมิศาสตร์อย่างถ่องแท้	 และผู้เรียนยังสามารถน�าทักษะทางภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ�าวนัได้อกีด้วย	ทกัษะทางภมูศิาสตร์ทีส่�าคญั	ได้แก่	ทกัษะเกีย่วกบัแผนทีแ่ละลกูโลก	เช่น	การเขยีน	การอ่าน	ตคีวาม

แผนที่ได้	ทักษะเกี่ยวกับการสร้างและอ่านไดอะแกรม	เช่น	กราฟ	ตาราง	สัญลักษณ์ต่างๆ	ทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ

ทางภมูศิาสตร์	ทกัษะการสงัเกตปรากฏการณ์ทางภมูศิาสตร์	ทกัษะการใช้และการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศด้านภมูศิาสตร์	

เป็นต้น

	 3.		การพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์	 โดยให้ผู้เรียนน�าความรู้ทางภูมิศาสตร์มาพัฒนาเจตคติ	 เช่น	 มี

ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	ทางสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ	และ

มุ่งอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	เข้าใจถึงความแตกต่างของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค	และประเทศต่างๆ	ของ

โลกว่ามีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ	ศาสนา	ภาษา	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	การเมืองการปกครองอย่างไร	ทั้งนี้เพื่อการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติ	และการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน	

	 จากจุดมุ่งหมายวิชาภูมิศาสตร์	 สรุปได้ว่า	 เป็นวิชาที่มีความส�าคัญมาตั้งแต่อดีตโดยครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน

กายภาพ	 สังคม	 และเศรษฐกิจเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี	 1.	 ด้านความรู้ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์	 ในแนวคิด	 หลักการ	

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัพืน้ทีท่ีป่รากฏอยูท่ัว่ไปในโลก	2.ด้านทกัษะทางภูมศิาสตร์	การส�ารวจ	

การสงัเกต	การใช้แผนทีแ่ละลกูโลกเพือ่วเิคราะห์	สงัเคราะห์และประเมนิค่า	3.	ด้านเจตคตทิางภมูศิาสตร์	การเป็นพลเมอืง

ดีในสังคมไทยและสังคมโลก	 รู้จักยอมรับความแตกต่างของคุณค่าความเป็นมนุษย์	 มีความรับผิดชอบในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทักษะทางภูมิศาสตร์

	 โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาภูมิศาสตร์	 (Geography	 Education	 Standards	 Project	 1994	 :	 42	 

อ้างถึงในกิตติศักดิ์	ลักษณา,	2550	:	17)	ได้ดัดแปลงทักษะทางภูมิศาสตร์มาจากหนังสือ	Guidelines	for	Geographic	

Education:	Elementary	and	Secondary	Schools	ดังนี้

	 1.		ทักษะการตั้งค�าถามทางภูมิศาสตร์

	 2.		ทักษะการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

	 3.		ทักษะการจัดสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

	 4.		ทักษะการวิเคราะห์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
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	 5.		ทักษะการตอบค�าถามทางภูมิศาสตร์

	 ประนอม	 เดชชัย	 (2536	 :	 32-33)	 ผู้เรียนมีความจ�าเป็นต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในวิชา

สังคมศึกษาได้ถูกต้อง	และสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตจริงได้	ทักษะทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว	ได้แก่

	 1.		ทกัษะในการใช้แผนทีแ่ละลกูโลก	(Geographical	Skill)	ผู้เรยีนต้องสามารถอ่านและตคีวามเกีย่วกบัสัญลักษณ์

ต่างๆ	ในแผนที่และลูกโลกได้ถูกทิศทาง	รู้จักเรื่องระยะทางและมาตราส่วน	การหาต�าแหน่งที่ตั้งสถานที่ต่างๆ	ตลอดจน

ทราบถงึอทิธพิลและความสมัพนัธ์ระหว่างทีต่ัง้และมาตราส่วน	เส้นละตจิดู	เส้นลองจจิดูอนัมส่ีวนเกีย่วข้องกบัชวีติมนษุย์	

เป็นต้น

	 2.		ทักษะในการอ่านและตีความหมายวัสดุกราฟิก	(Graphic	Description	Skill)	วัสดุกราฟิก	ได้แก่	สิ่งพิมพ์ที่

เขียนเป็นกราฟส่วน	เช่น	ตาราง	แผนภูมิ	กราฟ	เป็นต้น

 สริิวรรณ	ศรีพหล	(2535	:	158-159) กล่าวว่าทกัษะทีค่วรเน้นและฝึกฝนให้กบัผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรูภ้มูศิาสตร์	

ประกอบด้วย

	 1.		ทักษะเกี่ยวกับแผนที่และลูกโลก	ผู้สอนควรมุ่งฝึกให้เกิดทักษะ	ดังนี้

	 	 1.1		 ความสามารถในการเขียนแผนที่อย่างง่าย

	 	 1.2		 ความสามารถเขียนแผนที่ได้โดยใช้มาตราส่วน

	 	 1.3		 ความสามารถอ่านและตีความข้อมูลจากแผนที่และลูกโลกได้

	 	 1.4		 ความสามารถเขียนสัญลักษณ์ต่างๆ	ลงบนแผนที่ได้ถูกต้อง

	 	 1.5		 มีความเข้าใจทางคณิตศาสตร์	สามารถน�าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการสร้างและตีความในแผนที่

ได้ถูกต้อง

	 	 1.6		 ความสามารถเชื่อมโยงความรู้จากข้อมูลที่ปรากฏบนแผนที่แบบต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 เช่น	 เชื่อมโยงความ

สัมพันธ์ของแผนที่แสดงภูมิประเทศ	ปริมาณน�้าฝนและอุณหภูมิกับแผนที่แสดงการกระจายตัวของประชากร

	 2.		ทักษะเกี่ยวกับไดอะแกรม	ทักษะที่จ�าเป็นจะต้องมุ่งพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่เด็ก	คือ

	 	 2.1		 ความสามารถในการอ่านกราฟ	หรือไดอะแกรมและตารางสถิติ

	 	 2.2		 ความสามารถในการเลือกข้อมูลมาใช้ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้

	 	 2.3		 เขียนกราฟ	หรือไดอะแกรมจากข้อมูลที่มีได้

	 3.		ทักษะเกี่ยวกับการตีความหมายจากภาพ	ปัจจุบันภาพที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้	 นอกจากจะเป็นภาพ	 2	 มิติ

ธรรมดาแล้ว	ยังมีการน�าภาพถ่ายทางอากาศ	และภาพถ่ายทางดาวเทียมมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วย	เช่น	

การศึกษาพื้นที่ป่า	 การศึกษาพื้นที่การเกษตรของดินแดน	การใช้ประโยชน์จากดิน	ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่ผู้สอนจะต้องฝึกให้

เด็กมีความสามารถในการตีความของภาพเหล่านั้นด้วย

	 	 3.1		 การฝึกให้อ่านภาพเพื่อให้เกิดแนวคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์	เช่น	ภาพเกี่ยวกับแม่น�้า	ทะเล	ภูเขา	ป่าไม้	

ทุ่งหญ้า

	 	 3.2		 ให้สามารถอ่านหรือบอกลักษณะทางกายภาพหรือกิจกรรมที่ปรากฏในภาพได้

	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภูมิศาสตร์	 สิ่งที่ครูต้องฝึกฝนผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะทางภูมิศาสตร์มีดังนี	้ 

1.	ทกัษะการใช้แผนทีแ่ละลกูโลก	เช่น	การอ่าน	การเขยีน	ตคีวามเกีย่วกบัสญัลกัษณ์ต่างๆ	การหาระยะทางและมาตราส่วน	

ความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	 เป็นต้น	2.	ทักษะเกี่ยวกับไดอะแกรม	 เช่น	การอ่าน	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

41

การเขยีน	และตคีวามเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการด�าเนินชวีติของมนษุย์ในภาพ	ตาราง	แผนภมูิ	

กราฟ	เป็นต้น 

แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในกลุ่มสาระวิชาภูมิศาสตร์

	 การเรียนจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์	 พัฒนาให้

มีทักษะทางภูมิศาสตร์	 และพัฒนาให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้ง	 3	 ด้าน	

โดยจัดกิจกรรมที่เน้นตัวนักเรียนเป็นส�าคัญ	 ซึ่งครูสังคมศึกษาอาจน�าวิธีการทางภูมิศาสตร์เข้าไปประยุกต์ในการจัดการ

เรียนรู้ได้ด้วย	ในที่นี้ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้	ดังนี้

	 วันเพ็ญ	 วรรณโกมล	 (2542	 :	 130)	 ได้เสนอเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม	ซึ่งครูผู้สอนควร

พิจารณาน�าไปใช้	ดังนี้

	 1.		วิธีสอนแบบการสังเกต	 (Observation	 Method)	 โดยให้ผู ้เรียนสังเกตลงปฏิบัติ	 วิธีคิดพิจารณาจาก

ประสบการณ์ตรง	 เช่น	 การสังเกตสภาพแวดล้อมท่ีพบเห็น	 น�ามาประกอบเรื่องที่เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตส่ิงที่

ใกล้ตัว	 เช่น	 สภาพท้องถิ่นท่ีตนอาศัยอยู่	 เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสติปัญญาและเป็นการปลูกฝังเบื้องต้นให้มีวิธีการคิด

อย่างเป็นวิทยาศาสตร์	

	 2.		วิธีสอนแบบการศึกษานอกสถานที่	(Excursion	Method)	โดนพาผู้เรียนไปศึกษาและดูภูมิประเทศจริง	หรือ

แหล่งข้อมูลที่สอนแล้ว	ครูผู้สอนต้องวางแผนด้วยการวางเค้าโครงหัวเรื่องที่จะต้องศึกษา	และเมื่อกลับมาสู่ห้องเรียนต้อง

มีการอภิปรายผลการศึกษาสถานที่	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้อง	 เรียนโดยการกระท�า	 การสังเกต	

พจิารณาค้นคว้าและสือ่สาร	อกีทัง้ผูเ้รยีนได้เรยีนจากประสบการณ์ตรงจนเกดิความประทบัใจ	สามารถจดจ�าได้อย่างแม่นย�า

	 3.		วธิสีอนแบบโครงร่าง	(Project	Method)	โดยให้ผู้เรยีนท�าโครงการ	ซึง่เป็นการแก้ปัญหาด้วยวธิทีางธรรมชาติ

จากปัญหาทีเ่กดิขึน้	ร่วมกนัคดิวธิกีารแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา	ทกัษะกระบวนการ	และแนะน�าวธิกีารเขยีน

โครงการจากการด�าเนินงานตามโครงการจัดการเรียนรู้	โดยให้ผู้เรียนได้ท�าโครงการเกี่ยวกับสภาพชีวิตจริง	ผู้เรียนจะเกิด

ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์	เกดิความช�านาญ	มคีวามรบัผดิชอบ	สามารถน�ากระบวนการน้ีไปใช้ในการด�าเนนิชวีติในอนาคต

	 4.		วธิสีอนแบบวธิภีมูภิาค	(Regional	Method)	โดยการแบ่งโลกออกเป็นส่วนๆ	ตามภมูภิาค	โดยแบ่งเขตภมูภิาค

ของโลกอย่างกว้างๆ	จ�าแนกเป็นเขตๆ	แต่ละเขตกล่าวถึงต�าแหน่งที่ตั้งโครงสร้างลักษณะภูมิประเทศ	ลักษณะภูมิอากาศ	

เศรษฐกิจ	ประชากร	วัฒนธรรม	การเมืองการกครอง	การคมนาคม	และความสัมพันธ์กับดินแดนใกล้เคียง	วิธีภูมิภาคนี้

เป็นทีน่ยิมเนือ่งจากมกีารจัดล�าดบัเนือ้หาเป็นข้ันตอนจากส่วนกว้างไปหาส่วนย่อยแม้แต่ในแบบเรยีนเนือ้หาทางภมูศิาสตร์

จะใช้วิธีทางภูมิศาสตร์

	 สิริวรรณ	ศรีพหล	(2557	:	22-43)	ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรมในสาระ

ภูมิศาสตร์	ดังนี้

	 1.		การจัดการเรียนรู้โดยการสืบสวนสอบสวน	 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน�ามาใช้ในการเรียนการสอนวิชา

สงัคมศกึษาในโรงเรยีนทีอ่าศยัหลกัการและวธิกีารทางวทิยาศาสตร์	เช่นเดยีวกับการจดัการเรยีนรูแ้บบแก้ปัญหา	ซึง่เป็นการ

จัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสามารถในการใช้สติปัญญาของผู้เรียนได้มากเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ด้วยตัวของเขาเอง	 การจัดการเรียนรู้น้ีนิยมใช้มากในวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์โดยบางแห่งเรียกว่า	 การจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 ขั้นตอนของการน�ากระบวนการสืบสวนสอบสวนมา	 ใช้เพื่อด�าเนินการจัดการเรียนรู้ใน
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ห้องเรียนมีอยู่	4	ขั้นตอนใหญ่ๆ	ดังนี้	

	 	 1.1		 ขั้นปัญหาหรือประเด็นที่จะน�ามาสืบสวนสอบสวน	

	 	 1.2		 ขั้นการรวบรวมข้อมูลและการประเมินข้อมูล	

	 	 1.3		 ขั้นการพิสูจน์ข้อสมมุติฐานและการสรุป	

	 	 1.4		 ขั้นการน�าไปใช้

	 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยสืบสวนสอบสวนและการจัดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหานั้นมีความคล้ายคลึง

กันเป็นอันมาก	 ทั้งน้ีเพราะวิธีการของท้ังสองแบบต่างก็อาศัยหรือใช้หลักการของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั้งส้ิน	 อย่างไร

ก็ตามวิธี	การสอนทั้งสองก็ยังมีความแตกต่างกันบ้างในบางประการ

	 2.	 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการ	 ครูสังคมศึกษาอาจให้นักเรียนได้ฝึกคิดเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นทาง

ภูมิศาสตร์ว่านักเรียนสนใจเรื่องอะไรแล้วก�าหนดเป็นโครงการที่จะศึกษา	เช่น	ถ้านักเรียนต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับ	ท้อง

ถิน่ของตน	นกัเรยีนอาจจะจดัท�าเป็น	“โครงการการท่องเทีย่วท้องถิน่ของเรา”	เมือ่ก�าหนดหวัข้อทีจ่ะท�าเป็นโครงการแล้ว	

ครูให้นักเรียนวางแผนการด�าเนินงาน	เช่น	จะสืบค้นข้อมูลอย่างไร	ประเภทของข้อมูล	เช่น	ข้อมูล	เกี่ยวกับเอกสาร	อาจ

ขอเอกสารจากจากแหล่งวิทยาการหรือผู้รู้ในท้องถ่ินและเอกสารของทางราชการ	 ส่วนข้อมูลบางอย่างอาจต้องออกไป

ส�ารวจสภาพภูมิศาสตร์ทางด้านกายภาพ	และสภาพทางสังคม	วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	ซึ่งเป็นการส�ารวจภาคสนาม	

เมื่อวางแผนการด�าเนินงานแล้ว	จึงลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน	น�าข้อมูลที่สืบค้นมาได้ทั้งข้อมูลเชิงเอกสารและข้อมูลที่

ได้จากการส�ารวจเหล่านัน้มาวเิคราะห์	สงัเคราะห์	และประเมนิ	แล้วจงึน�ามาเรียบเรยีงโดยให้รายละเอียดเกีย่วกบัท้องถิน่

ตามหัวข้อที่นักเรียนระบุหัวข้อที่นักเรียนน�ามาเรียบเรียง	เป็นต้นว่า

	 	 -		ลกัษณะทางภูมศิาสตร์ของท้องถิน่	โดยแสดงทีต่ัง้ด้วยการเขยีนเป็นแผนทีสั่งเขปของท้องถิน่	แสดงลักษณะ

ภูมิประเทศให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศ	เป็นต้น

	 	 -		แสดงผังเมือง	แสดงแผนผังของถนนที่ตั้งของสถานที่ราชการ	สถานที่ส�าคัญของท้องถิ่น	โดยมีทิศก�ากับ	

	 	 -		อาชีพของคนในท้องถิ่น	สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของประชากร	แสดงสินค้า

ที่น่าสนใจของท้องถิ่น	เป็นต้น

	 	 -		แนะน�าสถานที่ทางธรรมชาติที่จะน่าสนใจของท้องถิ่น	 โดยแสดงรูปภาพของสถานที่นั้นๆ	 ตลอดจนเส้น

ทางการเดินทาง	เป็นต้น	ฯลฯ

	 เม่ือจัดท�าโครงการเรียบร้อยแล้ว	 ครูอาจให้นักเรียนน�าโครงการไปเผยแพร่	 เช่น	 จัดท�าเป็นเอกสารแผ่นพับแจก

จ่ายไปยังนักเรียนหรือกลุ่มสนใจในชุมชนของตนหรือชุมชนอื่นๆ	 เพื่อให้กลุ่มคนต่างๆ	 มาท่องเที่ยวในท้องถิ่นของเราใน

การเผยแพร่โครงการนี้ก็ควรมีการประเมินความส�าเร็จของโครงการด้วย

	 3.		การจัดการเรียนรู้โดยการศึกษานอกสถานท่ี	 เป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้สัมผัสสภาพที่แท้จริงของส่ิงที่ได้

ศกึษาไปแล้วหรอืทีก่�าลงัศกึษาอยู	่การจดัการเรยีนรูนี้มุ้ง่ส่งเสรมิหรอืขยายความในหลกัการ	ทฤษฎ	ีเนือ้หาสาระทีไ่ด้เรียน

ในชั้นเรียนก่อนไปศึกษานอกสถานที่	ส�าหรับหลักการของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษานอกสถานที่	มีดังนี้

	 	 -		การวางแผนการศึกษานอกสถานทีเ่ป็นสิ่งจ�าเป็น	เพราะแผนที่ดีย่อมท�าให้ผู้เรยีนได้รับประโยชน์สูงสุดจาก

การไปศึกษานอกสถานที่	

	 	 -		เมื่อมีการวางแผนแล้ว	ผู้บริหารโรงเรียนควรกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือเพื่อให้การเรียนการสอนนั้น

ด�าเนินไปด้วยดี
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	 	 -		การศึกษานอกสถานที่ควรเน้นในจุดมุ่งหมายเฉพาะ	ไม่ใช่จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนอย่างกว้างๆ	

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษานอกสถานที่มีขั้นตอนการสอนตามล�าดับ	ดังนี้

	 	 3.1		 การก�าหนดปัญหาหรือประเด็นที่จะไปศึกษานอกสถานที่	

	 	 3.2		 การวางแผนและการเตรียมการ	

	 	 3.3		 การไปศึกษานอกสถานที่	

	 	 3.4		 การประเมินผล

	 4.		การจดัการเรยีนรูโ้ดยการส�ารวจ	เป็นกจิกรรมทีค่รจูดัให้นอกห้องเรยีน	ครอูาจมอบหมายให้นกัเรยีนไปส�ารวจ

ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่	 ส�ารวจสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	 ส�ารวจสภาพแวดล้อมทางสังคม	

เช่น	จ�านวนประชากร	อาชีพ	ลักษณะของที่อยู่อาศัย	เป็นต้น	ขณะที่นักเรียนก�าลังปฏิบัติ	กิจกรรมการส�ารวจอยู่นั้น	ครู

ควรเน้นให้นกัเรยีนฝึกทกัษะการจดบนัทกึ	นอกเหนอืจากจดบนัทกึโดยบรรยายเปน็ลายลกัษณ์อกัษรแล้ว	อาจหมายรวม

ถึงจดบันทึกโดยใช้วิธีทางกราฟิก	เช่น	การเขียนเป็นแผนผัง	การจัดท�าตารางกราฟ	หรือการถ่ายภาพ	เป็นต้น	

	 5.		การจัดการเรียนรู้โดยการจัดท�าแผนท่ี	 แผนที่เป็นเครื่องมือส�าคัญในการศึกษาสาระภูมิศาสตร์	 ครูควรฝึกให้

นกัเรยีนท�าแผนทีอ่ย่างง่ายๆ	เช่น	ให้นกัเรยีนจดัท�าแผนทีส่ถานทีต่ัง้บ้านของตน	แผนทีท่ีต่ัง้ของโรงเรยีน	แผนทีช่มุชนแล้ว

จึงขยายไปเป็นแผนที่ภาค	 และแผนที่ประเทศตามล�าดับ	 โดยแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศ	 ทิศทาง	 รวมทั้งเรียนรู้

เกี่ยวกับการก�าหนดอัตราส่วน	เป็นต้น	ซึ่งกิจกรรมฝึกการท�าแผนที่นี้จะพัฒนาผู้เรียนให้มี	มโนมติ	เกี่ยวกับที่ตั้งและมโน

มตเิกีย่วกบัพืน้ที	่ซึง่เป็นมโนมตหิลกัทีส่�าคญัของการเรยีนการสอนสาระภมูศิาสตร์กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่สนอแนะ

ดังกล่าวข้างต้น	 เป็นแนวทางที่ครูสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน	 โดย

กิจกรรมเหล่านี้ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระภูมิศาสตร์	ฝึกและพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์ให้

แก่ผู้เรียน	 ตลอดจนได้พัฒนาเจตคติทางภูมิศาสตร์ให้แก่นักเรียนด้วย	 เช่น	 มีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทาง

ภูมิศาสตร์	ความภูมิใจในท้องถิ่น	ความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นต้น

	 จากแนวทางการจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรมในกลุม่สาระวชิาภูมศิาสตร์	ส�าหรบัครยูคุศตวรรษ

ที่	21	สรุปได้ว่า	ครูสังคมศึกษาควรพิจารณาการน�าไปใช้	ดังนี้	

	 1.		การส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้	จากการจัดการเรียนรู้แบบการสืบสวนสอบสวน	การศึกษา

นอกสถานที่	 โดยให้ผู้เรียนวางแผนการสืบค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์	 และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สาร	,	การสือ่สารสารสนเทศและรูเ้ท่าทนัสือ่	,	ความเข้าใจต่างวฒันธรรม	ต่างกระบวนทศัน์	เช่น	การจดัการเรยีนรู้เรือ่ง

ภูมิศาสตร์ภาคใต้	โดยมีการจัดการเรียนรู้	ดังนี้	

	 	 1.1		 ครูผู้สอนก�าหนดประเด็นหัวข้อให้ผู้เรียนสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ,	 ลักษณะ

ภูมิประเทศ,	ลักษณะภูมิอากาศ,	ทรัพยากรธรรมชาติ,	 เศรษฐกิจ,	สังคม,	ประเพณีและวัฒนธรรม,	การคมนาคมขนส่ง,	

ปัญหาที่ส�าคัญ	,	แนวทางการแก้ไขปัญหา	เป็นต้น

	 	 1.2		 ผูเ้รยีนรวบรวมและการประเมนิข้อมลู	ด้วยการระดมสมองเป็นกลุม่จากการสบืค้นข้อมลูด้วยคอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ,	การอ่านไดอะแกรม,	ภาพ,	ตาราง,	แผนภูมิ,	กราฟ	ฯลฯ	แล้วแยกแยะข้อมูลอย่างมีเหตุผลว่า	

ข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง	หรือข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น	

	 	 1.3		 ผู้เรียนร่วมกันพิสูจน์ข้อสมมุติฐานและหาข้อสรุป	 ด้วยการศึกษานอกสถานที่เพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้จาก 

ผู้รู้หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน	ท้องถิ่น	แล้วร่วมกันตัดสินหาข้อสรุปในประเด็นหัวข้อที่ท�า
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	 	 1.4		 ผู้เรียนน�าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ภาคใต้	ด้วยการ

ลงมอืปฏบัิตกิจิกรรมการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	เช่น	การเดนิรณรงค์เกบ็ขยะมลูฝอย,	การท�าขยะรไีซเคิล,	การปลูกต้นไม้เพือ่

เพิ่มออกซิเจน	ฯลฯ

	 2.		การส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเขยีนข้อมลูทางภมูศิาสตร์ได้	จากการจดัการเรยีนรูแ้บบการใช้โครงการ,	การส�ารวจ	โดย

การสร้างสรรค์	และนวัตกรรม,	ความร่วมมือการท�างานเป็นทีม	และภาวะผู้น�า,	ทักษะอาชีพ	และทักษะการเรียนรู้	เช่น	

การจัดการเรียนรู้เรื่องแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลภาคใต้	โดยมีการจัดการเรียนรู้	ดังนี้

	 	 2.1		 ผู้เรียนร่วมกันท�าโครงการ	โดยคิดเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลภาคใต้		

	 	 2.2		 ผู้เรียนก�าหนดจุดประสงค์ว่าต้องการใช้วิธีการใดในการรักษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลภาคใต้ให้คงอยู่ได้

อย่างยั่งยืน	แล้วก�าหนดขอบเขตเนื้อหา	ระยะเวลาและวิธีการศึกษาในการศึกษา	

	 	 2.3		 ผู้เรียนด�าเนินโครงการตามที่ก�าหนดไว	้ ครูผู้สอนเน้นกระบวนการแก้ปัญหาจากการสังเกตและคอยให้

ค�าปรึกษาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนสนทนากัน	หรือพูดคุยกับบุคคล	และสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	อย่างหลากหลาย

	 	 2.4		 ผูเ้รยีนสรปุโครงการ	โดยให้ผูเ้รยีนน�าผลงานทีไ่ด้รบัมอบหมายมาแสดงต่อครผููส้อนแล้วอภปิรายประเดน็

ปัญหา	หรือให้ผู้เรียนน�าเสนอผลงานในรูปของการจัดแสดง	จัดเป็นนิทรรศการ	หรือสาธิตผลงาน	เป็นต้น

	 3.		การส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนคดิเลขเป็นในข้อมูลทางภมิูศาสตร์ได้	จากการจดัการเรียนรูแ้บบการจดัท�าแผนทีโ่ดยการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	และการแก้ปัญหา,	ทักษะการเปลี่ยนแปลง	เช่น	การจัดการเรียนรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น

ของฉัน	โดยมีการจัดการเรียนรู้	ดังนี้

	 	 3.1		 ผูเ้รยีนฟังการบรรยายจากวดีทีศัน์ทีเ่กีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของสถานทีท่่องเทีย่วท้องถิน่ของผูเ้รยีน	

หรือครูให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลจากต�ารา	เอกสาร	อินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับความเป็นจริง	เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจใน

ภูมิหลังและเกิดความรู้สึกหวงแหนสถานที่ท่องเที่ยวของตนเอง

	 	 3.2		 ผู้เรียนจัดกลุ่ม	กลุ่มละ	6-7	คน	 (คละความสามารถ)	 เพื่อช่วยกันก�าหนดสัญลักษณ์,	การใช้สี,	ขนาด,	

ทิศทาง,	และรายละเอียดอื่นๆ	โดยใช้ดินสอวาดภาพแผนที่สถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นของฉันลงในกระดาษอย่างคร่าวๆ	

	 	 3.3		 ผู้เรียนก�าหนดอัตราการค�านวณมาตราส่วน	 หรือเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทาง

จริงบนพื้นผิวเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้	มาตราส่วน	=	ระยะในแผนที่	หารด้วย	ระยะในภูมิประเทศ	ประกอบด้วยมาตราส่วน

ที่ใช้ในแผนที่มี	3	ประเภท	ดังนี้

	 	 	 -	 มาตราส่วนตัวเลข	เช่น	1	:	5,000	หรือ	1	:	10,000	หมายถึง	ตัวเลขข้างหน้าคือระยะทางในแผนที่	

ส่วนตัวเลขข้างหลังเป็นระยะทางจริงบนพื้นโลก	โดยตัวเลขข้างหน้าและข้างหลังจะเป็นหน่วยเดียวกัน

	 	 	 -		มาตราส่วนค�าพูด	เช่น	1	เซนติเมตร	เท่ากับ	1,000	กิโลเมตร	หมายถึง	มาตราส่วนที่เขียนเป็นค�าพูด

	 	 	 -		มาตราส่วนไม้บรรทัด	หมายถึง	ระยะทางในแผนที่	1	เซนติเมตร	เท่ากับระยะทางจริง	10	กิโลเมตร

	 ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นการสร้างความคิดรวบยอดมาสู่การลงมือกระท�าตามความคิดของ 

ผู้เรียน	บทบาทของครู	คือ	โค้ช	(Coach)	หรือผู้ให้ค�าแนะน�า	ผู้อ�านวยการความสะดวกช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง	ผู้เรียนใน

กลุ่มได้ใช้ตรรกะทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง

	 	 3.4		 ผู้เรียนลงมือวาดภาพแผนท่ีสถานท่ีท่องเที่ยวท้องถิ่นของฉันด้วยปากกาและหมึก	 แล้วตกแต่งระบายสี

ให้สวยงามด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

	 	 3.5		 ผู้เรียนน�าเสนองานหน้าช้ันเรียนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้
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จากการค้นคว้าหรือลงมือกระท�ากับกลุ่มอื่นๆ	ที่หลากหลาย

  

บทสรุป

	 แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรมในกลุ่มสาระวิชาภูมิศาสตร์	ส�าหรับครูยุคศตวรรษ

ที่	21	เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่ช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจเลือกวิธีการ	เทคนิค	สื่อ	อื่นๆ	ในสาระภูมิศาสตร์ของ

ครูสังคมศึกษา	ทั้งนี้ครูจ�าเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมให้มีความสอดคล้องกับช่วงวัย	เนื้อหา	ความถนัด	ความสนใจ

ของผู้เรียนที่มีความหลากหลายในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ทาง

ภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง	 นอกจากน้ีครูสังคมศึกษาควรมุ่งส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่างๆ	การได้ศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกชั้นเรียนจากประสบการณ์จริง	 การฝึกทักษะการคิด	 การระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม	 

การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	รวมไปถึงการปลูกฝังจิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	โดยปลูกฝังให้รักและหวงแหนป่าไม้	แม่น�้า	ล�าคลอง	ชายหาด	

ฯลฯ	ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท�าลายอันเป็นสาเหตุที่ส�าคัญที่สุดจากการกระท�าของมนุษย์เองทั้งโดย

ตั้งใจและไม่ตั้งใจ	การด�าเนินการด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้การเรียนรู้บรรลุผลและน�าไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน

ของชาติที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
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การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้วิธีการปฏิบัติ

การมีส่วนร่วม ของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชาฟิสิกส์

Development of the Flip Classroom Instruction Using the Participatory 

Operation of Mentor Teacher and Student Teacher in the Physics Class

วนิดา	ผาระนัด1,	มะลิ	นาชัยสินธุ์2,	สุมินทร์ญา	ทีทา3,	ปริย	นิลแสงรัตน์4

wanida	pharanat1,	mali	nachaisin2,	suminya	teeta3,	pariya	nilsaengrat4 

บทคัดย่อ

	 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาบรบิทสภาพปัจจบุนัในการจดัการเรยีนการสอนของนกัศกึษาฝึกปฏบิตัิ

การวิชาชีพครูในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 2)	 พัฒนา

กระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีนกลบัด้านโดยใช้วธิกีารวจิยัปฏบิตักิารมส่ีวนร่วมของครพูีเ่ลีย้งและนกัศกึษาฝึกปฏบิตัิ

การวิชาชีพครูสาขาวิชาฟิสิกส	์และ	3)	ศึกษาผลการใช้กระบวนจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติ

การวิชาชีพครูสาขาวิชาฟิสิกส	์ วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา	ประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอน	คือ	 1)	 ศึกษาบริบทสภาพ

ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 (Non-participant	 observation)	 และสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	

(Semi-Structured	 Interview)	ครูพี่เลี้ยงสาขาวิชาฟิสิกส์	ประจ�าปีการศึกษา	2556	จ�านวน	25	คน	ซึ่งได้มาโดยการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 2)	 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	 และ

ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	ทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	จ�านวน	2	

ครั้ง	โดยครั้งที่	1	ทดลองใช้กับกลุ่มขนาดเล็ก	6	คน	และครั้งที่	2	ทดลองใช้กับกลุ่มขนาดกลาง	18	คน	และ	3)	ศึกษาผล

การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	 จากแบบประเมินที่ใช้ในการปฏิบัติการวิจัย	 และแบบประเมิน

สมรรถภาพการสอนของนักศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ครูหลังจากฝึกปฏิบัติการสอน	ของนักศึกษาช้ันปีที่	 4	 สาขาวิชา

ฟิสิกส์	ที่เรียนในรายวิชาปฏิบัติการสอน	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	1	ห้อง	31	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่ม	 (Cluster	 sampling)	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ค่าเฉลี่ย	 ร้อยละ	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

การน�าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์และการน�าเสนอแบบตาราง

2	อาจารย์	ดร.สาขาวิชาฟิสิกส	์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	อาจารย์	สาขาวิชาฟิสิกส	์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4	อาจารย์	สาขาวิชาฟิสิกส	์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1  ผศ.ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ผลการศึกษา

	 1.		ผลการศกึษาบริบท	สภาพปัจจุบนัในการจดัการเรยีนการสอนของนกัศึกษาฝึกปฏิบตักิารวชิาชีพครใูนโรงเรียน

เครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ดังนี้

	 	 1.1		 ผลการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 พบว่า	 บุคลิกของครูจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน	

ความใส่ใจของครผููส้อนจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและต้ังใจเรยีนของนกัเรยีน	ครตู้องลดพฤตกิรรมการบอกความรู้	เพราะ

จะเป็นการปิดกัน้นกัเรยีนในการค้นหาค�าตอบของปัญหา	ควรส่งเสรมิให้นกัเรยีนเป็นผูส้รปุความรูด้้วยตนเอง	สือ่การเรยีน

การสอนสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียน	ไม่ว่าจะเป็นสื่อขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่	หากคุณครูสามารถที่จะจัดสื่อ

ให้ครบทุกคนหรือทุกกลุ่ม	 จะท�าให้ผู้เรียนสนุกและมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมจะท�าให้นักเรียนสนุกและมีความกล้าแสดงออก	

	 	 1.2		 ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	พบว่า	1)	ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน	นักศึกษา

มีการเตรียมตัวก่อนสอนน้อย	ไม่กล้าแสดงออก	ไม่มีความมั่นใจ	ขาดการน�าเสนอครูพี่เลี้ยง	รูปแบบแผนการสอนที่ใช้ไม่

ชดัเจน	2)	ด้านการปฏบิตักิารสอนจริง	นกัศกึษายงัไม่พร้อม	สอนเทคนคิวธิไีม่หลากหลาย	ควบคมุชัน้เรียนไม่ได้	ไม่สามารถ

กระตุ้นนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเต็มท่ี	 การปฏิบัติการสอนจริงกับแผนไม่สัมพันธ์กัน	 ขาดความแม่นย�าในเนื้อหา	

ขาดความมั่นใจในการสอน	ไม่มีสื่อเทคโนโลยี	สอนโดยใช้วิธีการแบบเดิม	พูดไม่ชัดเจน	3)	ด้านวิจัยในชั้นเรียน	หัวข้องาน

วจิยัไม่สอดคล้องกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน	วจิยัระยะสัน้ไม่ต่อเนือ่ง	ไม่น�าเครือ่งมอืให้พจิารณาล่วงหน้า	กลุม่ตวัอย่าง

ในการวิจัยน้อยเกินไป	ปัญหาไม่ชัดเจน	ขาดทักษะการวิจัย	ไม่ปรึกษาครูพี่เลี้ยง	ไม่มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน	นักศึกษาเร่งท�า

วิจัยในช่วงปลายเทอม	ขาดการวางแผน	4)	ด้านการจัดท�าโครงการพัฒนาวิชาการ	นักศึกษาไม่มีโครงการที่ชัดเจนในการ

พัฒนาวิชาการ	จัดโครงการในช่วงเวลาที่ใกล้จะสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์	รูปแบบโครงการไม่เหมาะกับวัยและยุคสมัย	

โครงการไม่ชัดเจน	นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการท�าโครงการ	 5)	 ด้านการจัดท�าป้ายนิเทศ	ป้ายนิเทศไม่ดึงดูดความ

สนใจ	ไม่คิดสร้างสรรค์	ไม่ทันสมัย	และ	6)	ด้านคุณลักษณะความเป็นครู	นักศึกษาแต่งกายไม่เหมาะสม	ขาดความมั่นใจ

ในตัวเอง	มีพฤติกรรมการเป็นนักศึกษา	ไม่มีความกระตือรือร้น	มาสายบ่อยครั้ง	หยอกล้อกับนักเรียน	การใช้ค�าพูดและ

การวางตัวไม่เหมาะสม	

	 2.		ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	

พบว่า	 ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก	 (x̄=4.44,	S.D.=0.52) ทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	จ�านวน	2	ครั้ง	 โดยครั้งที่	 1	

ทดลองใช้กับกลุ่มขนาดเล็ก	6	คน	และครั้งที่	2	ทดลองใช้กับกลุ่มขนาดกลาง	18	คน	

	 3.		ผลการศึกษาการใช้กระบวนการจดัการเรยีนรู้ห้องเรยีนกลับด้าน	ของนกัศึกษาปฏิบตักิารวชิาชีพครสูาขาวชิา

ฟิสิกส์	พบว่า

	 	 3.1		 ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับ

ด้าน	 ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชาฟิสิกส์	 กิจกรรมที่	 1	 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอนของ

นกัศกึษา	โดยรวมมคีวามสามารถในการปฏบิตักิารอยูใ่นระดบัมาก	(x̄=3.91,	S.D.=0.40)	และกจิกรรมที	่2	การประเมนิ

การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา	 โดยรวมมีความสามารถในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก	 (x̄=4.07,	
S.D.=0.41)

	 	 3.2		 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	
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ของนกัศกึษาปฏบิตักิารวชิาชพีครสูาขาวชิาฟิสกิส์	กจิกรรมที	่3	การประเมนิวจิยัในชัน้เรยีนของนกัศึกษา	โดยรวมมคีวาม

สามารถในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก	(x̄=4.07,	S.D.=0.38)	กิจกรรมที่	4	การประเมินโครงการพัฒนาวิชาการของ

นกัศกึษา	โดยรวมมคีวามสามารถในการปฏบิตักิารอยูใ่นระดบัมาก	(x̄=4.14,	S.D.=0.41)	และกจิกรรมที	่5	การประเมนิ

คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา	โดยรวมมีความสามารถในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก	(x̄=4.09,	S.D.=0.39)	

	 	 3.3		 ผลการประเมนิสมรรถภาพการสอนของนกัศึกษาในการปฏิบัตหิน้าทีค่ร	ูหลงัจากฝึกปฏบิตักิารสอนของ

นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาฟิสิกส์ของครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์	 โดยรวมมีสมรรถภาพอยู่ในระดับมาก	 (x̄=4.08,	
S.D.=0.39)

 ค�าส�าคัญ :	ห้องเรียนกลับด้าน,	การปฏิบัติการสอนแบบมีส่วนร่วม

Abstract

	 The	aims	of	this	study	were:	1)	to	investigate	the	circumstances	of	the	instruction	in	schools	

under	 the	 network	 of	 teacher	 development	 cooperation,	 Faculty	 of	 Education,	 Rajabhat	Maha	 

Sarakham	University;	2)	to	develop	the	flip	classroom	instruction	using	the	participatory	action	research	

of	mentor	 teacher	 and	 student	 teacher	 in	 the	 Physics	 class;	 and	 3)	 to	 examine	 the	outcome	of	 

the	flip	classroom	instruction.	The	study	undertook	4	steps,	that	is,	1)	investigate	the	circumstances	

of	 the	 instruction	 in	 schools	 under	 the	network	of	 teacher	development	 cooperation	using	non- 

participant	observation	and	semi-structured	interview	with	25	mentor	Physics	teachers	in	the	academic	

year	2013	recruited	by	purposive	sampling.	2)	Develop	the	flip	classroom	instruction	and	invite	five	

experts	 for	 review	of	the	flip	classroom.	3)	Trail	out	the	flip	classroom	instruction	twice	with	two	

sample	 groups.	 The	 first	 trail-out	 was	 administered	with	 the	 small	 group	 of	 6	 samples,	 while	 

the	second	was	with	the	medium-sized	group	of	18	samples.	4)	Examine	the	outcome	of	the	flip	

classroom	instruction	from	the	evaluation	form	based	on	an	action	research	and	an	evaluation	form	

assessing	 the	 teaching	 performance	 of	 31	 4th	 year	 student	 teachers	 of	 Physics	who	 enrolled	 in	 

the	 teaching	practicum	 in	 the	1st	academic	year	2014	 recruited	by	cluster	sampling.	The	statistics	

analysis	was	mean,	percentage,	and	standard	deviation,	and	the	data	was	presented	descriptively	and	

in	tabular	format.

Results

	 1.		The	circumstances	of	the	classroom	in	schools	under	the	network	of	teacher	development	

cooperation	were:

	 	 1.1		 Based	on	the	non-participant	observation,	it	was	found	that	the	teacher’s	personalities	

affected	the	classroom	instruction.	Teacher’s	attention	affected	the	level	of	participation	and	learning	
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attention	of	the	students.	Teachers	must	reduce	the	role	of	telling	as	it	obstructed	the	inquisitive	

abilities	 of	 the	 students.	 Teachers	 should	 encourage	 the	 students	 to	 summarize	 the	 knowledge	 

themselves.	Teaching	aids	small-sized	or	large-sized	media	must	be	able	to	stimulate	the	interests	of	

the	students.	If	a	teacher	could	allocate	the	media	for	every	student	or	every	group,	the	class	would	

be	more	 fun	 and	 could	 draw	 the	 interests	 of	 the	 students.	 Class	 activities	 should	 promote	 

the	students’	participation	that	allows	the	joy	and	assertiveness	in	class.	

	 	 1.2		 The	semi-structured	 interview,	 it	was	found	that:	1)	teaching	practicum	preparation,	 

the	student	teachers	were	insufficiently	prepared,	lack	confidence	in	teaching,	no	consultation	with	

the	mentor	teacher,	and	unclear	lesson	plan.	2)	teaching	in	action,	the	student	teachers	were	not	

ready	for	teaching,	didn’t	have	variety	of	teaching	techniques,	couldn’t	control	the	class,	teaching	

and	lesson	plan	were	unmatched,	incompetent	in	their	teaching	content,	lack	confidence	in	teaching,	

no	 technology	 in	 teaching,	 teaching	using	 traditional	method,	and	unclear	 speaking.	3)	Classroom	

research,	the	research	title	was	not	corresponded	with	the	problem	occurred	in	the	classroom,	research	 

duration	was	 too	 short	 and	 inconsistent,	 lack	 consultation	 of	 research	 instruments	with	mentor	 

teacher,	too	small	sample	size,	unclear	problem,	lack	research	skills,	unclear	research	topic,	cramming	

to	 complete	 the	 research	 at	 the	 end	 of	 the	 semester,	 lack	 planning.	 4)	 Academic	 development	 

project,	 students	were	 unclear	 on	 the	 project,	 the	 project	 was	 administered	 nearly	 the	 end	 of	 

teaching	practicum,	the	project	was	obsolete	and	unmatched	with	the	current	trend,	students	lacked	

experience	in	running	the	project.	5)	Supervising	billboard,	the	billboard	was	not	attractive,	no	creative,	

and	not	modern.	6)	Teacher	attributes,	the	student	teachers	were	not	dressed	up	appropriately,	not	

confident,	 inactive	 and	 not	 enthusiastic,	 not	 punctual,	 teasing	with	 students,	 spoke	 and	 acted	 

inappropriately.	

	 2.		Examination	of	appropriateness	of	the	flip	classroom	instruction	by	five	experts,	the	results	

showed	that	the	level	of	appropriateness	was	at	the	high	level	(x̄=4.44,	S.D.=0.52) .	The	try	out	this	
step	were	consisted	of	6	students	in	the	first	trail	and	18	students	in	the	second	trail.

	 3.		The	outcome	of	the	implementation	of	the	flip	classroom	instruction	of	student	teachers	

on	their	teaching	practicum	of	Physics	class,	the	findings	showed	that:

	 	 3.1		 The	evaluation	of	teacher’s	opinion	toward	the	flip	classroom	instruction	in	Physics	

class,	Activity	1	Preparation	before	teaching	practicum	of	student	teacher,	in	overall,	the	capability	in	

operation	was	rated	at	the	high	level	(x̄=3.91,	S.D.=0.40)	,	and	Activity	2	Evaluation	of	lesson	plan	

preparation	of	 student	 teacher,	 in	overall,	 the	capability	 in	operation	was	 rated	at	 the	high	 level	

(x̄=4.07,	S.D.=0.41)	

	 	 3.2		 The	evaluation	of	the	teacher	supervisor	toward	the	flip	classroom	instruction	of	student	

teacher	 in	 Physics	 class,	 Activity	 3	 Evaluation	 of	 classroom	 research,	 in	 overall,	 the	 capability	 in	 
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operation	 was	 rated	 at	 the	 high	 level	 (x̄=4.14,	 S.D.=0.41),	 Activity	 4	 Evaluation	 of	 academic	 

development	project,	 in	 overall,	 the	 capability	 in	 operation	was	 rated	 at	 the	high	 level	 (x̄=4.14,	
S.D.=0.41),	and	Activity	5	Evaluation	of	teacher	attributes,	in	overall,	the	capability	in	operation	was	

rated	at	the	high	level	(x̄=4.09,	S.D.=0.39).	

	 	 3.3	 Evaluation	 of	 teaching	 performance	 of	 Physics	 student	 teachers	 in	 their	 teaching	 

practicum	 by	mentor	 teacher	 and	 teacher	 supervisor,	 in	 overall,	 the	 performance	was	 rated	 at	 

the	high	level	(x̄=4.08,	S.D.=0.39).

ความเป็นมาและความส�าคัญ

	 การศกึษาเป็นกลไกหลกัในการพฒันา	ส่งเสรมิ	ปลูก

ฝัง	แนวความคิด	ความรู	้ให้กับพลเมือง	และสังคมโดยรวม

ของทุกประเทศ	 ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นตัวแปรหลักของ

ความสามารถในการแข่งขันระยะยาว	 การออกแบบการ

ศกึษาจงึเป็นข้อต่อส�าคญัของการพฒันาประเทศในทกุด้าน

ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม	 (ส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา,	 2557	 :	 3)	 นานาประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะ	

UNESCO	 และองค์กรอื่นๆ	 ได้ตระหนักถึงบทบาทความ

ส�าคญัของครูต่อคุณภาพการศกึษา	กล่าวได้ว่า	คณุภาพของ

ผู้เรียนและระบบการศึกษา	รวมถึงนวัตกรรมการเรียนการ

สอนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู	 นอกจากนี้ยังมีการยอมรับ

ว่าประเทศที่มีระบบการจัดการศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลกล้วน

เป็นผลลัพธ์มาจากคุณภาพของครู	 (McKinsey,	 2007	 :	

210)	 จากผลการทดสอบระดับนานาชาติ	 ประเทศท่ีมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้สูง	 จะมีแนวโน้มการเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูงกว่า	ขณะเดียวกันประเทศที่มีประชากรมีการ

ศึกษาดีมีคุณภาพจะมีความเป ็นประชาธิปไตยและ

เสถยีรภาพทางการเมอืงและสงัคมสงูกว่า	(Hanushek	และ	

Rivkin,	2010	:	312)

	 การจดัการศกึษาในศตวรรษที	่21	มคีวามแตกต่าง

จากศตวรรษที่	 20	 และ	 19	 เพราะความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่

ท�าให้การศกึษาในอดุมคตเิป็นจรงิได้	ผูเ้รยีนทีม่จี�านวนมาก

ขึ้นในแต่ละชั้นเรียน	 ท�าให้วิธีการสอนแบบเดิมๆ	 ไม่มี

ประสิทธิภาพพอเพียง	(สุทธิพร	จิตต์มิตรภาพ,	2553	:	11)	

ท�าอย่างไร	ที่จะให้ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพ	มีศักยภาพ	

เป็น	“ครูเพื่อศิษย์”	อย่างสมบูรณ	์มีทักษะการเรียนรู้	และ

ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตของ

ตนเอง	ระหว่างเป็นครเูป็นการเรยีนรู	้และมศัีกดิศ์รสี�าหรบั

การเป็นครูเพ่ือศิษย์และเพื่อการด�ารงชีวิตของตนเอง	

(วิจารณ์	 พานิช,	 2556	 :	 53)	 มีสมรรถนะและความ

เชีย่วชาญในการท�างานทีป่ระกอบด้วย	ความรู	้ทกัษะ	และ

ทัศนคติที่ดีต่อการท�างานที่เน้นทักษะมากกว่าความรู ้	

(กฤษณพงศ์	กีรติกร,	2557	:	76)	เปลี่ยนวิธีการสอนที่เน้น	

“วชิาเป็นตวัตัง้”เป็น	“เน้นชวีติผู้เรยีนเป็นตวัตัง้”	(ประเวศ	

วะส,ี	2552	:	23)	นกัการศกึษาจะต้องท�าความเข้าใจในการ

เปลีย่นแปลงและปรบัตัวโดยการปรบัเปลีย่นหลกัสูตรและ

การเรียนการสอนให้มีลักษณะเป็นเน้ือหาวิชาท่ีผู้เรียน

จ�าเป็นต้องรู้	ต้องได้รับการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะ

ที่จ�าเป็น	(Trilling	and	Fadel,	2009	:	37)	พัฒนาผู้เรียน

ให้มีนิสัยการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง	 โดยเน้นวิชาแกนและ

เนื้อหาในศตวรรษที่	 21	 ทักษะการเรียนรู ้และทักษะ

นวตักรรม	ทกัษะสารสนเทศ	ส่ือ	และเทคโนโลย	ีและทกัษะ

ชีวิตและการท�างาน	การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน	 จึงต้องใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยก

ระดบัคณุภาพการศกึษา	โดยมุง่ให้ความส�าคญัทัง้หลกัสตูร

ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตและการเรียนการสอนที่ตอบ

 Keywords : Flip Classroom Instruction, Participatory Operation, Teaching practicum
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สนองต่อคณุภาพของการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมายอย่างแท้จรงิ	

(ประสาท	เนืองเฉลิม,	2556	:	45)

	 การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	 (Flipped	

Classroom)	 เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา	 เป็นการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 (Child-center	

education)	 เป็นการผสมผสานการเรียนที่มีการน�า

เทคโนโลยมีาช่วยพฒันาการสอนในชัน้เรยีน	มแีนวทางการ

จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียน	 “เรียนท่ีบ้าน-ท�าการ

บ้านที่โรงเรียน”	 เป็นการน�าสิ่งท่ีเคยท�าในช้ันเรียนไปท�าที่

บ้าน	และน�าสิง่ทีเ่คยท�าทีบ้่านมาท�าในชัน้เรยีน	บทบาทของ

ครูผูส้อนจะเปลีย่นไปจากการสอนแบบเดมิ	ไม่ใช่ผูถ่้ายทอด

ความรูแ้ต่จะเป็นผูอ้�านวยความสะดวกในการเรยีน	และเป็น

ผู้จุดประกายความคิดด้วยการเป็นผู้ตั้งค�าถามให้เด็กเกิด

ความคิด	สร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นในการเรียน

	 ส�าหรับประเทศไทยมีระบบ	กระบวนการผลติ	และ

พฒันาครูทีม่คีณุภาพโดยมีมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็น

วิชาชีพชั้นสูง	ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาต	ิพ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	

มาตรา	52	ได้ก�าหนดให้	กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มี

ระบบ	กระบวนการผลติ	พฒันาคร	ูคณาจารย์	และบคุลากร

ให้มีคุณภาพ	และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ

ชั้นสูง	 โดยการก�ากับและประสานสถาบันที่ท�าหน้าที่ผลิต

และพัฒนาครู	คณาจารย์	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	2546	 :	

5)	และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา	

พ.ศ.	2546	มาตรา	43	ได้ก�าหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพ

ทางการศึกษาประเภทหน่ึงท่ีมีการควบคุม	 ซ่ึงผู้ประกอบ

วิชาชีพครูจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ	 ทั้งด้านความรู้และ

ประสบการณ์วชิาชพีด้านการปฏบิตังิานและการปฏบิตัติน	

และเน้นให้ความส�าคญัในการพฒันาครทูัง้ในด้านการสอน	

แรงจงูใจในอาชพี	ความรูท้างวชิาการ	ความรูท้างเทคโนโลยี

ใหม่ๆ	หลกัคณุธรรม	จรยิธรรม	และการปรบัตวัเองให้ด�ารง

ชวีติได้อย่างมคีวามสขุ	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา,	

2550	 :	 8)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ได้ก�าหนด

บทบาทหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพครูไว้อย่าง

ชัดเจนในพระราชบัญญัติแห ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	พ.ศ.	2547	มาตรา	7	และ	มาตรา	8	ได้ระบุ

บทบาทในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของวชิาชพีครใูนการ

ผลติและพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาให้มคีณุภาพ

และมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูง	 (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม,	 2551	 :	 2)	 โดยการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 สาขาครุศาสตรบัณฑิต

เริม่ตัง้แต่ปีการศึกษา	2547	เป็นต้นมา	เปล่ียนจากหลักสูตร	

4	ปี	เป็นหลกัสตูร	5	ปี	และต้องปฏิบตักิารสอนจรงิในสถาน

ศึกษาเป็นเวลา	 1	 ปีการศึกษา	 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาครู 

มีความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์ตามเกณฑ์

มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพครทูีส่�านกังานเลขาธกิาร

คุรุสภาก�าหนด	 โดยการออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพมีจุด 

มุง่หมายให้นกัศกึษาได้มโีอกาสทดลองหลักการ	วธิกีารสอน	

ทฤษฎีต่างๆ	 เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ได้เรียนรู้จาก 

มหาวิทยาลัยฯ	ในสถานการณ์จริง	ได้รับประสบการณ์ตรง

และเกดิทกัษะในการปฏิบตังิานในหน้าทีค่รทูกุด้าน	เพราะ

การพฒันานกัศกึษาฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีคร	ูเป็นการพฒันา

และท�างานร่วมกนัระหว่างมหาวทิยาลัย	โรงเรยีนเครอืข่าย	

คณาจารย์	 และครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเครือข่าย	 รวมไปถึง

การเตรียมความพร้อมในด้านสถานท่ีในการฝึกปฏิบัติการ	

และกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

	 จากความส�าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัย

จงึต้องการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีนกลบั

ด้าน	โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการมีส่วนร่วม	ของครูพี่เลี้ยง	

และนกัศกึษาฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีครสูาขาวชิาฟิสกิส์	เพือ่

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	 21	

รวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสาขา

วิชาฟิสิกส์	 ของโรงเรียนเครือข่ายร่วมคณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เพื่อกระตุ ้นให้ครู 

พี่เล้ียงในโรงเรียนเครือข่ายคณะครุศาสตร์	 นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ	ได้แลกเปลี่ยนความรู้	ประสบการณ์	

ข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหา	 ข้อจ�ากัด	 ความ

ต้องการ	 สภาพที่แท้จริงของผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนกับ
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ปัญหาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยยก

ระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาบริบท	 สภาพปัจจุบันในการจัดการ

เรียนการสอนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูใน

โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 2.		เพือ่พฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีน

กลับด้าน	 โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการมีส่วนร่วม	 ของคร ู

พี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชา

ฟิสิกส์	

	 3.		เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนจัดการเรียนรู	้

ห้องเรียนกลับด้าน	 ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู

สาขาวิชาฟิสิกส์

วิธีด�าเนินการวิจัย

ข้ันตอนท่ี 1	ศกึษาบรบิท	สภาพปัจจบุนัในการจดัการเรยีน

การสอน

 วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.		สังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูฟิสิกส์

ในห้องเรียนแบบไม่มีส่วนร่วม	

	 2.		สมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างครพูีเ่ลีย้ง	เครอืข่าย

ร่วมพัฒนาสาขาวิชาฟิสิกส์	

 แหล่งข้อมูล

	 ครพูีเ่ลีย้งสาขาวชิาฟิสกิส์ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็น

ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์	ประจ�าปี

การศึกษา	 2556	 จ�านวน	 25	 คน	 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 1.	 แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 ประกอบด้วย	 

4	ด้าน	คอื	1)	สภาพห้องเรยีน	บรรยากาศในช้ันเรยีน	สภาพ

แวดล้อม	2)	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	3)	การตั้ง

ค�าถามของครูผูส้อน	และ4)	การตอบค�าถามและการมส่ีวน

ร่วมของนักเรียน	

	 2.		แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	ซึ่งมีหัวข้อใน

การสัมภาษณ์	6	ประเดน็	คือ	1)	ด้านการเตรยีมความพร้อม

ก่อนปฏิบตักิารสอน	2)	ด้านการปฏบิตักิารสอนจรงิ	3)	ด้าน

วิจัยในชั้นเรียน	4)	ด้านการจัดท�าโครงการพัฒนาวิชาการ	

5)	ด้านการจดัท�าป้ายนเิทศ	และ	6)	ด้านคุณลักษณะความ

เป็นครู	

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		ประชุมช้ีแจงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาปฏิบัติการสอน	2	เพื่อชี้แจงแนวทางในการสังเกต

การสอนห้องเรียนของครูพี่เลี้ยง

	 2.		ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์	 เพื่อส่งตัว

นักศึกษาเข้าสังเกตการสอนและสัมภาษณ์ครูผู้สอน	 ตาม

การมอบหมายของผู้วิจัย

	 3.		ประสานครูพี่เลี้ยง	 เพื่อขอเข้าสังเกตการสอน

และสัมภาษณ์

	 4.		เข้าสังเกตการสอนและสัมภาษณ์ครูพ่ีเลี้ยง	

ระหว่างวันที่	11	ตุลาคม	ถึง	20	ธันวาคม	2556

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวเิคราะห์ข้อมูลผู้วจิยัใช้การวเิคราะห์ข้อมูลจาก

การสังเกตการสอนห้องเรียนและสัมภาษณ์	 โดยใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 โดยจ�าแนกข้อมูล

ตามประเด็นที่ผู้วิจัยก�าหนด

ขั้นตอนที่ 2	 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน

กลับด้าน	

	 1.		ประเมินความเหมาะสมกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยผู้เชี่ยวชาญ

 วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.		ก�าหนดกรอบแนวคิดกระบวนการจดัการเรยีน

รู ้ห้องเรียนกลับด้าน	 โดยน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา	

วิเคราะห์	สังเคราะห์	หลักการและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กบัการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีนกลบัด้าน	

และจากการสงัเกตการณ์เรยีนการสอนและสมัภาษณ์ครพูี่
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เลี้ยงสาขาวิชาฟิสิกส์

	 2.		ร่างกระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีนกลบัด้าน	

	 3.		การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	 จากผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	 5	 คน	

เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม	

 แหล่งข้อมูล

	 ผู้เชีย่วชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	มาจากผูท้ีม่คีวามรูค้วาม

สามารถในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยม 

ศึกษา	 การพัฒนากระบวนการคิด	 รวมไปถึงผู้ที่มีความรู้

ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.		ร่างกระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีนกลบัด้าน

	 2.		แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	ของผู้เชี่ยวชาญ	

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		ประสานผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อแจ้งและขอความ

อนเุคราะห์ประเมนิร่างกระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีน

กลับด้าน	

	 2.		ส่งแบบประเมนิให้ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา	จ�านวน	

5	ท่าน	ตั้งแต่วันที่	2	กุมภาพันธ์	ถึง	15	มีนาคม	2557

	 3.		ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน

กลับด้าน	ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

	 4.		จดัท�าเป็นต้นฉบบั	เพือ่น�าไปใช้ในขัน้ตอนต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)

	 2.	 การทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้อง 

เรียนกลับด้าน	

 วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน

กลับด้าน	กับกลุ่มขนาดเล็ก	จ�านวน	6	คน	เป็นนักศึกษาที่

มีความสามารถปานกลางและความสามารถต�่า	 กลุ่มละ3	

คน	โดยน�ากระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีนกลบัด้าน	ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้	 เพื่อน�าผลที่ได้จากการทดลอง

ใช้ไปปรบัปรงุแก้ไข	ขัน้กจิกรรมการสอน	สือ่	ความน่าสนใจ	

การท�าความเข้าใจ	 และน�าไปปรับประยุกต์ใช้ได้ง่าย	 จาก

นั้นปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	

จากการทดลองใช้ครั้งที่	1	และน�าไปทดลองใช้ครั้งที่	2	ต่อ

ไป

	 2.	 ทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน

กลบัด้าน	กบักลุม่ขนาดกลาง	จ�านวน	18	คน	เป็นนักศกึษา

ทีม่คีวามสามารถปานกลางและอ่อน	กลุม่ละ	9	คน	โดยน�า

กระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีนกลบัด้าน	ทีผู่ว้จิยัสร้าง

ขึ้นไปทดลองใช้	 เพื่อน�าผลที่ได้จากการทดลองใช้ไป

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองใช้ครั้งที่	 2	

และจัดท�ากระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	

ฉบับสมบูรณ์	เพื่อน�าไปใช้ต่อไป

 แหล่งข้อมูล

	 นกัศกึษาชัน้ปีที	่4	สาขาวชิาฟิสกิส์	คณะ	ครศุาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	24	คน	ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก่ียวกับความ

เหมาะสมของกระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีนกลบัด้าน	

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		ประสานนกัศึกษาในการทดลองใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้	โดยผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง	ตามวนั	เวลา	ทีน่ดัหมายไว้	ผู้วจิยัอธบิายจดุมุง่หมาย

ในการวิจัยและชี้แจงเกี่ยวกับการทดลองใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	 ให้นักศึกษาทราบ	 และ

ท�าการสัมภาษณ์นักศึกษา	จ�านวน	24	คน	ภายหลังจากได้

ทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	

	 2.		ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ตั้งแต่วัน

ที่	3	กรกฎาคม	ถึง	6	สิงหาคม	2557

	 3.		น�าผลการสัมภาษณ์	มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

ต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	จากข้อเสนอ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

57

แนะที่ได้รับจากการทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

ห้องเรียนกลับด้านกับนักศึกษา	 จากการทดลองครั้งท่ี	 1	

และ	 2	 โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (Structured	

Interview)

 

ขั้นตอนท่ี 3	 ศึกษาผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

ห้องเรียนกลับด้าน

 วิธีด�าเนินการวิจัย

	 น�ากระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรียนกลบัด้าน	ไป

ใช้กบักลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาชัน้ปีที	่4	สาขาวชิาฟิสกิส์	คณะ

ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ที่เรียนใน

รายวชิาปฏบิตักิารสอน	ในภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2557

 แหล่งข้อมูล

	 นกัศกึษาชัน้ปีที	่4	สาขาวชิาฟิสกิส์	คณะ	ครศุาสตร์	

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ทีเ่รยีนในรายวชิาปฏบิติั

การสอน	 ในภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน	 1	

ห้อง	31	คน	จาก	3	ห้อง	จ�านวน	92	คน	ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่ม	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 แบบประเมินท่ีใช้ในการปฏิบัติการวิจัย	 ได้แก่	

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน	

แบบประเมินการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนการ

ปฏิบัติการสอน	แบบประเมินการท�าวิจัยในชั้นเรียน	แบบ

ประเมินการจัดท�าโครงการพัฒนาวิชาการ	 และแบบ

ประเมินการปฏิบัติการสอน

	 2.		แบบประเมนิสมรรถภาพการสอนของนกัศกึษา

ในการปฏิบัติหน้าที่ครูหลังจากฝึกปฏิบัติการสอน

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		ประสานครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ

วชิาชพีครู	ในการตดิตามผลการใช้กระบวนการจัดการเรยีน

รู้	 โดยผู้วิจัยเป็นผู้อธิบายแนวทางในการด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง	ตามวนั	เวลา	ทีน่ดัหมายไว้	ผูว้จิยั

อธบิายจุดมุง่หมายในการวจิยัและช้ีแจงเกีย่วกบัการติดตาม

การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	ให้ครู

พี่เล้ียงและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการทราบ	 และท�าการ

รวบรวมข้อมลู	ภายหลงัจากนกัศึกษาได้ฝึกปฏบิตักิารสอน

โดยเรียบร้อย	

	 2.		ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ภาคเรียน

ที่	 1	ปีการศึกษา	2557	ตั้งแต่วันที่	 24	สิงหาคม	ถึง	 20	

พฤศจิกายน	2557

	 3.		น�าผลการติดตามผลการประเมินปฏิบัติการ

วิจัย	มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

สรุปและอภิปรายผล

	 1.		ผลการศึกษาบริบท	 สภาพปัจจุบันในการ

จดัการเรยีนการสอนของนกัศกึษาฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีครู

ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	 คณะครุศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 1.1		 ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนัในการจดัการ

เรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 พบว่า	

บุคลิกของครูจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรยีน	ความใส่ใจของครผููส้อนจะส่งผลต่อการมส่ีวนร่วม

และตั้งใจเรียนของนักเรียน	 ครูต้องลดพฤติกรรมการบอก

ความรู้	 เพราะจะเป็นการปิดกั้นการค้นหาค�าตอบของ

ปัญหา	 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุปความรู้ด้วยตนเอง	

ส่ือการเรียนการสอนสามารถกระตุ ้นความสนใจของ

นักเรียน	 ไม่ว่าจะเป็นสื่อขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่	 หาก

สามารถจัดสื่อให้ครบทุกคนหรือทุกกลุ่มจะท�าให้ผู้เรียน

สนกุและมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรม	การจดักจิกรรมทีส่่ง

เสรมิให้นกัเรียนมส่ีวนร่วมจะท�าให้นกัเรยีนสนกุและมคีวาม

กล้าแสดงออก	 เพราะการเรียนรู้ในปัจจุบันเปล่ียนแปลง 

ไปเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระแสแห่งโลกในยุค 

ดิจิตัล	 (Digital	 Age)	 ที่ส่งผลต่อการแสวงหารูปแบบและ

การปรับกระบวนทัศน์ในการท�างาน	(Paradigm	Shift)	ที่

มีความหลากหลายให้สอดรับและก้าวทันความเปล่ียน	
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แปลงกับโลกยุคใหม่ซึ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว	 (สุรศักด์ิ	 

ปาเฮ,	2556	:	1)

	 	 1.2		 ผลการศึกษาปัญหาอปุสรรคทีพ่บจากการ

ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานศึกษา	 โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง	พบว่า	

	 	 	 1.2.1	 ด้านการเตรียมความพร้อมก่อน

ปฏิบัติการสอน	พบว่า	 นักศึกษามีการเตรียมตัวก่อนสอน

น้อย	ไม่กล้าแสดงออก	ไม่มคีวามมัน่ใจ	ขาดการน�าเสนอครู

พี่เลี้ยงก่อนการสอน	ไม่เตรียมการปฏิบัติการ	รูปแบบแผน

การสอนที่ใช้ไม่ชัดเจน	เทคนิคการสอนไม่หลากหลาย

	 	 	 1.2.2	 ด้านการปฏิบัติการสอนจริง	พบ

ว่า	 นักศึกษายังไม่พร้อม	 สอนเทคนิควิธีไม่หลากหลาย	

ควบคุมชั้นเรียนไม่ได้	 ขาดการกระตุ ้นให้นักเรียนร่วม

กิจกรรมอย่างเต็มที่	 การปฏิบัติการสอนจริงกับแผนไม่

สมัพนัธ์	ขาดความแม่นย�าในเนือ้หา	ขาดความมัน่ใจในการ

สอน	 ไม่มีความมั่นใจในเน้ือหาการสอน	 ไม่ค่อยมีสื่อ

เทคโนโลยี	 สอนโดยการใช้วิธีการแบบเดิมๆ	 พูดไม่ค่อย

ชัดเจน

	 	 	 1.2.3	 ด้านวจิยัในชัน้เรยีน	พบว่า	หวัข้อ

งานวิจัยไม่สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน	 วิจัย

ระยะสั้นไม่ต่อเนื่อง	 ไม่ส่งเครื่องมือให้ดูล่วงหน้า	 ใช้กลุ่ม

ตัวอย่างน้อยเกินไป	ปัญหาไม่ชัดเจน	 ขาดทักษะการวิจัย	

ไม่ปรึกษาครูพี่เลี้ยง	งานวิจัยล่าช้า	ไม่มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน	

นักศึกษาเร่งท�าวิจัยในช่วงปลายเทอม	ขาดการวางแผน	

	 	 	 1.2.4		 ด้านการจัดท�าโครงการพัฒนา

วิชาการ	 พบว่า	 นักศึกษาไม่มีโครงการที่ชัดเจนในการ

พัฒนาวิชาการ	จัดโครงการในช่วงเวลาที่ใกล้จะสิ้นสุดการ

ฝึกประสบการณ์	 ขาดส่ือท่ีทันสมัย	 รูปแบบโครงการไม่

เหมาะกับวัยและยุคสมัยผู้เรียน	โครงการไม่ชัดเจน	ไม่เก็บ

ข้อมูล	 ไม่เก็บหลักฐาน	 นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการ

ท�างาน	แนวทางจากทางมหาวทิยาลยัไม่ชดัเจนว่าต้องการ

ให้นักศึกษาท�าอะไร	

	 	 	 1.2.5		 ด้านการจัดท�าป้ายนิเทศ	 พบว่า	

การท�าป้ายนิเทศไม่หลากหลาย	 ขาดการวางแผนการจัด

ป้ายนเิทศ	ป้ายไม่ดงึดดูความสนใจ	ไม่คดิสร้างสรรค์	ไม่ทนั

สมัย		 	 	

	 	 	 1.2.6		 ด้านคณุลกัษณะความเป็นคร	ูพบ

ว่า	 การแต่งกายและการใช้ค�าพูดไม่เหมาะสม	 ขาดความ

มัน่ใจในตวัเองท�าให้นกัเรยีนไม่ให้ความส�าคญั	นกัศกึษายงั

มีพฤติกรรมการเป็นนักศึกษาอยู่	การแต่งกายไม่เหมาะสม	

ไม่มีความกระตือรือร้น	 มาสายบ่อยครั้ง	 หยอกล้อกับ

นักเรียน	การใช้ค�าแทนตัวเองไม่เหมาะสม

	 	 จากผลการศกึษาปัญหาอปุสรรคทีพ่บจากการ

ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานศึกษามีปัญหาหาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง	6	

ด้าน	 สอดคล้องกับการศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครใูนสถานศกึษา	ทีพ่บว่ามปัีญหาต่างๆ	ทีจ่�าเป็นต้องได้รบั

การแก้ไขและพัฒนาโดยเร่งด่วน	 คือ	 สมรรถนะด้านการ

จดัการเรยีนการสอนและคณุลกัษณะด้านความเป็นครู	เช่น	

สมรรถนะด้านมโนมต	ิความแม่นย�าในเนือ้หา	การน�าทฤษฎี

ต่างๆ	 ที่เรียนมาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 และ

ทกัษะอืน่ๆ	ทีจ่�าเป็นต่อการจดัการเรยีนการสอน	และความ

เป็นครู	(กมลวรรณ	ตั้งเจริญบ�ารุงสุข,	2545	:	64;	อ�านวย	

ถาวร,	2544	:	58	;	วรรณทิพา	รอดแรงค้า	และภาวิณี	ศรี

วัฒนานนท์,	2545	:	81)

	 2.	 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวน 

การจัดการเรียนรู ้ห้องเรียนกลับด้าน	 ของผู ้เชี่ยวชาญ	

จ�านวน	5	คน	เพื่อพิจารณาความเหมาะสม	พบว่า	ผลการ

ประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกระบวนการ

จดัการเรยีนรูห้้องเรยีนกลับด้าน	โดยรวมมคีวามเหมาะสมอ

ยู่ในระดับมาก	 (x̄=4.44,	 S.D.=0.52)	 และผลจากการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากการน�าไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ขนาดเล็ก	 6	 คน	 และกับกลุ่มขนาดกลาง	 18	 คน	พบว่า

กระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีนกลบัด้านที่ทดลองใช้มี

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านมี

ความเหมาะสม	มีสื่อใบงานน่าสนใจ	ขั้นตอนกระบวนการ

สั้นกะทัดรัด	ท�าให้เข้าใจง่าย	กิจกรรมมีความต่อเนื่อง	และ
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เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาที่ก�าหนด	 ผลจากการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	 ที่พัฒนาขึ้น

ได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม	 อาจเน่ืองมาจากผู้

วจิยัพฒันากระบวนการโดยใช้กระบวนการความร่วมมอืกบั

ครูพี่เลี้ยงเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	 ท่ีท�าหน้าท่ีดูแล

นักศึกษาหนึ่งปีการศึกษาในระหว่างที่ปฏิบัติการสอนใน

โรงเรยีน	ส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรู้และร่วมพฒันานกัศกึษา

วชิาชพีครูด้วยกนั	เกดิกลุม่เครอืข่ายพฒันาวชิาชพีครสูาขา	

(Professional	 Learning	 Community)	 ในการแลก

เปลีย่นเรยีนรู้กบัครูพีเ่ลีย้ง	อาจารย์นเิทศก์และนกัศกึษาฝึก

ปฏิบัติการ	

	 3.		ผลการศึกษาการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

ห้องเรยีนกลบัด้าน	ของนกัศกึษาปฏบิติัการวชิาชีพครสูาขา

วิชาฟิสิกส์	พบว่า	

	 	 3.1		 ผลการประเมนิความคดิเหน็ของอาจารย์

ผูส้อนทีม่ต่ีอการใช้กระบวนการจดัการเรยีนรูห้้องเรยีนกลบั

ด้าน	 ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชาฟิสิกส	์

กิจกรรมที่	 1	 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน

ของนกัศกึษา	โดยรวมมคีวามสามารถในการปฏบิตักิารอยู่

ในระดับมาก	(x̄=3.91,	S.D.=0.40)	และกิจกรรมที่	2	การ

ประเมินการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา	

โดยรวมมีความสามารถในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก	

(x̄=4.07,	S.D.=0.41)	

	 	 3.2		 ผลการประเมินความคดิเห็นของครพูีเ่ลีย้ง

ที่มีต่อการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน	

ของนกัศกึษาปฏบิตักิารวชิาชพีครสูาขาวชิาฟิสกิส์	กจิกรรม

ที่	 3	 การประเมินวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา	 โดยรวมมี

ความสามารถในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก	(x̄=4.07,	
S.D.=0.38)	 กิจกรรมท่ี	 4	 การประเมินโครงการพัฒนา

วชิาการของนกัศกึษา	โดยรวมมคีวามสามารถในการปฏบิตัิ

การอยูใ่นระดบัมาก	(x̄=4.14,	S.D.=0.41)	และกจิกรรมที่	

5	การประเมินคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา	โดย

รวมมีความสามารถในการปฏิบัติการอยู ่ในระดับมาก	

(x̄=4.09,	S.D.=0.39)	

	 	 3.3	 ผลการประเมินสมรรถภาพการสอนของ

นกัศึกษาในการปฏิบติัหน้าทีค่ร	ูหลงัจากฝึกปฏิบตักิารสอน

ของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาฟิสิกส์ของครูพี่เลี้ยงและ

อาจารย์นิเทศก์	 โดยรวมมีสมรรถภาพอยู่ในระดับมาก	

(x̄=4.08,	S.D.=0.39)

	 ผลจากการประเมินความคิดเห็นและสมรรถภาพ

การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพอยู่ในระดับมาก	

อาจเนือ่งมาจากนกัศึกษาฝึกปฏิบตักิารได้มสีร้างองค์ความ

รู้อย่างมีความหมาย	 (Meaning	Making)	 โดยนักศึกษา 

เป็นผู ้บูรณาการสร้างทักษะองค์ความรู ้จากการเรียนรู ้

ด้วยตนเองโดยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์และกระดาน 

ส�าหรับอภิปรายแบบออนไลน์	 (Social	 Networking	 &	 

Discussion	Boards)	ร่วมไปถึงการสาธิตการสอนและน�า

หลักการแนวคิดทฤษฎีไปสู่การประยุกต์ใช้ในการสอนจริง	 

(Demonstration	&	Application)	เป็นการสร้างองค์ความ

รู้โดยผู้เรียนเองใน	อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชา	ครู

พีเ่ลีย้ง	และนกัศกึษาฝึกปฏบิตักิารสอน	ได้มกีารเรยีนรูแ้บบ

ร่วมมือ	(Collaborative	Learning)	โดยมุง่เน้นเพือ่ช่วยส่ง

เสรมิสมรรถนะในการสอนให้กบันกัศึกษา	ซึง่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	สุภาพร	สุดบนิด	(2557	:	98)	พบว่า	นักเรียน

ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิห้องเรยีนกลบั

ทาง	มคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีน	เจตคตต่ิอการเรยีนและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.01	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ลัทธพล	ด่านสกุล	

(2558	 :	 78)	 พบว่า	 ประสิทธิภาพของเว็บไซต์พอดคาสต์

ส�าหรับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กลวิธีการ

ก�ากับตนเอง	 เรื่องโครงสร้างการโปรแกรม	 มีค่าเท่ากับ	

81.07/83.35	นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่เรียน

รูด้้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลับด้านโดยใช้กลวธิี

การก�ากับตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่องโครงสร้าง

การโปรแกรม	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

นวพัฒน์	เก็มกาแมน	(2558	:	76)	พบว่า	แผนการจัดการ
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เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส	์

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	เรื่อง	การเขียนโปรแกรมแบบ

ทางเลอืกมคีณุภาพอยูใ่นระดับด	ี(x̄=4.41)	มปีระสทิธภิาพ	

E
1
/E

2
	 เท่ากับ	 80.37/81.93	 และนักเรียนที่เรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู ้แบบห้องเรียนกลับด ้านด้วยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลงานวิจัยไปใช้

	 	 การออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนรู้

ห้องเรียนกลับในรายวิชาการปฏิบัติการสอน	 อาจน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดอบรม	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้

นักศึกษาวิชาชีพครู	 ที่จะต้องออกปฏิบัติการสอนในสถาน

ศึกษา	เพื่อให้นักศึกษา	ครูพี่เลี้ยง	หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กบัการพฒันาวชิาชพีครู	ได้มคีวามเข้าใจ	และเพ่ือน�าไปปรบั

ประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่	21

	 2.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรมกีารศกึษาวจิยัเปรียบเทยีบคณุภาพ

ของกระบวนการจดัการเรยีนรู้	ความคงทนในการเรยีนและ

ความพึงพอใจของผู้เรียน	โดยเปรียบเทียบในลักษณะที่ให้

ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาระบบ

การศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

	 	 2.2		 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ	 เช่น	 ความ

สามารถระดับสติปัญญา	 มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของ 

ผู้เรียนหรือมีผลต่อการแก้ปัญหาของผู้เรียน
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การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาและทักษะทางสังคม

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา

กับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

Comparisons of Intellectual Development and Social Skills of Childhood 

at the Second Level, Between Who Learned Based on Educational Games 

Experiences and Using Practice Drills Approach 

วรารัตน์	เสริมทรง1,	ประสงค์	สายหงส์2,	สุชาดา	บุบผา3

Wararat	Sermsong1,	Prasong	Saihong2,	Suchada	Bubpha3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัในครัง้นีม้จีดุมุง่หมาย	เพือ่	(1)	พฒันาประสิทธภิาพของแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู	้ด้วยกจิกรรม

เกมการศึกษา	และกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	ของนักเรียนชั้นอนุบาล	ปีที่	2	ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	

(2)	หาค่าดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูด้้วยกจิกรรมเกมการศกึษา	และกจิกรรมโดยใช้แบบฝึก

เสริมทักษะ	ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	2	(3)	เปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาและทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้น

อนบุาลปีที	่2	ระหว่างการจดัประสบการณ์ด้วยกจิกรรมเกมการศึกษา	และกจิกรรมโดยใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะ	กลุ่มตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	2	จ�านวน	40	คน	2	ห้องเรียน	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2557	

คือโรงเรียนบ้านจานโนนสูง	จ�านวน	21	คนและโรงเรียนบ้านโนน	ศรีสวัสดิ์จ�านวน	19	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	

(Cluster	Random	Sampling)	และจับสลากเพื่อจัดเป็นกลุ่มทดลองส�าหรับแต่ละกลุ่ม	 โดยกลุ่มทดลองที่	 1	 โรงเรียน

บ้านจานโนนสูง	ใช้การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา	และกลุ่มทดลองที่	2	โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์	จัด

ประสบการณ์ด้วยแบบฝึกเสรมิทกัษะ	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แผนการจดัประสบการณ์ด้วยกจิกรรมเกมการศกึษา	

และแผนการจดัประสบการณ์โดยใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะ	รปูแบบละ	16	แผน	แบบวดัพฒันาการด้านสตปัิญญา	ชนดิรปูภาพ	

จ�านวน	25	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.90	และแบบสังเกตทักษะทางสังคม	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

0.91	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และทดสอบสมมติฐานด้วย	 t-test	 แบบ	

Independent	Samples	และ	Hotelling’s	T2

1	นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.		ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา	 และการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	มีค่าเท่ากับ	79.23	/75.16	ตามล�าดับ

	 2.		ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูด้้วยกจิกรรมเกมการศกึษา	และการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	มีค่าเท่ากับ	0.7500	และ	0.6460	คิดเป็นร้อยละ	75.00	และ	64.60	ตามล�าดับ

	 3.		นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูด้้วยกจิกรรมเกมการศกึษา	มพีฒันาการด้านสตปัิญญาจ�านวน	

5	ด้าน	สูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	ได้แก่	พัฒนาการด้านการสังเกตและการจ�าแนก	ด้านการหาความสัมพันธ	์ด้านการเรียงล�าดับเหตุการณ์	ด้าน

การจัดหมวดหมูห่รอืประเภท	และด้านการเข้าใจธรรมชาต	ิยกเว้นพฒันาการ	ทางสติปัญญาด้านการสร้างความคดิรวบยอด	

ทีไ่ม่พบความแตกต่างของค่าเฉลีย่	และนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์ด้วยกจิกรรมเกมการศึกษา	มทีกัษะทางสังคม

ทั้ง	6	ด้าน	สูงกว่ากลุ่มที่จัดประสบการณ์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ได้แก่	ทักษะ

ด้านการแสดงออกทางอารมณ์	ด้านความไวในการรบัรูอ้ารมณ์ของผูอ้ืน่	ด้านการควบคมุอารมณ์ตนเอง	ด้านการแสดงออก

ทางสังคม	ด้านความไวในการรับรู้ทางสังคม	และด้านการควบคุมทางสังคม

 ค�าส�าคญั : การจดัประสบการณ์การเรยีนรูด้้วยกจิกรรมเกมการศกึษา,	การจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใช้แบบ

ฝึกเสริมทักษะ,	พัฒนาการด้านสติปัญญา,	ทักษะทางสังคม

	 The	purposes	of	this	research	were	:	(1)	to	develop	plans	for	learning	experience	based	on	

educational	games	activities	and	using	practice	drills	approach,	for	childhood	learners	level	2,	with	a	

required	efficiencies	of	75/75,	(2)	to	find	out	effectiveness	indices	of	those	two	mentioned	plans	for	

learning	experience,	and	(3)	to	compare	intellectual	development	and	social	skills	of	childhood	at	

the	second	level,	between	who	learned	based	on	educational	games	experiences	and	using	practice	

drills	approach.	The	sample	used	in	this	study	consisted	of	40	kindergartners	at	level	2,	attending	2	

classes	from	Ban	Jarnnonsoong	School	and	Ban	Nonsrisawat	School	which	were	composed	of	21	and	

19	students	respectively,	in	the	second	semester	of	academic	year	of	2014,	and	obtained	using	the	

cluster	random	sampling	technique.	They	were	random	assigned	into	two	experimental	groups,	those	

of	each	group	provided	in	learning	based	on	educational	games	experiences	and	using	practice	drills	

approach	respectively.	The	instruments	used	for	the	study	comprised	of	:	(1)	two	types	of	learning	

experience	plans	as	mentioned	16	plans	for	each	approach;	(2)	a	25-item	of	intellectual	test	with	a	

reliability	of	0.90;	and	(3)	a	30-item	of	observational	form	for	social	skills	with	a	reliability	of	0.91.	The	

statistics	used	for	analyzing	data	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	including	t-test	(Dependent	

Samples)	and	Hotelling’s	T2	were	employed	for	testing	hypothesis.

Abstract
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The results of the study were as follows:

	 1.		The	plans	for	learning	experience	based	on	educational	games	activities	and	using	practice	

drills	approach	had	efficiencies	of	79.23/75.16	respectively.

	 2.		The	plans	for	learning	experience	based	on	educational	games	activities	and	using	practice	

drills	approach	had	the	effectiveness	indices	of	0.7500	and	0.6460,	showing	that	the	students	had	

learning	progress	at	75.00	and	64.60	percentage	respectively.

	 3.		The	students	who	learned	based	on	educational	games	activities	showed	developing	of	

intelligences	in	5	aspects	higher	than	the	students	who	learned	using	practice	drills	approach,	at	the	

.05	 level	 of	 significance,	 which	were	 composed	 of	 developmental	 aspects	 for	 observation	 and	

discrimination,	correlations,	ordering	of	events,	categorizing	or	classifying,	and	understanding	in	nature,	

exception	for	the	aspect	of	concept	formation	did	not	have	mean	difference.	Whereas	the	students	

who	learned	based	on	educational	games	activities	showed	higher	aspect	of	6	social	skills	than	the	

students	who	learned	using	practice	drills	approach,	at	the	.05	level	of	significance,	those	social	skills	

were	revealing	of	emotion,	sensitivity	in	others	feeling,	controlling	of	self	emotions,	social	exposing,	

sensitivity	in	social	perceptions,	and	the	aspect	of	controlling	in	social	conditions.

 Keywords : Learning	Based	on	Educational	Games	Experiences,	Learning	Based	on	Practice	Drills

Approach,	Intellectual	Development,	Social	Skills

บทน�า

	 หลกัสตูรการศกึษาระดบัปฐมวยั	พทุธศกัราช	2546	

มุ่งส่งเสริมให้เด็กที่มีอายุแรกเกิดถึง	 5	 ปีมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย	อารมณ์-จิตใจ	สังคม	และสติปัญญาให้เหมาะสม

กบัวยั	การศกึษาของเด็กปฐมวยัมคีวามส�าคญัทีเ่ป็นรากฐาน

ของชวิีตมนษุย์	ทัง้เป็นฐานรองรบัการศกึษาทกุระดบั	จ�าเป็น

ต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถเจริญเติบโต	และเรียนรู้ได้

ตลอดชวีติ	เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมให้แก่เดก็ในการ

เข้าเรยีนในระดบัประถมศึกษา	การจดัการศึกษาปฐมวยัจงึ

มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องพฒันาเดก็	ช่วงอาย	ุ4-6	ปีแรก	

เป็นระยะที่เด็กมีจินตนาการสูงและศักยภาพทางความคิด

สร้างสรรค์สูง	 ถ้าหากได้รับประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและ

ต่อเนือ่งกนัเป็นล�าดบัและเป็นวยัทีก่�าลงัเจรญิเตบิโตทัง้ทาง

สมอง	จิตใจ	อารมณ์	ร่างกาย	(สุรางค์	โค้วตระกูล.	2545	:	

27)	ดังนั้น	ผู้เรียนวัยนี้จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง	

ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความเจริญ

เตบิโต	และสามารถพฒันาการได้ทกุด้านเตม็ตามศักยภาพ	

ทีเ่หมาะสมกบัวยั	ความสามารถและความแตกต่างระหว่าง

บุคคล	ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้	และสร้าง

รากฐานชีวิตให้พัฒน�าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป

	 การจดัการศกึษาปฐมวยั	เป็นการจดัประสบการณ์

การเรยีนรูโ้ดยยดึหลกัการเลีย้งดคูวบคูก่บัการให้การศกึษา

โดยค�านึงถึงความสนใจ	 ความต้องการ	 ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล	 และบริบทแวดล้อมของเด็กปฐมวัยด้วย

ความรัก	 ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน	 เพื่อ

สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนพัฒน�าไปสู่ความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์	 เห็นคุณค่าตนเองและสังคม	 ซึ่งการจัด

ประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัยจะไม่จัดเป็นรายวิชา	 แต่

จัดในรูปกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น	 เพื่อสนับสนุนให้
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ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้ได้พัฒนา

ทัง้ด้านร่างกาย	อารมณ์จติใจ	สงัคมและสตปัิญญา	โดยการ

บรูณาการ	กจิกรรม	6	กจิกรรมคอื	กจิกรรมเคลือ่นไหวและ

จังหวะ	 กิจกรรมเสริมประสบการณ์	 กิจกรรมสร้างสรรค	์

กิจกรรมเสรี	 กิจกรรมกลางแจ้ง	 กิจกรรมเกมการศึกษา	 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.	 2547:	

8-66)	ทีเ่น้นการพฒันาคนให้ผูเ้รียนได้รบัการเสรมิสร้างให้

มคีวามพร้อมทัง้ด้านร่างกาย	สตปัิญญา	คณุธรรมจรยิธรรม	

มีความสามารถในการแก้ปัญหามีทักษะในการประกอบ

อาชีพมีความมั่นคงในการด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่

ร่วมกนัอย่างสงบสขุ	เดก็ปฐมวยัเป็นชวิีตเป็นวยัเริม่ต้นของ

พฒันาการทกุด้านการอบรมเลีย้งดท่ีูถกูต้อง	เป็นสิง่จ�าเป็น

ที่จะส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต	 ส่งผลต่อการ

พฒันาความสามารถของตนเองในทกุด้าน	ร่างกายและสมอง

ของเด็ก	 เกิดการเรียนรู้มากที่สุดในชีวิตและเริ่มเรียนรู้ 

สิ่งต่างๆ	 ที่อยู่รอบตัวสนใจ	 อยากรู้อยากเห็นมีการเลียน

แบบผู้ใหญ่	 สิ่งท่ีเด็กเรียนรู ้เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อชีวิตใน

อนาคตของผู้เรียน	 ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์	

(เยาวพา	เดชะคุปต์.	2542	ก	:	14)	ซึ่งเชื่อว่าประสบการณ์

ในวยัเดก็มผีลต่อการพฒันาบคุลกิภาพเมือ่โตขึน้เป็นผูใ้หญ่	

กล่าวคือ	ช่วงวัยเด็กเล็ก	หากไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง

เพียงพอในขั้นใด	 ก็อาจเกิดการชะงักและมีผลให้เกิด

พฤติกรรมถดถอยเกิดความคับข้องใจส่วน	 อีริคสัน	

(Erikson.	1968;	cited	in	Cook	&	Cook.	2010	:	10)	ให้

ความเห็นว่า	 ผู ้เรียนในวัยน้ีเป็นวัยก�าลังเรียนรู ้ต ่อส่ิง

แวดล้อมรอบตัว	ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเด็กก็จะเกิดความ

เชื่อมั่นในตนเอง	มีความคิดริเริ่มน่าสนใจเช่นเดียวกับ	เบน

จามิน	บลูม	(Bloom.	1964	:	72)	ที่อธิบายว่า	50%	ของ

สติปัญญาของมนุษย์จะเร่ิมพัฒนาข้ึนในช่วง	 4	 ปีแรกของ

ชีวิต	และอีก	30%	จะพัฒนาขึ้นในช่วงต่อไป	ถ้าเด็กอยู่ใน

สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ทีด่	ีดงันัน้	เดก็วยันีจ้งึเป็น

วัยที่มีความส�าคัญที่สุดของการพัฒนา	ทั้งทางร่างกายและ

สติปัญญา	สังคมและบุคลิกภาพ	ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ

ในช่วงแรกของชีวิตจะมีอิทธิพลต่อการสร้างฐานความ

พร้อม	ส�าหรับการพัฒนาในระยะต่อไป

	 พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย	 เป็น

รากฐานทีส่�าคญัในการพฒันาสตปัิญญาในระดบัต่อไป	การ

จดัสิง่แวดล้อมให้เดก็จงึเป็นส่ิงจ�าเป็นเพือ่เปิดโอกาสให้เดก็

ได้สมัผสั	ได้เล่นและคุน้เคยกบัสิง่แวดล้อมด้วยตวัเอง	ท�าให้

เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงอันจะเป็นรากฐานที่จะช่วยให้เด็ก

เจริญเติบโตขึ้น	เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์	มีความมั่นใจ

รู้จักประดิษฐ์ค้นคว้าแสวงหาความรู้	 มิใช่คอยแต่จะลอก

เลียนแบบผู้อื่น	 (กษมา	วรวรรณ	ณ	อยุธยา.	2536	:	42)	

ความสามารถทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ควรได้

รบัการฝึกทกัษะ	ความสามารถตามทีน่กัการศกึษากล่าวมา

แล้วข้างต้น	มีลักษณะใกล้เคียงกันและตลอดหลักสูตรการ

ศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช	2546	ที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้

นักเรียนระดับปฐมวัยมีความสามารถทางด้านสติปัญญาที่

ครอบคลุมในทุกด้าน	เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้เรียน

รู้ทักษะทางสังคม	 เป็นพัฒนาการของความสามารถแสดง

พฤติกรรมต่อบุคคลอื่นและส่ิงแวดล้อม	 ให้สอดคล้องกับ

แบบแผนทีส่งัคมยอมรบัได้	พฤตกิรรมแสดงออกจะบ่งบอก

ให้เห็นถึงเจตคติและค่านิยมเฉพาะตนของบุคคลคนนั้น 

ผู้ที่มีพัฒนาการทางสังคมดี	 จะมีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นเข้าใจ

ความรูสึ้กของผูอ้ืน่เช่นเดียวกับตนเอง	กระบวนการ	พฒันา

ทางสังคมของเดก็ปฐมวยั	เริม่จากบรรยากาศของการเลีย้ง

ดู	 การช้ีแนะของพ่อแม่และสมาชิกครอบครัว	 จากสัมผัส

แห่งความพอใจหรอืความไม่พอใจ	พฒันาการทางสงัคมแรก

ของเด็ก	คอืมองแล้วจะหนัตามเสียงประกอบท่าทางทีแ่สดง

ความรู้สึก	และการรับรู้เมื่อเด็กโตขึ้น	จะเรียนรู้วัฒนธรรม

ที่ตนมีส ่วนร ่วม	 ความรู ้สึกของผู ้ เกี่ยวข ้องและจาก

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อมเพื่อการปรับตัวทางสังคม	

การม	ีประสบการณ์ในวยัเดก็มคีวามส�าคญัอย่างยิง่	เพราะ

เด็กจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ	 โดยผ่านการเล่น	 นอกจากจะท�าให้

เด็กได้รับความสนุกแล้ว	 ยังท�าให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

ตนเองและผู้อื่น	ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็ก	รวม

ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ	์

สงัคม	และสติปัญญา	ให้ประสบผลส�าเร็จอย่างรอบด้านและ
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ต่อเนื่อง	 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	2535	 :	283-

284)	ดังนั้น	กิจกรรมการเล่นจึงเป็นการเรียนรู้	ที่ช่วยเสริม

สร้างให้เดก็ได้พฒันาความสมัพนัธ์กบัสงัคม	และทกัษะของ

การอยู่ร่วมกันในสังคมเรียนรู้การใช้วัสดุการเล่นรู้จักการ

เป็นผู้นา	ผู้ตาม	เข้าใจบทบาทของบุคคล

	 เกมการศึกษา	 เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เล่นสัมผัส

ฝึกหดัปฏบิตัจิรงิเพือ่กระตุน้การคดิให้เกดิความสามารถใน

การหาความสัมพันธ์	 ความสามารถในการจัดหมวดหมู่

ประเภท	ความสามารถในการสร้างความคิดรวบยอด	และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเองมีความสนุก

ท้าทาย	และยงัส่งเสรมิพฒันาการด้านสตปัิญญาของเดก็ได้

ดียิ่งเพราะการเล่น	 คือการเรียนรู้ของเด็กดังนั้นครูผู้สอน

ควรมีการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา	 ซ่ึงการจัดให ้

เด็กได้เล่น	 ได้เปรียบเทียบ	 ได้ลงมือปฏิบัติและหาข้อสรุป

ด้วยตนเองเช่นนี้	 จึงจะจัดว่าเป็นการส่งเสริมความเจริญ 

ทางความคิดและส ่งเสริมพัฒนาการทางสติป ัญญา	

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	 2535	 :	 21)	 เกมการ

ศกึษาเป็นกจิกรรมทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อการฝึกทกัษะ	และ

ช่วยให้เกดิความคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ทีเ่รยีนการเล่นเกม

การศกึษา	จงึเป็นวธิกีารอย่างหนึง่ทีส่่งเสรมิให้เดก็เกดิการ

เรียนรู้	 และช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ	 รวมท้ังช่วยส่งเสริม

กระบวนการในการท�างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม	

นอกจากนี	้ยงัช่วยสนบัสนนุให้เดก็ได้รบัความสนกุเพลดิเพลิน

และผ่อนคลายความตึงเครียด	 เร้าความสนใจของเด็กและ

เรยีนรูพ้ฤตกิรรมทางสงัคมรูจ้กัความรบัผดิชอบ	ส่งเสรมิให้

เด็กมีความสามัคคี	 รู้จักการเอื้อเฟื้อ	 ช่วยเหลือ	 แบ่งปัน	

ยอมรับกันและรู ้จักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 (อัจฉรา	 

ชีวพันธ์.	2532	:	3)

	 แบบฝึกเสรมิทกัษะ	เป็นงานหรอืกิจกรรมทีค่รสูร้าง

ขึ้นโดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายมีจุดมุ่งหมาย	 เพ่ือ

ฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งข้ึนและ

ช่วยฝึกทักษะต่างๆ	 ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง	

อาจจดัให้นกัเรยีนทาแบบฝึกขณะเรยีนหรอืหลงัจากจบบท

เรยีนไปแล้วก็ได้	ว่า	แบบฝึกมปีระโยชน์ในการช่วยให้ผูส้อน

และผูเ้รยีนในการทีจ่ะเพิม่พนูทกัษะการเรยีนการสอนเรือ่ง

ใดเรื่องหน่ึง	 ท�าให้เกิดความช�านาญในเน้ือหาวิชา	 ช่วยใน

การสอนซ่อมเสริมนักเรียน	 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

และนอกจากนี้แบบฝึกยังใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน

ผลทางการเรียนได้

	 จากการประเมนิภายนอกรอบ	3	(สมศ.)	ปีการศกึษา	

2554	 และการประเมินพัฒนาการนักเรียนนักเรียนที่ 

จบหลักสูตรปฐมวัยปีการศึกษา	 2556	 พบว่านักเรียนชั้น

อนุบาลปีที่	 2	 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง	 อ�าเภอเชียงยืน	

จังหวัดมหาสารคาม	พบว่า	 มีความพร้อมสติปัญญาต�่าสุด

ร้อยละ	 76.00	 ซึ่งโรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ	 85.00	

และนักเรียนยังขาดทักษะทางสังคมอีกด้วย	 เพราะทักษะ

ทางสังคมจะช่วยพฒันาการของเดก็ในหลายๆ	ด้านด้วยกนั	

ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย	 พัฒนาการทางปัญญา	 ภาษา	

ทักษะทางสังคม	รวมทั้งพัฒนาการทางจิตใจ	เด็กจะเรียนรู้

อย่างมคีวามสขุโดยผ่านการเล่นอันเป็นธรรมชาติการเรยีน

รู้ของพวกเขากิจกรรมดังกล่าวนอกจากเด็กจะได้รับความ

สนกุสนานแล้วยงัเกดิการเรยีนรูท้างสงัคมแวดล้อมรอบตวั

เด็กควบคู่กันด้วย

	 จากแนวคิดและปัญหาดังกล่าว	 ผู้วิจัยในฐานะคร ู

ผู้สอนระดับปฐมวัย	 จึงเห็นความส�าคัญและสภาพปัญหา 

ดงักล่าวสนใจทีจ่ะศึกษาว่าในการจดักจิกรรมเกมการศึกษา

และแบบฝึกหัดเสริมทักษะ	 น่าจะสามารถท�าให้เด็กเกิด

ความรู	้ตลอดจนมกีารพฒันาด้านสตปัิญญา	และทักษะทาง

สังคมได้อย่างง่ายจากการเล่นกิจกรรมเกมการศึกษา	และ

การจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	ซึ่งผลการศึกษา

ครั้งน้ีจะเป็นแนวทางส�าหรับครู	 ตลอดผู้เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย	 ที่จะสามารถพัฒนาด้าน

สติปัญญาและทักษะทางสังคมต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ด ้วย

กิจกรรมเกมการศึกษาและการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึก

เสริมทักษะ	 ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา	 และทักษะ
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ทางสังคม	ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	2	ที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์	75/75

	 2.	 เ พ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

ประสบการณ์ด้วยกจิกรรมเกมการศกึษาและการจดักจิกรรม

โดยใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะส่งเสรมิพฒันาการด้านสตปัิญญา	

และทักษะทางสังคม	ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	2

	 3.	 เพ่ือเปรียบเทยีบพฒันาการด้านสติปัญญาและ

ทกัษะทางสงัคม	ของนกัเรยีนชัน้อนบุาลปีที	่2	ระหว่างการ

จดัประสบการณ์ด้วยกจิกรรมเกมการศกึษา	กบัการใช้แบบ

ฝึกเสริมทักษะ

สมมติฐานการวิจัย

	 นักเรียนชัน้อนบุาลปีที	่2	ทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์

ด้วยกจิกรรมเกมการศกึษาและการจดักจิกรรมโดยใช้แบบ

ฝึกเสริมทักษะ	 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและทักษะทาง

สังคม	แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก	่

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	 2	 ในโรงเรียนสังกัดศูนย์พัฒนา

คุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า	 อ�าเภอเชียงยืน	 ส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	

จ�านวน	13	โรงเรียนรวม	225	คน	ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มี

พัฒนาการและความพร้อมในระดับที่ใกล้เคียงกัน

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่	2	ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืน

เสือเฒ่า	อ�าเภอเชียงยืน	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2557	

จ�านวน	40	คน	จาก	2	โรงเรียน	คือ	นักเรียนโรงเรียนบ้าน

จานโนนสูง	จ�านวน	21	คนและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนน

ศรีสวัสดิ์จ�านวน	 19	 คน	 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	

(Cluster	Random	Sampling)	และจับสลากเพื่อจัดเป็น 

กลุ่มทดลองจัดประสบการณ์แต่ละแบบ	โดยกลุ่มทดลองที่	

1	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง	 ใช้การจัดประสบการณ์

การเรยีนรูด้้วยกิจกรรมเกมการศกึษา	และกลุม่ทดลองที	่2	

ได้แก่	โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์	ที่จัดประสบการณ์โดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะ

	 2.		เนื้อหา

	 	 เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจิยั	เป็นเนือ้หา	ในช้ันอนบุาล

ปีที่	 2	 ประกอบด้วย	 สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ 

ตัวเด็ก	ธรรมชาติรอบตัวเด็ก	และสิ่งต่างๆ	รอบตัว	โดยจัด

กจิกรรมตามเนือ้หา	3	หน่วยการเรยีนรู	้ตามกรอบหลักสูตร

การศกึษาปฐมวยั	พทุธศกัราช	2546	ซึง่ผูว้จิยัสร้างแผนการ

จัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมแต่ละแบบ	 จ�านวนแบบละ	

16	แผน

	 3.		ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	มีดังนี้

	 	 3.1		 ตวัแปรอิสระ	(Independent	Variables)	

ได้แก่	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้	 จ�าแนกออกเป็น 

2	แบบ	ประกอบด้วย

	 	 	 3.1.1		 การจดัประสบการณ์ด้วยกิจกรรม

เกมการศึกษา

	 	 	 3.1.2		 การจัดประสบการณ์โดยใช้แบบ

ฝึกเสริมทักษะ

	 	 3.2	 ตัวแปรตาม	 (Dependent	 Variables)	

ได้แก่

	 	 	 3.2.1		 พัฒนาการด้านสติปัญญา

	 	 	 3.2.2		 ทักษะทางสังคม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี	4	ชนิด	ได้แก่

	 1.		แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ด ้วย

กิจกรรมเกมการศึกษา	และและแผนการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	 ชั้นอนุบาลปีที่	 2	

จ�านวนแบบละ	16	แผน

	 2.		แบบทดสอบวดัพฒันาการด้านสตปัิญญา	ชนดิ

รูปภาพ	จ�านวน	25	ข้อ	ประกอบด้วย	6	ฉบับ	ดังนี้

	 	 ฉบบัที	่1		ทดสอบวดัความสามารถในการสังเกต	

การจ�าแนกและการเปรียบเทียบ	จ�านวน	5	ข้อ
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	 	 ฉบับที	่2	 ทดสอบความสามารถในการหาความ

สัมพันธ์	บอกล�าดับเหตุการณ์เกิดขึ้นและความเป็นเหตุผล

กันของสิ่งต่างๆ	จ�านวน	4	ข้อ

	 	 ฉบับที	่3	 ทดสอบความสามารถในการเรียง

ล�าดบัเหตกุารณ์	เรียงล�าดบัภาพและเหตกุารณ์ต่อเนือ่งตาม

เวลา	ขนาด	ปริมาณและจ�านวน	จ�านวน	4	ข้อ

	 	 ฉบับที	่4	 ทดสอบความสามารถในการจัด

หมวดหมู่	 ประเภท	 การระบุสิ่งของท่ีมีลักษณะเหมือนกัน	

หรือคุณลักษณะร่วมกันมารวมเป็นจุดเดียวกัน	 จ�านวน	 4	

ข้อ

	 	 ฉบับที	่5	 ทดสอบความสามารถด้านการคิด

รวบยอด	 วัดความสามารถในการบอกลักษณะหรือ

คุณสมบัติร่วมกันของสิ่งต่างๆ	 และระบุค่าของจ�านวนนับ

ไม่เกิน	10	จ�านวน	4	ข้อ

	 	 ฉบับที	่6	 ทดสอบความสามารถในการเข้าใจ

ธรรมชาต	ิความสามารถการเปรยีบเทยีบเกีย่วกบัเวลา	และ

การ	เรียงล�าดับก่อน-หลัง	จ�านวน	4	ข้อ

	 3.	 แบบวัดพฤติกรรมทักษะทางสังคม	 ผู้วิจัยได้

ประเมินตามรปูแบบของ	รกิจโิอ	(Riggio.	1986	:	649)	โดย

ผู้วิจัยได้ปรับใช้กับเด็กปฐมวัย	 ประเมินทักษะทางสังคม

จ�าแนกเป็น	6	ด้าน	ดังนี้

	 	 1.	การแสดงออกทางอารมณ์	

	 	 	 มีพฤติกรรมให้สังเกต	5	ข้อ

	 	 2.	ความไวในการรับรู้อารมณ์ผู้อื่น	

	 	 	 มีพฤติกรรมให้สังเกต	5	ข้อ

	 	 3.	การควบคุมอารมณ์ตนเอง	

	 	 	 มีพฤติกรรมให้สังเกต	5	ข้อ

	 	 4.	การแสดงออกทางสังคม	

	 	 	 มีพฤติกรรมให้สังเกต	5	ข้อ

	 	 5.	ความไวในการรับรู้ทางสังคม	

	 	 	 มีพฤติกรรมให้สังเกต	5	ข้อ

	 	 6.	การควบคุมทางสังคม	

	 	 	 มีพฤติกรรมให้สังเกต	5	ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองโดยจัดประสบการณ์การ

เรยีนรูด้้วยกจิกรรมเกมการศึกษาและจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

ช้ันอนบุาลปีที	่2	โรงเรยีนบ้านจานโนนสงู	และโรงเรยีนบ้าน

โนนศรีสวัสดิ์	 ทั้งสองกลุ่ม	 ในภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	

2557	 รูปแบบละ	 16	 แผน	 ใช้เวลาจัดประสบการณ์	 4	

สัปดาห์	โดยด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.		ชีแ้จงรายละเอยีดขัน้ตอน	การจดัประสบการณ์

การเรยีนรูด้้วยกจิกรรมเกมการศึกษากับการจดัประสบการณ์

การเรยีนรูโ้ดยใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะแก่นกัเรยีนทัง้สองกลุม่

	 2.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-Test)	 โดยใช้แบบ

ทดสอบวัดพัฒนาการด้านสติปัญญา	 และวัดพฤติกรรม

ทักษะทางสังคม

	 3.	 ด�าเนินการจัดประสบการณ์	 การเรียนรู้ด้วย

กิจกรรมเกมการศึกษา	และการจัดประสบการณ์การเรียน

รู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	ตามแผนการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้แบบละ	 16	 แผนๆ	 ละ	 40	 นาที่	 และทาแบบ

ทดสอบย่อยท้ายแผนกับนักเรียนกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม

	 4.	 ทดสอบหลังเรียน	(Post-Test)	เมื่อสิ้นสุดการ

เรยีน	โดยใช้แบบทดสอบวดัพัฒนาการด้านสตปัิญญา	และ

วัดพฤติกรรมทักษะทางสังคม

	 5.		น�าข้อมลูท่ีได้จากการทดลองกับนกัเรยีนทัง้สอง

กลุ่มไปท�าการตรวจ	 วิเคราะห์ทางสถิติ	 เพ่ือสรุปผลการ

ทดลองตามความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล	ดังนี้

	 1.	 การหาประสิทธภิาพของแผนการจดัประสบการณ์

การเรยีนรูด้้วยกจิกรรมเกมการศึกษา	และการจดัประสบการณ์

การเรยีนรู	้โดยใช้แบบฝึกเสรมิทักษะ	ชัน้อนบุาลปีท่ี	2	ตาม

เกณฑ์	75/75	โดยการหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และค่าร้อยละ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

69

	 2.	 การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท้ังสองแบบจากคะแนนพัฒนา 

การด้านสติปัญญา	และทักษะทางสังคม

	 3.	 การเปรยีบเทยีบพฒันาการด้านสตปัิญญาและ

ทักษะทางสังคม	 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี	 2	 ระหว่าง 

กลุ่มที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเกมการ

ศึกษา	 และการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	 โดยหาค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมตฐิานด้วย	t-test	

(Independent	Simples)

สรุปผล

	 ผลจากการวิจัย	สามารถสรุปผลได้ดังนี้

	 1.		แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูด้้วยกิจกรรม

เกมการศึกษา	 และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกเสริมทกัษะ	ชัน้อนบุาลปีท่ี	2	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	

79.27/78.48	และ	79.23/	75.16	ตามล�าดับ

	 2.		ค่าดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ด้วยกจิกรรมเกมการศกึษา	และการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	ชั้นอนุบาลปีที่	2	

มีค่าเท่ากับ	0.7500	และ	0.6460	ตามล�าดับ

	 3.	 นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียน

รู้ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา	 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา

จ�านวน	5	ด้าน	สงูกว่ากลุม่นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	ได้แก่	พัฒนาการด้านการสังเกตและการ

จ�าแนก	 ด้านการหาความสัมพันธ์	 ด้านการเรียงล�าดับ

เหตกุารณ์	ด้านการจดัหมวดหมูห่รือประเภท	และด้านการ

เข้าใจธรรมชาติ	 ยกเว้นพัฒนาการทางสติปัญญาด้านการ

สร้างความคิดรวบยอด	ที่ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย	

และนักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกม

การศึกษา	 มีทักษะทางสังคมท้ัง	 6	 ด้าน	 สูงกว่ากลุ่มท่ีจัด

ประสบการณ์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	ได้แก่	ทักษะด้านการแสดงออกทาง

อารมณ์	ด้านความไวในการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น	ด้านการ

ควบคุมอารมณ์ตนเอง	 ด้านการแสดงออกทางสังคม	 ด้าน

ความไวในการรับรู้ทางสังคม	 และด้านการควบคุมทาง

สังคม

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.		ประสทิธภิาพของแผนการจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้

	 	 1.1		ประสิทธภิาพของแผนการจดัประสบการณ์

ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา	มีค่าเท่ากับ	79.27/78.48	ซึ่ง

มปีระสทิธภิาพกระบวนการ	และประสทิธภิาพผลลพัธ์ตาม

เกณฑ์ที่ตั้งไว้	 75/75หมายความว่า	 นักเรียนที่ได้คะแนน

เฉล่ียจากการสังเกตพฤติกรรม	 และคะแนนทดสอบย่อย

ท้ายแผนคิดเป็นร้อยละ	 79.27	 และได้คะแนนจากการ

ทดสอบวดัพฒันาการด้านสตปัิญญา	คดิเป็นร้อยละ	78.48	

ทีป่รากฏผลเช่นนี	้อาจเนือ่งมาจากแผนการจดัประสบการณ์

ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา	 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	เน้นพัฒนาการ

ทางสติปัญญา	 มีกติกาง่ายๆ	 มีความสนุกจากการเรียนรู	้

ท�าให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงที่

ปฏิบัติ	 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองคนเดียว	 หรือ

สามารถเรยีนรูร่้วมกนัเป็นกลุม่กไ็ด้ด	ีกจิกรรมเกมการศกึษา

เป็นการน�าแนวคิดทฤษฏีหลักการสร้างกิจกรรมเป็น

แนวทางในการเลอืก	จดัเนือ้หาอย่างเป็นระบบ	มกีารตรวจ

สอบเนื้อหารูปแบบของกิจกรรมหลายขั้นตอน	 ผู้เรียนได้

วิเคราะห์กระบวนการ	 ตามขั้นตอนเป็นอย่างดีมีการ

วางแผนการผลิตโดยก�าหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของ

สื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน	 มีการน�าไปทดลองใช้หลายครั้ง	

การสร้างรปูแบบการจดักจิกรรมต่างๆ	ทีเ่น้นการสร้างองค์

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	 การ 

บูรณาการกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน	 การปรับบทบาทครูการ

สร้างปฏสิมัพนัธ์	เป็นการจดัประสบการณ์ให้แก่เดก็ปฐมวยั	

โดยมเีป้าหมายพฒันาเดก็ในด้านทกัษะทางภาษา	ความคดิ

สร้างสรรค์	และความเชื่อมั่น	ซึ่ง	Ornstein	&	Lasley	II.	
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2000	 :	 249)	 เห็นว่าการจัดกิจกรรมเกมในบทเรียน	 จะ

เหมาะกบัผูเ้รยีนในวยัเดก็	จะช่วยเสริมสร้างการเรยีนรูด้้าน

การรู้คิดที่ใช้สติปัญญา	พร้อมทั้งความสนุกเพลิดเพลิน	อีก

ทัง้เป็นสิง่ทีท้่าทายความสามารถและจติใจผูเ้รยีน	กจิกรรม

เกมยังให้ประโยชน์ในการเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหว	

และทักษะทางสังคมของผู้เรียนอีกด้วย	และสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ	กนกกานต์	อยู่สุข	(2552	:	88-92)	ที่ได้

ศึกษาพัฒนาชุดเกมการศึกษา	 เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ด้านสติปัญญาส�าหรับเด็กปฐมวัย	 พบว่า	 ชุดเกมมีความ

เหมาะสมในการน�าไปใช้กับนักเรียน	 และมีประสิทธิภาพ

ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ซ่ึงมีค่าเท่ากับ	 76.67/75.40	 และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 อาพันธ์	 อุ่นท้าว	 (2555	 :	

86-88)	 ที่ได้วิจัยเก่ียวกับ	 การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อ 

ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย	 และพบ

ว่า	เกมการศกึษาเพือ่ส่งเสรมิพัฒนาการด้านสตปัิญญาของ

เด็กชั้นอนุบาลปีที่	2	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	92.14/88.10	

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80

	 	 1.2	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	 มีค่าเท่ากับ	 79.23/75.16	

หมายความว่า	 นักเรียนท่ีได้คะแนนเฉลี่ยจากการสังเกต

พฤติกรรม	 และคะแนนทดสอบย่อยท้ายแผนคิดเป็นร้อย

ละ	 79.23	 และได้คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัด

พัฒนาการด้านสติปัญญา	คิดเป็นร้อยละ	75.16	แสดงว่า

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ทีต้ั่งไว้	ทัง้นีอ้าจเป็นผลเนือ่งมาจากกจิกรรมการ

เรยีนรูด้้วยการใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะ	ผูเ้รยีนได้เรยีนรูอ้ย่าง

เป็นระบบระเบียบ	แบบฝึกเสริมทักษะเป็นสื่อที่มีการเรียง

ล�าดบัเนือ้หาจากง่ายไปยาก	การใช้หลกัการฝึกซ้าๆ	จะช่วย

ให้ผู ้เรียนเกิดทักษะในการเรียนเรื่องใดเร่ืองหนึ่งและ

สามารถจดจ�าไปได้นานๆ	 ซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะมีรูปภาพ

ที่สวยงามและมีความเหมือนจริง	 จึงช่วยให้นักเรียนตั้งใจ

และสนใจในการเรียน	มีความเหมาะสมกับพัฒนาของเด็ก

ในวยัก่อนประถมศกึษา	ทีท่�าให้ผูเ้รยีนได้รบัความสนกุพอใจ

กับกิจกรรมการเรียน	ซึ่ง	Skinner	(1938	;	cited	in	Long	

et	 al.	 2011	 :	 17)	 ที่เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ 

ผู้เรียนโดยใช้สถานการณ์สิ่งเร้า	 เพ่ือจูงใจให้ตอบสนอง

ควบคู่กับการเสริมแรง	 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองราย

บุคคล	 ที่ให้เผชิญเหตุการณ์ในบริบทแวดล้อม	 และเป็น

เหตุการณ์ที่ผู้เรียนสนใจตอบสนองถ้าหากผู้เรียนมีโอกาส

ปฏบิตักิจิกรรมในสถานการณ์ดงักล่าวซ้า	และเป็นเหตกุารณ์

ที่น่าสนใจมีคุณภาพ	ก็ย่อมจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียน

รูท้ี่มปีระสทิธภิาพตามมา	สอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัของ

จินดา	คาหริ่ง	(2550	:	62)	ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการการ

พฒันาแบบฝึกเสรมิทกัษะ	การอ่านออกเสยีงและแจกลกูค�า	

โดยใช้ภาพประกอบ	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่1	

ที่พบว่า	 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงและแจก

ลูกค�าโดยใช้ภาพประกอบของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่

1	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	95.50/	97.50	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่

ตัง้ไว้	และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	กาญจนา	ปฏเิวช

วฒันางกลู	(2551	:	61)	ทีว่จิยัเรือ่งการพฒันาแบบฝึกทกัษะ

การอ่านและการอ่านค�าประสมสระเอีย	 และสระเอือ	 ที่มี

ตัวสะกด	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 1	 และพบว่า

แบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน	และการเขยีนคาประสมทีม่ตัีว

สะกด	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ	85.65/81.66	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 2.		ค่าดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้

	 	 2.1	 ค ่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

ประสบการณ์ด้วยกจิกรรมเกมการศกึษา	ระดบัชัน้อนบุาล

ปีที	่2	มค่ีาเท่ากบั	0.7500	แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้า

ทางการเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 75.00	ทั้งนี้อาจเป็นผลจาก

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา

ได้ด�าเนินการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจาก

ศกึษาหลักสูตรการศกึษาปฐมวยั	โครงสร้าง	เวลาเรยีน	การ

พฒันา	การเรยีนรู	้ตามหลกัการแนวคดิการพฒันาแผนการ

จดัประสบการณ์โดยใช้เกมการศกึษา	ซึง่ได้รบัการออกแบบ

ให้ถูกต้อง	 และปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ตามคา

แนะน�าให้มคีณุภาพ	และเป็นเงือ่นไขน�าไปสูก่ารเรยีนรูด้้าน
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การรู้คิด	 และพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน	 ตามที่

ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้	 ซึ่ง	Ornstein	 (1990	 :	 357)	

เห็นว่ากิจกรรมเกมจะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง

ด้านเนื้อหา	สาระ	ส�าคัญของเหตุการณ์	กระบวนการหรือ

สถานการณ์ที่ปรากฏในบทเรียน	 โดยผู้เรียนจะจัดระบบ

ระเบียบของเหตุการณ์ท่ีใช้ในเกม	 ซ่ึงเป็นการเรียนราย

บคุคลหรอืกลุม่เพือ่นในการแข่งขนั	หากผูส้อนจดัแบบแผน

ของกิจกรรมเกมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้าน

ทกัษะ	ความคดิรวบยอด	และค่านยิมทีด่	ีก่อนเล่นเกมแต่ละ

คร้ังผู้สอนอาจสนทนาอธิบายวิธีการเล่นให้ผู้เรียนเข้าใจ

ค�าถาม	ปัญหา	และกติกาวิธีการเล่นก่อนเล่นจริง	เงื่อนไข

เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติตนตามข้อตกลง	

ก่อนเล่น	 และควรมีการอภิปรายถึงผลและประโยชน์ที่ได้

รับหลังการเล่นเกมแต่ละครั้ง	 ดังนั้น	 ปัจจัยดังกล่าวจะส่ง

ผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา

บทเรียนเพิ่มขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของอารยา	 ระศร	

(2552	:	64-68)	ที่พบว่าการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริม

พัฒนาการด้านสติปัญญา	ชั้นอนุบาลปีที่	2	โดยใช้เกมการ

ศึกษา	 ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง	 

ส่งผลให้ผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยกจิกรรมดงักล่าว	มคีะแนนเฉลีย่

พัฒนาการด้านสติปัญญาหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และสอดคล้องกับงานวจิยัของ	ณฐพร	

อารียาท	(2553	:	49-53)	ที่พบว่า	การจัดกิจกรรมเกมการ

ศกึษา	ส�าหรับเดก็ปฐมวยั	ส่งผลให้มทีกัษะการคดิวเิคราะห์

สูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	.05

	 	 2.2	 ค ่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะ	มค่ีาดชันี

ประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6460	 แสดงว่านักเรียนมีความ

ก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	64.60	ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจาก	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึกเสริม

ทักษะ	 ได้ผ่านกระบวนการ	 ขั้นตอนการจัดท�าอย่างเป็น

ระบบ	 และได้ออกแบบกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่

เหมาะสมกับผู้เรียน	ซึ่งการจัดกิจกรรมด้วยแบบฝึกจะช่วย

ให้การเรียนของผู้เรียนประสบผลส�าเร็จ	 สอดคล้องกับ

แนวคิดเงื่อนไขการเรียนรู้ของ	Thorndike	 (1932;	cited	

in	 Klein,	 2012	 :	 7)	 ที่เชื่อว่า	 การเรียนรู้ของบุคคลจะ

ประสบผลส�าเร็จหรือมปีระสทิธิผลนั้น	เป็นผลเนื่องมาจาก

การเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมส่ิงเร้ากับแรงจูงใจการตอบ

สนองของผู้เรียน	 ดังน้ัน	 หากมีการจัดเงื่อนไขที่จูงใจให ้

ผู้เรียนมีความต้องการปฏิบัติอย่างเหมาะสม	 ก็จะช่วย

กระตุน้ให้ผูเ้รยีนมพีฤติกรรมต้องการเรยีนรูส้ิง่นัน้ให้ส�าเรจ็

ทุกครั้ง	 และเห็นว่าการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทาแบบฝึก

ทักษะ	 ด้วยบทเรียนที่น่าสนใจมีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน	ก็จะเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่จะน�าไปสู่การ

เรียนด้านการรู้คิด	และส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางสติ

ปัญญาเพิ่มขึ้น	ตามที่ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้

	 3.	 นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 	 2	 ที่ได ้รับการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู ้ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา	 มี

พัฒนาการด้านสติปัญญาจ�านวน	 5	 ด้าน	 สูงกว่ากลุ ่ม

นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้แบบ

ฝึกเสริมทักษะ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	การ

ทีป่รากฏผลเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก	การจดัประสบการณ์การ

เรยีนรูด้้วยกจิกรรมเกม	ช่วยสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนมพีฒันาการ

ด้านการใช้ความสามารถในการคิดและสติปัญญาเพิ่มขึ้น	

เพราะกิจกรรมเกมช่วยให้ผู้เรียนรับรู้เข้าใจเนื้อหาบทเรียน	

มีโอกาสใช้ทักษะการเคลื่อนไหวทางกาย	ทักษะทางสังคม

และการตระหนักในคุณค่าหรือค่านิยม	 ของเหตุการณ์ที่

ปรากฏในบทเรียน	 การเล่นเกมแต่ละครั้งผู้เรียนจะต้องได้

รบัการก�าหนดเป้าหมายทีต้่องการพร้อมเงือ่นไขในการเล่น	

และรางวลัหรือสิง่จงูใจให้ผูเ้รยีนอยากปฏบิตัแิละกระทาใน

สิง่นัน้อกี	จงึเป็นเหตจุงูใจให้ผูเ้รยีน	นกัวชิาการส่วนมากเหน็

ว่ากจิกรรมเกมเป็นวธิหีรอืแบบแผนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ	

อีกทางเลือกหน่ึง	 โดยเฉพาะการเรียนรู้ของเด็กเล็กและ

ระยะเร่ิมแรกของชัน้ประถมศกึษา	(Ornstein.	1990	:	355)	

ขณะทีก่ารจดักจิกรรมโดยใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะส�าหรบัเดก็

อนุบาล	ยังเป็นวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้น

การจดัให้ผูเ้รยีนฝึกทากจิกรรมในบทเรยีนซ้าหลายครัง้	เพือ่

ให้เรียนรู้ในส่ิงน้ันเพิ่มขึ้น	 ซ่ึงอาจเป็นการเรียนรู้ที่ยังขาด
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ความเข้าใจที่ลุ่มลึก	และไม่พร้อมที่จะรับรู้เข้าใจในมุมมอง

ต่างๆ	ของบทเรยีนอย่างรอบด้าน	เพราะเป็นการเรยีนรู้บน

พื้นฐานของการจัดสิ่งเร้า	 ให้ผู ้เรียนรับรู้ตอบสนองตาม

เงื่อนไขที่ก�าหนด	(Klein,	2012	:	8)	จากเงื่อนไขและปัจจัย

ดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนชั้นอนุบาลที่ได้กรับการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู ้ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา	 มี

พัฒนาการด้านสติปัญญาในด้านต่างๆ	 สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	

ตามที่ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้

	 4.	 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 	 2	 ที่ได ้รับการจัด

ประสบการณ์ด้วยกจิกรรมเกมการศกึษา	มทีกัษะทางสงัคม

ทั้ง	 6	 ด้าน	 สูงกว่ากลุ่มที่จัดประสบการณ์โดยใช้แบบฝึก

เสรมิทกัษะ	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ทีป่รากฏ

ผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	 การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเกมการ

ศึกษา	 ส่วนมากจะมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการใช้ทักษะ

ทางสังคมเข้ามาช่วย	เพือ่ให้ผูเ้รยีนประสบผลส�าเรจ็	มคีวาม

รูส้กึทีด่กีบัเพือ่นรอบข้าง	เพราะหากผูเ้รยีนเล่นเกมแพ้กม็กั

จะอารมณ์เสยีหงดุหงดิง่าย	แต่ถ้าหากแนะน�าให้ผูเ้รยีนรูจ้กั

ปรับตวัและอารมณ์ในด้านบวก	ไม่เครยีดหรอืเกิดความรู้สกึ

ด้านลบกบัตวัเองและเพือ่นทีร่่วมเล่นเกม	กย่็อมจะส่งผลให้

ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมที่ดี	 สามารถปรับตัวและแสดง

ความมีน้าใจเสริมสร้างบรรยากาศในการเล่นเกม	และการ

ทากจิกรรมอืน่ในบทเรยีนทีท่กุฝ่ายรูส้กึพอง	ดงัที	่Ornstein	

&	Lasley	II	(2000	:	250)	เห็นว่า	การจัดกิจกรรมเกมใน

บทเรียนมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู ้ เรียนมีโอกาสสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ที่ดี	 กับเพื่อนที่ร่วมเล่นเกม	 โดยเฉพาะการ

พัฒนาและการใช้ทักษะทางสังคมเข้าช่วยสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง	 จนผู้เรียนยอมรับและเข้าใจในการแสดงออกต่อ

เพื่อนด้วยความมีน้าใจ	 และการสนทนาสื่อสารด้วยความ

เป็นเพือ่	ไม่มุง่ทีจ่ะเล่นเพือ่การแข่งขันเอาชนะหรอืต้องการ

รางวัลเท่านั้น	 พยายามให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการเล่นเกมเป็น

ธรรมชาติของการแก้ปัญหา	 ใช้การคิดเพื่อให้สามารถแก้

ปัญหานั้นได้	 และเป็นวิธีการสร้าง	 สัมพันธภาพกับเพื่อน

ระหว่างการเล่นเกม	โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือ	ได้รับความ

คดิรวบยอด	ทกัษะการเล่น	และค่านยิมหรอืคุณค่าของการ

เล่นเกมในแต่ละครั้ง	 ขณะที่กิจกรรมการใช้แบบฝึกเสริม

ทกัษะของผู้เรียนจะมุง่เน้น	การค้นหาค�าตอบจากสถานการณ์

ปัญหาทีอ่อกแบบไว้ในลกัษณะของแบบฝึก	ซึง่ขาดเงือ่นไข

สิง่จูงใจให้ผูเ้รยีนต้องการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งจนประสบผล

ส�าเรจ็	เป็นการเรยีนรูผ่้านเงือ่นไขสิง่เร้าและการตอบสนอง

ในสถานการณ์ปัญหาที่ครูจัดไว้ให้	 อีกทั้งเป็นการเรียนที่

สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนเผชญิปัญหาหรอืเหตุการณ์ทีใ่ช้แบบฝึก

เสริมทักษะ	 เพื่อค้นหาค�าตอบด้วยตนเองมากกว่าการใช้

ปฏิสัมพันธ์	หรอืการสือ่สารกบัเพือ่นคนอืน่ในชัน้เรยีน	เพือ่

การค้นหาค�าตอบที่ถูกต้อง	 ผ่านการใช้ทักษะทางสังคม

ระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการฝึกทักษะในบทเรียน	 จาก

เงื่อนไขและปัจจัยดังกล่าว	 จึงส่งผลให้นักเรียนช้ันอนุบาล	

ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา 

มีทักษะทางสังคมด้านต่างๆ	 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัด

ประสบการณ์โดยใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะ	ตามทีป่รากฏในผล

การวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	 จากผลการวจัิยทีพ่บว่า	การจดัประสบการณ์

ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา	และการจัด	ประสบการณ์โดย

การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	ส่งผลให้	มีประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนรู้	 สามารถน�าไปปรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในชั้นเรียน	ให้บรรลุประสิทธิภาพได้

	 	 1.2	 การจดัประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการ

ศึกษา	และการจดัประสบการณ์โดยการใช้แบบฝึกหดัเสรมิ

ทักษะ	ผู้สอนควรนาเทคนิคการใช้ค�าถามกระตุ้นให้ผู้เรียน

คดิ	ให้คดิใช้เหตผุลจากค�าถาม	โดยเฉพาะการใช้ค�าถามทีม่ี

ความหลากหลายทางความคดิ	นอกจากนัน้การถามผูเ้รยีน

ให้เป็นไปตามล�าดบัขัน้ตอน	เพือ่การคดิอย่างมขีัน้ตอน	และ

น�าไปสู่การค้นหาค�าตอบที่มีเหตุผล	 หากค�าถามใดเด็กไม่

สามารถตอบได้	 ควรใช้ค�าถามกระตุ้นหรือการถามน�าไปสู่

การคิดค�าตอบที่ถูก
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	 	 1.3	 วิธีการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกม

การศึกษา	 ผู้สอนจะต้องมีความรู้	 ความเข้าใจแต่ละขึ้น

พัฒนาการและแต่ละประเภทของเกมการศึกษา	นอกจาก

นัน้ผูส้อนจะต้องมเีทคนคิในการจดักจิกรรมเกม	เพ่ือน�ามา

ซึ่งพัฒนาการทางความคิดเชิงเหตุผลและคิดแก้ปัญหา	อีก

ทั้งภาพท่ีสื่ออธิบายในกิจกรรมจะต้องชัดเจน	 ดูง่าย	 และ

ควรแนะน�าจากง่ายไปหายาก	เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ถูกทาง

	 	 1.4	 ผูส้อนควรจดัประสบการณ์ให้นกัเรยีนได้

ลงมอืปฏบิตัจิรงิด้วยตนเอง	มส่ีวนร่วมในกจิกรรมมากทีสุ่ด

และทั่วถึงทุกคน	 ควรกระตุ้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม	 และ

ให้ความช่วยเหลอืซ่ึงกันและกันระหว่างการปฏบิตักิจิกรรม	

โดยให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการในการค้นคว้าหาความ

รู้เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้และสรุปความคิดรวบยอด

หรือความรู้ได้ด้วยตนเอง

	 	 1.5	 ผู ้สอนควรจะมีการประเมินพฤติกรรม 

ผู ้เรียน	 ระหว่างการจัดประสบการณ์ทุกครั้ง	 บันทึก

พฤติกรรมผู ้เรียนรายบุคคล	 สังเกตพัฒนาการด้านสติ

ปัญญา	 และทักษะทางสังคมของผู้เรียนขณะทากิจกรรม	

เพื่อแบ่งระดับความสามารถของผู้เรียนจะได้ช่วยและ

พัฒนาผู้นักเรียนให้มีพัฒนาการที่ดี

	 2.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ค ว ร มี ก า รพั ฒน า รู ป แบบก า ร จั ด 

ประสบการณ์อื่นๆ	 ที่คาดว่ามีผลต่อการพัฒนาด้านสติ

ปัญญาและทักษะทางสังคมของนักเรียน

	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการ

จัดการเรียนรู้ตามด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา	 และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ	 กับ

แบบแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ธิอีืน่	ในระดับช้ัน

ต่างๆ	และตัวแปรต่างๆ

	 	 2.3	 ควรศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรตามอื่น 

เพิ่มเติม	 เช่น	 ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์	 ทักษะการคิด

วิเคราะห์	 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 การคิดแก้

ปัญหา	และความเชื่อมั่นในตนเอง
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ

วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Developing a Learning Activity Based on Active Learning Approach 

Combined with KWL Strategy to Promote on Scientific Problem Solving 

Ability and Attitude Towards Science of Matthayomsuksa 1 Students

ยุภาวดี	พรมเสถียร1,	นิราศ	จันทรจิตร2 

Yupawadee	Promsatien1,	Nirat	Jantharajit 2 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีความมุ่งหมายเพื่อ	1)	พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	2)	ศกึษาประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรู้ด้วยการปฏิบตัร่ิวมกับกลวธิกีารเรยีนรูแ้บบ	

KWL	วิชาวิทยาศาสตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ตามเกณฑ์	75/75	3)	เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์	ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	ก่อนเรียนและหลัง

เรียน	 4)	 เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการ

เรียนรู้แบบ	KWL	ก่อนเรียนและหลังเรียน	กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยประกอบด้วย	1)	กลุ่มตัวอย่างใน

การตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	จ�านวน	83	คน	

2)	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์	 ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	 จ�านวน	 3	 โรง	ประกอบด้วยครู	 3	 คน	 

3)	กลุ่มทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/2	จ�านวน	30	คน	โรงเรียนเทศบาลบูรพา

พิทยาคาร	4)	กลุ่มทดลองจริง	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/1	จ�านวน	28	คน	โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 1)	 แบบสอบถามนักเรียนด้านข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนรู้	 จ�านวน	20	ข้อ	2)	แบบ

สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน	จ�านวน	1	ฉบับ	3)	แบบสัมภาษณ์ครูและนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาและความ

ต้องการในการจัดการเรียนรู้	 จ�านวน	 2	 ฉบับ	 4)	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้

แบบ	KWL	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	จ�านวน	8	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	5)	แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ชนิดเลือก

ตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	6)	แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัว

เลือก	จ�านวน	20	ข้อ	7)	แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์	จ�านวน	20	ข้อ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ	t-test	(Dependent	Sample)

1	นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

	 1.		ผลการพฒันาการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏบิตัร่ิวมกบักลวธิกีารเรยีนรูแ้บบ	KWL	ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษา

ปีที่	1	ที่มีคุณภาพ	พบว่า	การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์	เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	 

ยังมีปัญหาและความต้องการปรับปรุงพัฒนาด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 และเจตคติต่อวิชา

วทิยาศาสตร์	ให้อยูใ่นระดบัสงูข้ึน	ซึง่มีผลการพฒันาการจดัการเรียนรู	้โดยใช้แนวคดิการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏบิตัร่ิวม

กับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	6	ขั้น	ได้แก่	1)	ขั้นเตรียมความพร้อม	2)	ขั้นเผชิญ

และวิเคราะห์ปัญหา	 3)	 ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้	 4)	 ขั้นแลกเปล่ียนและปรับความรู้	 5)	 ขั้นสรุปความรู้และน�าไปใช้	 

6)	ขั้นประเมินความรู้รวมทั้ง	มีผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	

KWL	ของผู้เชี่ยวชาญ	มีผลการประเมินคุณภาพรายแผนอยู่ในระดับ

มากถึงมากที่สุด	และผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก			

	 2.		การจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	วิชาวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มี

ประสิทธิภาพ	80.62/78.70	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	75/75

	 3.		นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏบิตัร่ิวมกบักลวิธกีารเรียนรูแ้บบ	KWL	มคีวามสามารถในการ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		 	 	

	 4.		นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	 KWL	 มีเจตคติต่อวิชา

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 ค�าส�าคัญ	 :	การจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL,	ความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์,	เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

Abstract

	 The	 purpose	 of	 this	 research	were	 :	 1)	 to	 develop	 learning	management	 based	 on	 active	 

learning	approach	combined	with	KWL	strategy	to	promote	on	scientific	problem	solving	ability	and	

attitude	towards	science	learning	of	Matthayomsuksa	1	students,	2)	to	study	the	efficiency	of	learning 

management	based	on	active	learning	approach	combined	with	KWL	strategy	in	science	learning	for	

Matthayomsuksa	1	level	at	the	established	requirement	efficiency	of	75/75,	3)	to	compare	problem	

solving	 abilities	 of	 students,	 between	 before	 and	 after	 learning	 based	 on	 that	 approach,	 and	 

4)	to	compare	attitude	towards	science	learning	of	students,	between	before	and	after	learning	based	

on	that	approach.	The	sample	and	target	participants	were	consisted	of	:	1)	the	sample	for	replying	

questionnaire	were	83	students	from	schools	in	Muang	Mahasarakham	Municipality,	2)	the	informant	

group	for	interviewing	of	3	teachers	from	3	relevant	school,	3)	the	try	out	group	with	30	Matthayomsuksa	

1/2	 students	 in	 Thetsaban	 Burapha	 Pitthayakhan	 school,	 and	 4)	 the	 experimental	 group	with	 28	 
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	Matthayomsuksa	1/1	students	in	Thetsaban	Burapha	Pitthayakhan	school.	The	research	instruments	

were	comprised	of	:	1)	questionnaire	for	the	students	about	current	state	of	leaning	management	with	

20	item,	2)	observing	form	for	the	classroom	learning	management,	3)	interviewing	forms	for	state	of	

problems	and	needs	of	 learning	management,	4)	plans	 for	 learning	management	based	on	active	

learning	approach	combined	with	KWL	strategy	in	science	for	Matthayomsuksa	1	level,	8	plans	for	two	

hours	of	learning,	5)	a	30-item	test	of	learning	achievement	6)	a	20-item	test	of	scientific	problem	

solving	ability	7)	a	20	item	scales	of	attitude	towards	science.	The	statistics	used	for	analyzing	data	

were	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	t-test	(Dependent	sample)	was	employed	for	testing	

hypotheses.

 

The results of study were as follows:

	 1.		The	 results	 of	 developing	 for	 learning	management	 based	 on	 active	 learning	 approach	

combined	with	KWL	strategy	to	promote	ability	in	scientific	problem	solving	ability	and	attitude	towards	

science	of	Matthayomsuksa	1	student	effectively,	found	that	the	students	in	the	Municipality	schools	

pertained	 in	problems	and	needs	 to	 improve	of	higher	 academic	 achievement,	problems	 solving	

abilities	 and	 attitude	 towards	 science	 learning.	 Additionally,	 the	 results	 of	 developing	 learning	 

management	active	learning	approach	combined	with	KWL	strategy	was	composed	of	6	steps,	they	

were	:	1)	preparing,	2)	posing	and	analyzing	problems,	3)	learning	practice,	4)	reciprocity	and	altering	

of	 knowledge,	 5)	 concluding	 and	 applying	 of	 knowledge,	 6)	 assessing	 of	 knowledge.	Whereas,	 

the	result	of	assessment	for	the	quality	and	appropriateness	of	learning	management	of	the	experts	

were	at	a	high	to	highest	level	for	each	plan,	and	for	overall	of	most	plans	was	at	a	high	level.	

	 2.		The	learning	management	based	on	active	learning	approach	combined	with	KWL	strategy,	

for	science	learning	of	Matthayomsuksa	1	level,	had	the	efficiencies	of	80.62/78.70,	which	higher	than	

the	established	criterion	of	75/75.

	 3.		The	students	who	learned	based	on	active	learning	approach	combined	with	KWL	strategy	

showed	higher	of	scientific	problem	solving	abilities	than	before	learning,	at	the	.05	level	of	significance.

	 4.		The	students	who	learned	based	on	active	learning	approach	combined	with	KWL	strategy	

showed	higher	of	attitude	towards	science	than	before	learning,	at	the	.05	level	of	significance.	

 

 Keywords	:	Learning	Activity	Based	on	Active	Learning	Approach	Combined	with	KWL	Strategy,		

Scientific	Problem	Solving	Ability,	Attitude	Towards	Science
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บทน�า

	 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคมโลก

ปัจจุบัน	 และอนาคต	 เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุก

คน	 ทั้งในชีวิตประจ�าวันและการงานอาชีพตลอดจน

เทคโนโลยต่ีางๆ	วทิยาศาสตร์ช่วยพฒัน�าวธิคีดิทัง้ความคดิ

ให้เหตุผล	คิดสร้างสรรค์	คิดวิเคราะห์วิจารณ์	มีทักษะการ

ค้นคว้าหาความรู้	ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ	 สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมี

หลักฐานที่ตรวจสอบได้	 การเรียนวิทยาศาสตร์จึงเป็น

วฒันธรรมสงัคมของการเรียนรู	้เป็นการพฒันาความรูค้วาม

เข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ขึ้น	สามารถ

น�าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล	 สร้างสรรค์	 และมีคุณธรรม	

(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.	2551	:	1)	ความ

รู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนางาน	 โดยมี

เป้าหมายให้ได้ผลงานตอบสนองความต้องการและแก้

ปัญหาส�าเร็จ	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	:	1)

	 นอกจากนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาท

ส�าคัญต่อการพัฒนาความคิด	 และศักยภาพของบุคคลใน

ด้านความมีเหตุผล	 ความมีระบบและเป็นระเบียบ	 การ

สือ่สารและการก�าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา	(สถาบนัส่ง

เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	2545	:	1)	การ

ศึกษาวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ	 ในการ

พัฒนาผู้เรียนทางด้านความรู้ความเข้าใจ	แต่ยังขาดการส่ง

เสรมิให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูด้้วยกระบวนการคดิ	ท�าให้นกัเรยีน

ขาดการคดิแบบวิทยาศาสตร์	แต่ยงัไม่สามารถคดิแก้ปัญหา

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้	 ซ่ึงการแก้ปัญหา

เป็นสมรรถนะของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	

(กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551	 :	 4)	 ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด	

เพราะผู้ที่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างฉับไว

และเหมาะสม	ย่อมจะสามารถด�าเนินชีวิตไปตามจุดหมาย

ปลายทางอย่างถูกต้อง	 และเมื่อมีโอกาสได้เป็นผู้น�ากลุ่ม

หรือเป็นผู้ประสานการด�าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาของส่วน

รวมก็ย่อมบังเกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ	

(สุคนธ์	สินธพานนท์	และคณะ.	2551	:	131)

	 จากการสังเกตกจิกรรมการเรยีนรายวิชาวทิยาศาสตร์	

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศกึษาปีที	่1	โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม	พบ

ว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องการได้รับการพัฒนาสมาธิ	และ

ความเอาใจใส่ในการเรยีนเพิม่ขึน้	ร่วมทัง้ความสามารถการ

แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทีลุ่ม่ลกึในสถานการณ์ทีแ่ตกต่าง

ออกไปจากเดมิ	ขณะทีม่กีารศึกษาวจัิยโดยน�ารปูแบบ	และ

วิธีสอนมาช่วยสนับสนุนความสามารถในการแก้ปัญหาที่

เหมาะสมกับธรรมชาติผู้เรียน	เป็นวิธีการแนะน�าผู้เรียนใน

การสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง	ซึง่การจดัการเรยีนรูท้ีด่จีะ

ให้ความส�าคัญกระบวนการคิด	 กระบวนการปฏิบัติเพื่อ

สร้างความรูด้้วยตนเอง	สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ครูควรใช้วิธีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด

ความอยากรู้ในการเสาะหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	

โดยจัด	 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 ที่มุ ่งให้ 

ผู้เรียนค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง	 ซึ่งผู้สอนควรเป็นผู้จัด

ประสบการณ์	 เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง	 (พิมพันธ์	 เดชะคุปต์.	 2544	 :	 14-17)	

และกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะให้โอกาสและอิสระใน

การคิด	 แสดงความคิดเห็นและมีความเป็นตัวเองมากขึ้น	

รวมทัง้กระตุน้จงูใจให้ผูเ้รียนมคีวามอยากรู้อยากเรยีน	รูส้กึ

เข้าใจและเห็นคุณค่าในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น	 และ

เป็นเงื่อนไขส่งผลต่อการเสริมสร้างเจตคติต่อการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์	ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น	(Ogle.	1986	;	cited	in	

Martinez.	2004	:	6)

	 การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ	 (Active	 Learning)	

เป็นการเรียนรู ้ที่ให้ผู ้เรียนสร้างองค์ความรู ้ด้วยตนเอง	

สามารถปฏิบัติและคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง	 ส่งเสริมให้ 

ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะเชื่อมโยงองค์ความรู้น�าไปปฏิบัต	ิ

เพื่อแก้ปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต	 การจัดการ

เรยีนรูด้้วยการปฏิบตั	ิเป็นการน�าวธิกีารเรยีนทีห่ลากหลาย	

มาใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในชัน้เรยีน	ซึง่จะช่วยส่งเสรมิปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรยีน
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กบัผูเ้รยีน	และผูเ้รยีนกบัผูส้อน	หลกัการจดัการเรยีนรูด้้วย

การปฏิบัติ	 จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน	

ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการปฏบิตัมิใิช่การเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนรอ

รบัการปฏบิตั	ิ(Passive	Learning)	ซึง่เป็นลกัษณะทีผู่เ้รยีน

คาดหวังเพียงการจดจ�าและรับความรู ้	 (Record	 and	 

Absorb	Knowledge)	จากครูเท่านั้น	แต่ผู้เรียนจะต้องมี

การสังเกต	 มีข้อสงสัย	 ซักถามเมื่อต้องการค�าตอบ	 รู้จัก

สืบค้น	หาความรู้และแก้ปัญหาในสิ่งที่ตนสงสัยได้	 ซึ่งเป็น

ลกัษณะนสิยัของนกัแก้ปัญหาทีด่	ีซึง่ถ้าไม่พอใจหรอืมคีวาม

คลุมเครือ	 ก็จะเรียนรู้และสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจน	 โดย

การน�าความรู้ที่มีไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล	ก่อน

การตัดสินใจเรียนรู้	 (เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์.	 2546	 :	

32-47)	

	 กลวิธีการเรียนรู ้แบบ	 KWL	 (Know-Want	

-Learned)	 เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

ซึ่งพัฒนาและเผยแพร่โดย	โอเกิล	(Donna	M.	Ogle)	ในปี	

ค.ศ.	 1986	 เป็นกลวิธีการเรียนที่มีกิจกรรมครอบคลุม	 3	

องค์ประกอบ	ได้แก่	Know-Want-Learn	(KWL)	(ทัศพร	

เกตถุนอม.	2547	:	29-31)	ซึง่เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้น

ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะกระบวนการอ่าน	เชือ่มโยงไปสูท่กัษะการ

คิดเกี่ยวกับสิ่งที่คิด	วิธีการคิด	การตรวจสอบความคิดของ

ตนเองและสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตน	 โดย 

ผู้เรียนจะได้รับการฝึก	 ให้ตระหนักในกระบวนการสร้าง

ความเข้าใจตนเอง	มีการวางแผนระบุเป้าหมาย	ตรวจสอบ

ความเข้าใจของตนเอง	 ตลอดการจัดระบบข้อมูลความรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 การจัดการเรียนรู้แบบ	 KWL	 ท้ัง	 3	

องค์ประกอบ	 ได้แก่	K	 (What	you	know)	 เป็นขั้นตอน

การตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนในเรื่องนั้นๆ	 ก่อน

เรียน	W	(What	you	want	to	know)	เปน็ขั้นตอนทีต่รวจ

สอบว่าผูเ้รียนต้องการรูอ้ะไรเพิม่เตมิบ้าง	และจะเรยีนรูเ้รือ่ง

เหล่านั้นได้อย่างไร	และ	L	(What	you	have	learned)	

เป็นขั้นตอนที่ตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องอะไร

บ้าง	(ทิศนา	แขมมณี.	2550	:	18-19)	การเรียนรู้ด้วยกลวิธี

การเรียนรู้แบบ	KWL	ยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับ

พฒันาการเรยีนรูข้องผู้เรยีนด้วยกลวธิกีารเรยีนรูแ้บบ	KWL	

จะใช้การวิเคราะห์	 สังเคราะห์ความรู้	 เพื่อใช้แก้ปัญหาใน

สถานการณ์ปัญหาไม่สมบูรณ์	 และความรู้ที่ต้องเรียนเพิ่ม

เติมจึงสามารถน�ากระบวนการนี้มาใช้ในการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหาได้	(วลัลี	สัตยาศัย.	2547	:	142)	และกจิกรรม

การเรยีนรูแ้บบ	KWL	สามารถช่วยให้ผูเ้รยีนรูเ้ข้าใจในความ

คดิรวบยอดของเนือ้เรือ่งในบทเรยีน	ผ่านกระบวนการระบุ

เนื้อเรื่องที่จะอ่านมีการใช้ค�าถามล่วงหน้าเพื่อต้องการค�า

ตอบว่าสาระที่ต้องการรู้และเข้าใจจากการอ่านคืออะไร	

หรือสาระที่สนใจคืออะไรและจะได้รับรู้ค�าตอบโดยวิธีการ

ใด	 สุดท้ายก็จะสะท้อนผลว่าข้อมูลความรู้ที่ได้รับเป็นค�า

ตอบนั้น	มีความเพียงพอหรือยัง	และเขียนเป็นข้อสรุปด้วย

เหตผุลและแบบแผนการคดิทีน่่าสนใจ	ซึง่กระบวนการเรยีน

รู้ดังกล่าว	 จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย

ความเขา้ใจทีเ่ป็นระบบเชือ่มโยงกบักระบวนการแก้ปัญหา	

และการค้นหาค�าตอบที่ดีและยอมรับได้	 ส่งผลให้ผู้เรียน

สนใจในเรื่องที่อ่านเพิ่มขึ้นตามมา	Jared	&	Jared	(1997	

:	26)	และ	Manderville	(1994	:	679)	

	 จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัย

จงึสนใจทีจ่ะพัฒนาการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏบิตัร่ิวมกบั

กลวิธีการเรียนรู้แบบ	 KWL	 เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแก้ป ัญหาทางวิทยาศาสตร์	 และเจตคติต ่อวิชา

วิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียน

เทศบาลบูรพาพิทยาคาร	 จังหวัดมหาสารคาม	 ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

	 1.		เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏิบตัร่ิวม

กบักลวธิกีารเรยีนรูแ้บบ	KWL	ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา

ปีที่	1	ที่มีคุณภาพ

	 2.		เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้

ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	 KWL	 วิชา

วิทยาศาสตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	
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ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

	 3.		เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางวทิยาศาสตร์	ของนกัเรยีนทีไ่ด้รับการจดัการเรยีนรูด้้วย

การปฏบัิตร่ิวมกบักลวธิกีารเรยีนรูแ้บบ	KWL	ก่อนเรยีนและ

หลังเรียน

	 4.		เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์	

ของนกัเรียนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏบิตัร่ิวมกบั

กลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	ก่อนเรียนและหลังเรียน

สมมติฐานของการวิจัย

	 1.		นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู ้ด ้วยการ

ปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	มีความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	หลังเรียนเพิ่มขึ้น

	 2.		นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู ้ด ้วยการ

ปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	มีเจตคติต่อวิชา

วิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการด�าเนินการ

วิจัยตามกรอบการวิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	De-

velopment)	 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แบ่งออก

เป็น	3	ระยะ	ดังนี้	

 ระยะที่ 1	 การศึกษาสภาพปัญหา	 ข้อมูลพื้นฐาน

การปฏิบัติและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

	 1.		ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

ในสงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม	ได้แก่	โรงเรยีนเทศบาล

บูรพาพิทยาคาร	 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย	 และ

โรงเรียนเทศบาลสามคัควีทิยา	ในภาคเรียนที	่2	ปีการศกึษา	

2557	จ�านวน	6	ห้องเรียน	รวมนักเรียนทั้งหมด	164	คน

	 2.		กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย

	 	 2.1		 กลุม่ตัวอย่างเพือ่ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ในสังกัดเทศบาลเมือง

มหาสารคาม	ที่เกี่ยวข้องรวม	ทั้งหมด	83	คน

	 	 2.2		 กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูในการสมัภาษณ์	ครผููส้อน

วชิาวทิยาศาสตร์	โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร	โรงเรียน

เทศบาลบ้านส่องนางใยและโรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา	

โรงเรียนละ	1	คน	

 ระยะที ่2	การทดลองใช้(Try	out)	การจดัการเรยีน

รู้ที่พัฒนาขึ้น	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยม	 ศึกษาปีที่	 1/2	

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร	 จ�านวน	 30	 คน	 เพื่อ

ทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

 ระยะท่ี 3	 การศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาการ

จดัการเรยีนรู	้ใช้กลุม่ทดลองจรงิ	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที่	1/1	โรงเรียนเทศบาลบูรพา

พิทยาคาร	 จ�านวน	 28	 คน	 เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ด้วยการ

ปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL

	 2.		ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	การจดัการเรยีนรูด้้วยการ

ปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL

	 	 ตัวแปรตาม	 ได้แก	่ความสามารถในการแก้

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

	 3.		ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัย	 ได้แก่ภาค

เรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2557	ใช้เวลาสอน	16	ชัว่โมง	จ�าแนก

เป็นสัปดาห์ละ	4	คาบ

	 4.		เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่หน่วยการเรียนรู้	

บรรยากาศ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.		แบบสอบถามนกัเรยีนชนดิมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดับ	จ�านวน	20	ข้อ

	 2.		แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ในชั้น

เรียน	เป็นแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง	 	

	 3.		แบบสมัภาษณ์นกัเรยีนและครผููส้อน	เป็นแบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

	 4.		แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู ้แบบ	 KWL	 หน่วยการเรียนรู ้	

บรรยากาศ	จ�านวน	8	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลา	16	
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ชั่วโมง

	 5.		แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรียน	หน่วยการ

เรียนรู้	 บรรยากาศ	 ชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จ�านวน	 

30	ข้อ

	 6.		แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	ดังนี้	การระบุ

ปัญหา	การตั้งสมมติฐาน	การพิสูจน์หรือทดลอง	การสรุป

ผลและน�าไปใช้	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ

	 7.		แบบวัดเจตคติต ่อวิชาวิทยาศาสตร์	 แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	20	ข้อ

ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย

	 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยตาม

กรอบการวจิยัและพัฒนา	(Research	and	Development)	

ส�าหรบัใช้พฒันาการจดัการเรยีนรู	้มทีัง้หมด	3	ระยะ	ได้แก่

 ระยะที่ 1	 การศึกษาสภาพปัญหา	 ข้อมูลพื้นฐาน

การปฏิบัติและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

	 1.		เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้เรียน	 สังเกต

พฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนชัว่โมงวชิาวทิยาศาสตร์	

และสมัภาษณ์นกัเรียนและครผููส้อนวิทยาศาสตร์รายบคุคล	

	 2.		น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการเกบ็ข้อมลูนกัเรยีนและครู

ผู้สอนมาวิเคราะห์	 เพื่อใช้ออกแบบการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้

	 3.	 ศกึษาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	

แนวคิด	 ทฤษฎี	 เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัต	ิ

กลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	ความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

	 4.		น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสอบถามผูเ้รยีน	การสงัเกต

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ในชั้นเรียน	 การสัมภาษณ์

นักเรียนและครูผู้สอน	 และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง	มาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้	ให้มีราย

ละเอียดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	หน่วย

การเรียนรู้	บรรยากาศ	จ�านวน	8	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	ให้

ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร	์

และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์	

 ระยะที่ 2	การทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา

ขึ้น	ประกอบด้วย

	 1.		ทดสอบก่อนเรียน	(Pre-test)	

โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบทดสอบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 และแบบ

วัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์กับผู้เรียนกลุ่มทดลอง	

	 2.		จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

การปฏบิตัร่ิวมกบักลวธิกีารเรยีนรูแ้บบ	KWL	ทีผู่ว้จิยัพฒันา

ขึ้น	เวลา	16	ชั่วโมง	และจัดเก็บคะแนนระหว่างเรียนเพื่อ

น�าไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการของแผน	 ได้แก	่

คะแนนพฤติกรรมระหว่างเรียน	และการทดสอบย่อยท้าย

แผน

	 3.		ทดสอบหลังเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน	แบบทดสอบความสามารถในการแก้

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 และแบบวัดเจตคติต่อวิชา

วิทยาศาสตร์กับผู้เรียนกลุ่มทดลอง

	 4.		ผูว้จิยัน�าผลการทดลองใช้มาพิจารณาปรบัปรงุ

แก้ไขเครื่องมือวิจัย	ประเด็นที่ยังไม่เหมาะสม	ชัดเจน	ให้มี

ความครอบคลุมและสมบูรณ์มากข้ึน	 โดยเฉพาะความน่า

สนใจของกิจกรรม	 ความยากง่ายของเนื้อหา	 ตัวอย่าง

ประกอบและเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	ก่อนน�าไปใช้จริง

กับกลุ่มตัวอย่างระยะที่	3	

 ระยะท่ี 3	 การศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้

	 1.		ทดสอบก่อนเรยีน	โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางวทิยาศาสตร์	และแบบวดัเจตคติต่อวชิาวิทยาศาสตร์ที่

ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขในระยะที่	2	กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง

	 2.		จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

การปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	 KWL	 ที่ผู ้วิจัย

ปรบัปรงุแก้ไขในระยะที	่2	และจดัเกบ็คะแนนระหว่างเรยีน

เพื่อน�าไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการของแผน	

ได้แก่	คะแนนพฤติกรรมระหว่างเรยีน	และการทดสอบย่อย
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ท้ายแผน

	 3.	 ทดสอบหลงัเรยีน	โดยใช้แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน	 แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์	 และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง

	 4.	 น�าข้อมูลท่ีได้จากการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน

กลุ่มตัวอย่างไปท�าการวิเคราะห์ทางสถิติ	เพื่อสรุปผล	ตาม

ความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยตามความมุ่ง

หมายการวิจัย	โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ประกอบการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

	 1.		วิเคราะห์คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

การปฏิบัติร ่วมกับกลวิธีการเรียนรู ้แบบ	 KWL	 วิชา

วทิยาศาสตร์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ด้วยการหาค่าเฉลีย่และ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลการประเมนิคณุภาพ

ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ

	 2.		วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย

การปฏิบัติร ่วมกับกลวิธีการเรียนรู ้แบบ	 KWL	 วิชา

วิทยาศาสตร์	 โดยใช้สูตร	 E
1
/E

2
	 ซึ่ง	 E

1
	 ได้จากคะแนน

พฤติกรรมระหว่างเรียนและใบงาน	E
2
	 ได้จากคะแนนการ

ทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนกัเรยีนกลุม่

ตัวอย่าง	(สัดส่วนคะแนน	2:1)

	 3.		วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแก้

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	 ก่อน

เรียนและหลังเรียน	 โดยใช้สถิติ	 t-test	 (Dependent	 

Sample)

	 4.		วเิคราะห์เปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอวิ

สรุปผลการวิจัย

	 1.		ผลการพฒันาการจัดการเรยีนรูด้้วยการปฏบิติั

ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	 KWL	 ของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปีที่	1	ที่มีคุณภาพ	พบว่าสภาพปัญหา	ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	

ของครแูละนักเรยีน	แนวคดิพืน้ฐานและขัน้ตอนการจดัการ

เรียนรู้เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

ร่วมกบักลวธิกีารเรยีนรูแ้บบ	KWL	และน�าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ

ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม	ปรากฏผลดังนี้	

	 	 1.1		 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม	 ยังมีปัญหาด้านความ

พร้อมการจัดการเรียนรู ้ที่มีคุณภาพ	 อีกทั้งยังมีความ

ต้องการในการเสริมสร้างความสามารถการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์	 และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์	 ในระดับสูง

ขึ้น

	 	 1.2		 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้โดยใช้

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการ

เรียนรู้แบบ	KWL	ประกอบด้วยขั้นการเรียนรู้	6	ขั้น	ได้แก่	

1)	ขั้นเตรียมความพร้อม	2)	ขั้นเผชิญและวิเคราะห์ปัญหา	

3)	ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้	4)	ขั้นแลกเปลี่ยนและปรับความรู	้

5)	ขั้นสรุปความรู้และน�าไปใช้	6)	ขั้นประเมินความรู้

	 	 1.3		 ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	 KWL	

โดยผูเ้ชีย่วชาญผลประเมนิรายแผนอยูใ่นระดบัมากถงึมาก

ที่สุด	 มีค่าเฉล่ียตั้งแต่	 4.39-4.52	 และผลการประเมิน

คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก	ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.47

	 2.		การจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธี

การเรียนรู้แบบ	KWL	หน่วยการเรียนรู้	บรรยากาศ	ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	80.62/78.70	

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

	 3.		นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏิบตัิ

ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	มีความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05

	 4.		นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏิบตัิ

ชาวิทยาสาสตร์

ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

สถิติ t-test (Dependent Samples)
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ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู ้แบบ	 KWL	 มีเจตคติต่อวิชา

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.		การพฒันาการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏบิตัร่ิวม

กบักลวธิกีารเรยีนรู้แบบ	KWL	หน่วยการเรยีนรู	้บรรยากาศ	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ได้ด�าเนินการพัฒนาบริบทพื้นฐาน

ของปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในขอบข่ายสังกดั

เทศบาลเมืองมหาสารคามที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งอาจเป็นผลเนื่อง	

มาจากธรรมชาติของรายวิชายังเป็นบริบทการเรียนท่ีค่อน

ข้างยาก	จึงส่งผลให้นักเรียนส่วนมากในระดับมัธยมศึกษา	

ยังมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน

การค้นหาความรู้	 หรือแก้ปัญหาอยู่ในระดับค่อนข้างต�่า	

สอดคล้องกับผลการประเมนิคณุภาพผูเ้รยีนในแต่ละปีการ

ศึกษาของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ	 อยู่ในระดับ

ค่อนข้างต�่า	กล่าวคือ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	ที่มี

ผลการเรียนต่อเนื่องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ในปี

การศึกษา	 2555	 ในวิชาวิทยาศาสตร์	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

37.40	(สถาบนัทดสอบการศกึษาแห่งชาต.ิ	2556	:	1)	ภาย

หลังการออกแบบกิจกรรมการเรียนโดยสังเคราะห์แนวคิด

การเรยีนรู้ด้วยการปฏบิตัร่ิวมกบักลวธิกีารเรยีนรูแ้บบ	KWL	

ซึง่ประกอบด้วยกจิกรรมการเรยีน	6	ขัน้	ได้แก่	1)	ขัน้เตรยีม

ความพร้อม	2)	ขั้นเผชิญและวิเคราะห์ปัญหา	3)	ขั้นปฏิบัติ

การเรียนรู้	 4)	ขั้นแลกเปลี่ยนและปรับความรู้	 5)	ขั้นสรุป

ความรู้และน�าไปใช้	 6)	 ขั้นประเมินความรู้	 และเมื่อน�า

แผนการจัดการเรียนรู้จ�านวน	 8	 แผน	 รวมเวลาเรียน	 16	

ชั่วโมง	เสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพและความเหมาะ

สม	พบว่าผลการประเมนิรายแผนมค่ีาตัง้แต่	4.39-4.52	ซึง่

มีคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดและค่าเฉลี่ยรวมทุก

แผนมีค่าเท่ากับ	4.47	อยู่ในระดับมาก	การปรากฏผลเช่น

น้ีอาจเนื่องมาจาก	 แผนการจัดการเรียนรู ้ได ้รับการ

ออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัต	ิ

(active	learning)	เป็นกจิกรรมทีมุ่่งให้ผู้เรยีนค้นหาค�าตอบ

ของสถานการณ์ปัญหา	ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริง	ที่ช่วย

ให้ผู ้ เรียนเกิดความเข ้าใจการสร ้างความหมายของ

เหตกุารณ์ทีป่ฏบิตั	ิกระท�าด้วยตนเอง	ซึง่เป็นการเรยีนผ่าน

ประสบการณ์	 ที่ผู ้เรียนได้น�าความรู้ที่มีอยู ่มาจัดระบบ

โครงสร้างหรือแบบแผนทางความคิดใหม่	 เมื่อได้เผชิญ

สถานการณ์ปัญหานั้น	 เป็นกิจกรรมที่น�าผู้เรียนประสบผล

ส�าเร็จ	 ผ่านการสร้างผลผลิตทางกายภาพหรือด้านสติ

ปัญญา	 ท�าให้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีประโยชน์และ

คุณค่าเหมาะสมส�าหรับการเรียนรู้ผู้เรียนให้ส่งผลต่อความ

สามารถการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	

(Hall,	 Quinn,	 &	 Gollnick.	 2014	 :	 401)	 และขณะที่

แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ	 KWL	 นั้นมุ่งให้ผู้เรียนเกิด

การเรยีนรู้ทีเ่ป็นระบบ	มกีระบวนการทีส่ามารถก�ากบัตรวจ

สอบและปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการเรียนรู	้

บ่อยครัง้ทีก่จิกรรมการเรยีนสนบัสนนุและกระตุน้ให้ผูเ้รยีน

คดิออกแบบกจิกรรมด้วยตนเอง	เพือ่สร้างเสรมิความเข้าใจ

ในบทเรียนของตนตามที่ตนเองคิดออกแบบวาง	 แผน

กิจกรรม	 โดยผู้สอนอาจจะต้องแนะให้ผู้เรียนคิดก่อนว่า

ตนเองต้องการเรียนรู้อะไร	 และจะเลือกใช้กลวิธีที่เอื้อต่อ

การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 ให้สามารถรับรู้เข้าใจความรู้

พื้นฐานส�าหรับใช้เช่ือมโยงกับความรู้ใหม่	 ซ่ึงบางครั้งอาจ

จะต้องใช้กลุ่มเพื่อนเข้าช่วยสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ	

และสร้างสรรค์กลวธิกีารค้นหาค�าตอบทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่

ขึน้	สามารถน�าไปใช้ควบคูก่บักจิกรรมการบรรยายประกอบ

การใช้ชาร์ทแสดงข้อมูลของผู้สอนก็ได้	 โดยการน�าเสนอ

สาระส�าคัญของส่ิงที่ต้องการรู้และส่ิงที่รู้แล้วเพื่อน�ามาใช้

ประโยชน์ในการค้นหาสิง่ใหม่	ซึง่อาจสร้างโอกาสทีต้่องการ

ให้ผู้เรียนค้นหาโครงสร้างความรู้ใหม่ด้วยแนวทางท่ีผ่อน

คลาย	(Xu.	2010	:	183)	จากเงื่อนไขปัจจัยดังกล่าวจึงส่ง

ผลให้การสร้างแบบแผน	 การจัดการเรียนรู้	 ที่ประยุกต์ใช้

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการ

เรียนรู้แบบ	 KWL	 ส�าหรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มี
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ประสทิธภิาพและประโยชน์ส�าหรบัผูเ้รยีนดงัทีป่รากฏในผล

การวิจัยครั้งนี้	

	 2.		การจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธี

การเรียนรู้แบบ	 KWL	 วิชาวิทยาศาสตร์	 หน่วยการเรียนรู	้

บรรยากาศ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มีประสิทธิภาพ	80.62/ 

78.70	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	75/75	ที่ตั้งไว้	แสดงว่า	นักเรียนมี

คะแนนจากกิจกรรมระหว่างเรียน	 ที่ประกอบด้วยใบงาน

และคะแนนทดสอบย่อยท้ายแผน	จ�านวน	8	แผน	คิดเป็น

ร้อยละ	 80.62	 และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 78.70	 แสดงว่า

แผนการจัดการเรยีนรูด้้วยการปฏบิตัร่ิวมกบักลวธิกีารเรยีน

รูแ้บบ	KWL	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ	ทัง้นีอ้าจเนือ่ง

มาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการ

เรียนรู้แบบ	KWL	วิชาวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

ได้ผ่านกระบวนการออกแบบและจดัท�าบนเงือ่นไขของหลกั

การการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏบิตั	ิ(Active	learning)	ที่

มุง่เน้นให้กระท�าผ่านการปฏิบตัจิรงิ	ใช้กิจกรรมหลากหลาย	

ช่วยให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ผ่านช่องทางที่แตกต่างน่าสนใจ	

เหมาะกับบริบทของผู้เรียน	 ได้แก่	 กิจกรรมการอ่าน	 พูด	

เขียน	การคิดจินตนาการ	การใช้ค�าถาม	การอภิปราย	และ

การร่วมกันคิดหาค�าตอบหรือความรู้ใหม่โดยเฉพาะการใช้

ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏ	ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้

ใหม่ผ่านกระบวนการจัดการที่มีความหมาย	 เพื่อเก็บเกี่ยว

ความคดิน�ามาเชือ่มโยงเป็นองค์ความรูข้องตนเอง	(Sparks-

Langer	et	al.	2004	:	180)	รวมทัง้กจิกรรมการเรยีนรูต้าม

หลักการแบบ	KWL	เป็นกลวธิจีดัการเรียนรูท้ีช่่วยให้ผูเ้รยีน

ได้คดิ	ผ่านกจิกรรมการอ่าน	สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครกูบั

นกัเรยีน	ครูกระตุน้ความรูป้ระสบการณ์เดมิ	ให้ผูเ้รยีนระดม

ความคดิเพ่ืออภปิรายในกลุม่เกีย่วกบัหวัข้อในบทเรยีนว่ามี

ความรูพ้ืน้ฐานอะไรบ้าง	ครรูะบสุิง่ทีผู่เ้รยีนรูแ้ละช่วยกนัจดั

ประเภทของข้อมลูดังกล่าว	แล้วผูเ้รียนต้ังค�าถามในสิง่ทีต่น

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้น	แล้วให้ผู้เรียนอ่าน

และอภิปรายประเด็นค�าถามเพื่อค้นหาค�าตอบของค�าถาม

ทีต่ัง้ไว้	และถ้านกัเรยีนมคี�าถามเพิม่เตมิกส็ามารถตัง้ค�าถาม

เพิม่เตมิได้อกี	ให้นกัเรยีนบนัทกึค�าตอบทีไ่ด้จากการอ่านลง

ในช่องสิ่งที่ได้เรียนรู้	 (Learned)	 หรือหากอ่านพบข้อมูล

ใหม่	ก็สามารถบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่ม	ผู้เรียนอภิปรายให้

เข้าใจความหมายและได้ข้อมูลไปประกอบการสรุปความ

เข้าใจ	 นักเรียนจะน�าเสนอการสรุปความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน	

และส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เข้าใจในความคิดรวบยอด

เรื่องที่เรียน	 และได้คิดวิเคราะห์จ�าแนกข้อมูลความรู้	 ที่

ปรากฏในเนื้อเรื่องอย่างเข้าใจ	ซึ่ง	Carr	and	Ogle	(1987	

:	 626-631)	 ได้อธิบายหลักการส�าคัญของรูปแบบการ

จดัการเรยีนรู้ด้านการอ่านและการเขยีนไว้ว่า	กจิกรรมการ

เรียนผ่านกระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจแบบ	 KWL	 จะ

ผสานระหว่างกจิกรรมก่อนอ่าน	ระหว่างอ่าน	และหลังอ่าน	

โดยกิจกรรมการเรียนแบบนี้ได้น�าทฤษฎีโครงสร้างความรู้

เดิมเข้ามาเชื่อมโยงในการเรียน	 ซึ่งขั้นก่อนอ่านเป็นการ

กระตุ้นพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน	 ขั้นระหว่างอ่านเป็น

กิจกรรมที่ครูแบ่งบทอ่านเป็นสองส่วน	 ส่วนแรกครูอ่าน

เป็นต้นแบบก่อน	ส่วนที่สองเป็นสาระที่นักเรียนอ่าน	และ

ขั้นหลังอ่านเป็นการสรุปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่

อ่านมากขึ้น	 ประกอบกับวิธีการดังกล่าวเป็นการอ่านท่ี

ท�าให้ผูเ้รยีนทบทวนความรูเ้ดมิ	หรอืสิง่ทีน่กัเรยีนรู	้(Know)	

มาก่อนแล้ว	เชือ่มโยงกบัสิง่ทีน่กัเรยีนอยากรูเ้พิม่จากสาระ

ที่อ่าน	(Want	to	Know)	ในระหว่างที่อ่าน	และภายหลัง

การอ่านจะตรวจสอบว่านักเรียนรู้อะไรจากการอ่าน	ซึ่งจะ

เช่ือมโยงกบัการอ่านแบบปฏสิมัพนัธ์	เพราะนกัเรยีนต้องใช้

โครงสร้างความรูเ้ดมิ	เพือ่ช่วยให้เกดิความเข้าใจมากขึน้	จะ

เห็นว่าเป็นลักษณะการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เมื่อมี

การส�ารวจความต้องการของนักเรียนก่อนเรียน	ท�าให้การ

เรยีนสนองตอบกบัความต้องการของนกัเรียน	นอกจากนัน้

ยังเป็นกระบวนการที่แสดงความคิดรวบยอดด้วยแผนภูมิ

ความรู้ที่เป็นรูปธรรม	 โดยจัดแสดงความสัมพันธ์ความ

หมายและโครงสร้างเรือ่งทีอ่่าน	เพือ่ให้สามารถน�าไปพัฒนา

ทักษะการเรียนด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพ	 แต่จะเน้นความ

เข้าใจในการอ่านเป็นหลักและให้นักเรียนสามารถแสดง

ความเข้าใจจากเรือ่งทีอ่่านได้ด้วยการพดูสรปุความในตอน
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ท้ายหลังจากเสร็จสิ้นการเขียนแผนภูมิความหมาย	 ซ่ึง

สามารถส่งผลให้นกัเรยีนสามารถบรรลจุดุมุง่หมายของการ

อ่านและการเขยีนสิง่ท่ีเรยีนได้ส�าเรจ็	จากเงือ่นไขและปัจจยั

ดังกล่าวจึงส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู ้แบบ	 KWL	 วิชาวิทยาศาสตร	์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีประสิทธิภาพตามที่ปรากฏในผล

การวิจัยครั้งนี้	

	 3.		นกัเรียนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏิบติั

ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	มีความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรยีนสงูกว่าหลงัเรียน	อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.05	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที่

ตั้งไว้	 การที่ปรากฏผลการวิจัยเช่นนี้	 อาจเนื่องมาจาก

นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมผ่านการปฏิบัติจริง	 (Active	

learning)	 ด้วยความพยายามและต้ังใจ	 โดยสนับสนุนให้ 

ผู้เรียนแต่ละคนมีอิสระในการคิดกิจกรรมการปฏิบัติด้วย

ตนเอง	และกระตุน้ให้ผูเ้รยีนน�าผลมาอภปิรายร่วมกนัในช้ัน

หรือกลุ่มย่อย	และมีครูผู้สอนคอยสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติม	

ซึง่กระบวนการเรียนอาจปรบัเปลีย่นตามเป้าหมายของงาน

ทีก่�าหนดและความต้องการของผูเ้รยีนในแต่ละสถานการณ์

การเรียนรู้	 โดยมีเงื่อนไขของการเรียนรู้แบบร่วมมือเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย	 ในบางกรณีของการเรียนอาจเปิดโอกาสให้ 

ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวระหว่างการปฏิบัติ	 และอภิปรายเพ่ือ

น�าไปสูข้่อสรุปของค�าตอบร่วมกัน	การเรยีนรูด้้วยการปฏบิติั

อาจจ�าเป็นต้องสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนแต่ละคนได้ส�ารวจข้อมลู

ความรู้ด้วยตนเอง	 และเป็นผู้น�าในการปฏิบัติงานในกลุ่ม	

รวมทั้งมีบรรยากาศทางสังคมและการร่วมมือกันเพื่อ

อธบิายการมุง่เน้นผลงานเป็นเป้าหมายส�าคญั	(Cohen,	et	

al.	2010	 :	206)	ประกอบกับการน�าหลักการของการจัด	

กจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	KWL	มาใช้	จะสนบัสนนุให้นกัเรยีน

ได้ระดมความคิดและอภิปรายร่วมกัน	ภายในกลุ่ม	แล้วน�า

ข้อมลูเหล่านัน้มาวเิคราะห์เพือ่กระตุน้ให้น�าความรูพ้ืน้ฐาน

มาใช้บูรณาการระหว่างความรู้เดิมกับเรื่องที่นักเรียนจะ

อ่าน	 เป็นเงื่อนไขที่ช่วยสร้างความหมายของเรื่องท่ีอ่านได้

ด	ีสอดคล้องกบัความเหน็ของ	Jared	&	Jared	(1997	:	26)	

และ	Manderville	 (1994	 :	679)	ที่เชื่อว่า	กิจกรรมการ

เรยีนรูแ้บบ	KWL	สามารถช่วยให้	ผูเ้รยีนรูเ้ข้าใจในความคดิ

รวบยอดของเนือ้เรือ่งในบทเรยีน	ผ่านกระบวนการระบเุนือ้

เรื่องที่จะอ่าน	มีการใช้ค�าถามล่วงหน้าเพื่อต้องการค�าตอบ

ว่าสาระที่ต้องการรู้และเข้าใจจากการอ่านคืออะไร	 หรือ

สาระที่สนใจคืออะไรและจะได้รับรู้ค�าตอบโดยวิธีการใด	

สุดท้ายก็จะสะท้อนผลว่าข้อมูลความรู้ที่ได้รับเป็นค�าตอบ

น้ัน	 มีความเพียงพอหรือยัง	 และเขียนเป็นข้อสรุปด้วย

เหตุผลและแบบแผนการคิดท่ีน่าสนใจ	 ซึ่งกระบวน	 การ

เรียนรู้ดังกล่าว	 จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ด้วยความเข้าใจที่เป็นระบบเชื่อมโยงกับกระบวนการแก้

ปัญหา	และการค้นหาค�าตอบทีด่แีละยอมรบัได้	จงึส่งผลให้

มีความสามารถด้านการคิดเพิ่มขึ้นอีกด้วย	ผู้อ่านที่มีความ

รูพ้ืน้ฐานเชือ่มโยงกับเนือ้หาทีอ่่าน	จะรบัรูเ้รือ่งทีอ่่านได้เร็ว

กว่าผูท้ีย่งัไม่เคยได้รบัประสบการณ์ความรูใ้นเนือ้หานัน้มา

ก่อน	และตามหลกัของการจดัการเรยีนรูท้ีด่นีัน้	ควรเริม่จาก

ส่ิงที่นักเรียนมีความรู้พื้นฐานรองรับ	 ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�าคัญ

เพราะจะท�าให้นักเรียนสามารถเข้าใจส่ิงที่อ่านได้อย่างมี

เหตุผล	 และความรู้เดิมยังสามารถช่วยให้นักเรียนอ้างอิง

หรือสรุปลงความเห็นในเรื่องที่อ่าน	อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียน

สามารถคาดการณ์สาระส�าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ด้วย	 โดย

ครูช่วยตั้งค�าถามส�าหรับการอภิปรายชื่อเรื่องที่นักเรียนจะ

อ่าน	เพือ่เตรียมผูเ้รียนในการเรยีนรูข้้อมูลใหม่	ค�าถามเหล่า

นี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย	 หรือจากการ

พจิารณาถงึเนือ้เรือ่งหลกัทีค่าดว่าจะพบในบทอ่านก็ได้	เมือ่

นักเรียนอ่านพบข้อมูลใหม่	 ในเนื้อเรื่องที่อ่าน	 นักเรียน

สามารถตั้งค�าถามเพิ่มเติมด้วยก็ได้	 การตั้งค�าถามของ

นกัเรยีนท�าให้สามารถก�าหนดเป้าหมายการอ่านอย่างอสิระ	

และส่งผลให้นักเรียนสนใจในเรื่องที่อ่านเพิ่มขึ้นตามมา	ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาบางส่วนของวทัญญู	 วุฒิวรรณ	์

(2553	:	57-77)	ทีไ่ด้ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

เชิงรุก	 เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์	

และเพิ่มพูนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่1	พบว่า	ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
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ผู้เรียน	 หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก

สูงกว่าก่อนเรียน	 และจากงานวิจัยของสุจิตราภรณ์	 ไพศรี	

(2557	 :	 1384-1398)	 ได้พัฒน�าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	

การคิดแก้ปัญหา	 และความพึงพอใจต่อการเรียนของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	โดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบ

วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นและการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้	7	ร่วมกับเทคนิค	KWL	พบว่า	การคิดแก้ปัญหา

ของนกัเรยีน	โดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีน

รู้	7	ขั้นร่วมกับเทคนิค	KWL	มีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์

คิดเป็นร้อยละ	86.67	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	คือร้อย

ละ	75	นอกจากนั้นนักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา	จากการท�า	

KWL-Chart	นกัเรยีนสามารถตัง้ค�าถามและสรปุเป็นความ

รู้ได้ด้วยตนเอง

	 4.		นกัเรียนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยการปฏิบตัิ

ร ่วมกับกลวิธีการเรียนรู ้แบบ	 KWL	 มีเจตคติต่อวิชา

วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้	 ที่

ปรากฏผลเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากผูว้จิยัได้สงัเคราะห์แนวคดิ

หลกัการเพือ่น�ามาออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู	้ทีป่ระกอบ

ด้วย	1)	ขั้นเตรียมความพร้อม	เป็นขั้นที่จัดให้ผู้เรียนได้รับ

การทบทวนความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัเรือ่งทีเ่รยีน	2)	ขัน้เผชิญ

และวิเคราะห์ปัญหา	เป็นขั้นที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ

สนใจและมองเห็นปัญหา	 ให้ระบุปัญหาท่ีส�าคัญภายใน

ขอบเขตทีเ่ก่ียวกบัสถานการณ์ทีก่�าหนดไว้	3)	ขัน้ปฏบิตักิาร

เรียนรู้	 เป็นขั้นที่จัดให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหาค�าตอบของ

ปัญหา	 เพื่อน�าไปสู่การค้นหาค�าตอบอย่างสมเหตุสมผล	 

4)	ขั้นแลกเปลี่ยนและปรับความรู้	เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้

แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน	 ให้โอกาสน�าเสนอสิ่งที่ตนได้ 

เรียนรู้ในครั้งนั้น	 5)	 ข้ันสรุปความรู้และน�าไปใช้	 เป็นการ

สนับสนุนให้ผู ้เรียนร่วมอภิปรายเพื่อสรุปความรู ้จาก

กระบวนการในการแก้ปัญหาของตน	ให้เข้าใจถึงข้อค้นพบ

ของปัญหาที่แท้จริง	 6)	 ขั้นประเมินความรู้	 เป็นการตรวจ

สอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในการแก้ปัญหา	 ซ่ึง

สถานการณ์ได้รบัการออกแบบกระบวนการเรยีนรูไ้ด้ค�านงึ

ถงึการจดัให้ผูเ้รยีนเผชญิค�าถาม	ทีน่�าไปสูข้่อสงสยัในเนือ้หา

สาระเรือ่งทีจ่ะเรยีนเพือ่น�าไปสู่การคิดหาค�าตอบ	ควบคู่กับ

การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ที่ปรากฏด้วยความเข้าใจ	 และ

น�ามาเชือ่มโยงกับประสบการณ์ทีม่อียู	่จงึส่งผลให้เกิดความ

ตระหนักในคุณค่าการปฏิบัติ	 และมองเห็นคุณค่าความ

ส�าคญัของกจิกรรมการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ตามกระบวนการ

ดงักล่าว	และเป็นเงือ่นไขปัจจยัเอือ้ต่อการเสรมิสร้างเจตคติ

ของผูเ้รยีนต่อการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์เพิม่ขึน้	ซึง่สอดคล้อง

กบัความเห็นของ	Ogle	(1986	;	cited	in	Martinez.	2004	

:	6)	ที่เชื่อว่า	กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	KWL	เป็นการเรียน

ทีส่นบัสนนุให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ผ่านการปฏิบตั	ิเพือ่วเิคราะห์

และท�าความเข้าใจในประเด็นความรู้	 ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้

หรือมีความรู้อะไรมาก่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะ

เรยีนในครัง้น้ี	และพจิารณาต่อว่าตนต้องการจะเรยีนรูอ้ะไร

ต่อเนื่องเพิ่มเติม	 ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยการอ่านเป็นเครื่อง

ช่วยสนับสนุนในการเรียนรู้ส่ิงใหม่	 และสุดท้ายก็จะตรวจ

สอบว่าตนได้เรียนรู้อะไรในเวลาต่อมา	 โดยใช้กิจกรรมการ

ตั้งค�าถามกับตนเอง	 เพื่อน�าไปสู่การอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่

หรอืกลุ่มย่อย	กระบวนการเรยีนรูดั้งกล่าวจะให้โอกาสและ

อิสระในการคิด	 แสดงความคิดเห็นและมีความเป็นตัวเอง

มากขึ้น	 รวมทั้งกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยาก

เรยีน	รูส้กึเข้าใจและเหน็คณุค่าในการเรยีนรูข้องตนเองมาก

ขึ้น	 และเป็นเงื่อนไขส่งผลต่อการเสริมสร้างเจตคติต่อการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นตามที่ปรากฏใน

ผลการวิจัยครั้งนี้	

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1		 ผู้สอนควรน�าการจัดการเรียนรู้ด้วยการ

ปฏบิตัร่ิวมกับกลวธิกีารเรยีนรูแ้บบ	KWL	ไปใช้ในกลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ทั้งนี้เพราะจัดการเรียนรู้ด้วยการ

ปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	 KWL	 สามารถพัฒนา 

การเรยีนรูข้องผู้เรยีนทัง้ในด้านผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้
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	 	 1.2		 ผูส้อนทีจ่ะใช้จดัการเรียนรูด้้วยการปฏบิตัิ

ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	ควรเตรียมความพร้อม

ในบทบาทของตนเอง	 โดยศึกษารายละเอียดคู ่มือการ

จัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	

KWLให้ละเอียดก่อนจัดการเรียนรู้

	 	 1.3		 ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วม

กบักลวธิกีารเรยีนรูแ้บบ	KWL	แต่ละขัน้ตอน	ผูส้อนควรให้

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน

	 	 1.4		 ผู้สอนควรน�าวิธีการเสริมแรงที่เหมาะสม

มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในข้ันตอนการน�า

เสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู ้เรียน

พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ	 และเกิด

ความภูมิใจในผลงานของตนเอง

	 	 1.5		 ผู้สอนควรควบคุมระยะเวลาในการจัด

กิจกรรมอย่างเป็นระบบ	และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม

แต่ละครั้งให้เพียงพอ

	 2.		ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรน�ารปูแบบการวจิยันีไ้ปวจัิยกบักลุม่ผู้

เรียนระดับอื่นๆ	เช่น	ระดับประถมศึกษา

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย	หรอืระดบัอดุมศกึษา	เป็นต้น

	 	 2.2		 ควรน�ารปูแบบการจดัการเรยีนรูด้้วยการ

ปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	KWL	ไปพัฒนาทักษะ

ด้านอื่นๆ	เช่น	ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ความ

คิดสร้างสรรค์	เป็นต้น	 	 	

	 	 2.3		 ควรน�าการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ	 KWL	 ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่นๆ
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การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ

ความคงทนในการเรียนรู้ และแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้สื่อแบบอรรถฐาน ระหว่างการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ MIA และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R

Comparisons of Reading Comprehension in English, Learning 

Retention, and Reading Motivation of Matthayomsuksa 3 Students 

With Genre-Based Learning Aid Between MIA and SQ4R

ประทุมวรรณ	จันทร์ศรี1,	ประสงค์	สายหงส์2,	สุชาดา	บุบผา3 

Pratumwan	Chansr1,	Prasong	Saihong2,	Suchada	Bubpha3

 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	1)	พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	SQ4R	วชิาภาษาองักฤษ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	โดยใช้ส่ือแบบอรรถฐาน	ทีม่ปีระสิทธภิาพตามเกณฑ์	75/75	2)	ศึกษา

ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และแบบ	SQ4R	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดย

ใช้สือ่แบบอรรถฐาน	3)	เปรยีบเทยีบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ระหว่าง

กลุม่ทีจั่ดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	และกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	4)	ศกึษาความคงทนในการเรยีนรู	้ของนกัเรยีน

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	และ	5)	เปรียบเทียบแรงจูงใจในการอ่าน

ของนักเรียน	 ระหว่างกลุ่มท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	 และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ในโรงเรยีนศนูย์เครอืข่ายพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาบ้านดนู	ส�านกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 จ�านวน	 2	 โรง	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดและโรงเรียนบ้านสระบัว	

โรงเรียนละ	1	ห้องๆ	ละ	15	คน	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	รวมนักเรียน	30	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	

(Cluster	 Random	 Sampling)	 และสุ่มเป็นกลุ่มทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแบบเคร่ืองมือที่ใช้้ในการวิจัยมี	 4	

ชนดิ	ประกอบด้วย	1)	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	และการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	โดยใช้สือ่แบบ

อรรถฐาน	ชั้นมัธยมศึกษา	ปีที่	3	รูปแบบละ	8	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลาเรียนรูปแบบละ	16	ชั่วโมง	2)	แบบทดสอบ

วัดความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน	จ�านวน	30	ข้อ	3)	แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้	ของนักเรียน	จ�านวน	

1	นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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30	ข้อ	และ	4)	แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ	จ�านวน	20	ข้อ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานด้วย	t-test	(Dependent	samples)	และ	Hotelling’s	

T2 

  

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.	 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	และแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	โดยใช้สือ่แบบอรรถ

ฐาน	วิชาภาษาภาษาอังกฤษ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	86.54/76.00	และ	87.08/75.77	ตามล�าดับ	

ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	75/75	

	 2.	 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	และแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	โดยใช้สือ่แบบอรรถ

ฐาน	วิชาภาษาอังกฤษ	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6339	และ	0.6318	แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน 

คิดเป็นร้อยละ	63.39	และ	63.18	ตามล�าดับ

	 3.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	โดยใช้สื่อแบบอรรถฐาน	มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน

	 4.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	โดยใช้สื่อแบบอรรถฐาน	มีความคงทนในการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่ม

	 5.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	 โดยใช้สื่อแบบอรรถฐาน	 มีแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งมีค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการอ่าน

ภาษาอังกฤษ	เท่ากับ	82.60	และ	82.40	ตามล�าดับ

   

 ค�าส�าคัญ	: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	โดยใช้สื่อแบบอรรถ

ฐาน,	ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ,	แรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ,	ความคงทนในการเรียนรู้

Abstract

	 The	purposes	of	this	study	were	:	1)	to	develop	the	efficiency	of	learning	management	using	

MIA	and	SQ4R	learning	approaches	with	genre-based	learning	in	English	for	Matthayomsuksa	3	level	

with	 the	 required	 efficiency	 of	 75/75,	 2)	 to	 find	 out	 effectiveness	 indices	 of	 those	 two	 learning	 

approaches,	3)	to	compare	reading	comprehension	in	English	after	learning	between	groups	of	students	

who	learned	with	those	two	mentioned	approaches,	4)	to	study	learning	retention	of	the	students	

who	learned	in	each	approach,	and	5)	to	compare	reading	motivation	of	the	students	between	who	

learned	using	MIA	and	SQ4R	approaches.	The	sample	used	in	this	study	consisted	of	30	Matthayomsuksa	

3	students	attending	15	students	in	Bankhwaokoksawaidod	School	and	15	students	in	Bansabua	School	

from	 Ban	 Doon	 Educational	Quality	 and	 Standard	 Center,	 under	 the	Office	 of	 Roi-Et	 Elementary	 

Education	Area	2,	
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in	the	second	semester	of	the	academic	year	of	2013,	who	were	obtained	by	using	cluster	random	

sampling	technique,	and	then	were	random	assigned	to	each	experimental	group.	The	instruments	

used	in	the	study	were	:	1)	plans	for	learning	management	using	of	those	two	mentioned	approaches,	

MIA	and	SQ4R	approaches,	2	hours	for	learning	in	each	plan,	and	taking	overall	of	16	hours	of	each	

approach,	2)	30	items	of	reading	comprehension	test,	3)	30	items	of	learning	retention	test,	and	4)	

item	 -	 scale	 of	 reading	motivation	 of	 the	 students.	 The	 statistic	 using	 in	 this	 study	 consisted	 of	 

percentage,	mean,	 standard	 deviation	 and	 t	 -	 test	 (Dependent	 samples)	 and	Hotelling’s	 T2	were	 

employed	for	testing	the	hypotheses.	

 

The results of the study were as follows:

	 1.		The	learning	management	using	the	MIA	and	SQ4R	learning	approaches	with	genre	-	based	

learning	 in	 English	 for	Matthayomsuksa	 3	 level	 had	 efficiencies	 of	 86.54/76.00	 and	 87.08/75.77	 

respectively.

	 2.		The	effectiveness	indices	of	learning	management	using	the	MIA	and	SQ4R	approaches	were	

0.6339	and	0.6318,	which	indicated	the	students	had	learning	progress	of	63.39	and	63.18	percent	

respectively.

	 3.		The	students	who	learned	using	the	MIA	and	SQ4R	approaches	did	not	show	the	difference	

of	reading	comprehension.

	 4.		The	students	who	learned	using	the	MIA	and	SQ4R	approaches	had	learning	retention	after	

providing	of	those	learning	management	with	the	students.

	 5.		The	students	who	learned	using	the	MIA	and	SQ4R	approaches	did	not	show	the	difference	

of	reading	motivation	in	English,	which	had	average	scores	of	reading	motivation	in	each	group	were	

82.60	and	82.40	respectively.	

 Keywords	:	Learning	Organization	using	the	MIA	and	SQ4R	Learning	Approaches	with	Genre-

based	Learning,	Reading	Comprehension	Ability,	Learning	Motivation,	Learning	Retention

บทน�า

	 ในยุคข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้	 เห็นว่าภาษา	 ต่าง

ประเทศมีความส�าคัญ	 จ�าเป ็นส�าหรับใช ้ในชีวิตจริง	

เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร	เพื่อการศึกษา	

การแสวงหาความรู้	 การประกอบอาชีพ	 การสร้างความ

เข้าใจเก่ียวกบัวัฒนธรรมและวสิยัทศัน์ของสงัคม	และความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม	เนื่องจากและการสื่อสารจะน�า

มาซ่ึงความเข้าใจ	 และความร่วมมือกับบุคคลต่างๆ	 ช่วย

พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามเข้าใจตนเองและผู้อืน่ดขีึน้	เข้าใจใน

ความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรม	ขนบประเพณี	การคิด	

สังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่าง

ประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร	 รวมทั้ง

เข้าถงึองค์ความรูต่้างๆ	ได้ง่ายและกว้างขึน้	และมวีสัิยทศัน์

ในการด�าเนินชีวิต	 และเนื่องด้วยความส�าคัญดังกล่าว	
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กระทรวงศึกษาธิการจึงได้บรรจุวิชาภาษาอังกฤษ	 ไว้ใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาตลอดมา	 และในปัจจุบัน 

ได ้จัดวิชาภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู ้พื้นฐาน	 

โดยเฉพาะสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร	 (Language	 for	 

Communications)	 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ

เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร	แสดงความคิดเหน็และความ

รูสึ้ก	และสือ่ความหมายทัง้การฟัง	พดู	อ่าน	เขียน	และสาระ

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

ได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์	ทั้งในและนอกห้องเรียน	

ชุมชนสังคม	เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ	(กระทรวง

ศึกษาธิการ.	2551	:	220-221)

	 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรนั้น	

เหน็ว่าทกัษะด้านการอ่านมคีวามส�าคญัมากกว่าทกัษะด้าน

อื่น	 เนื่องจากทักษะการอ่าน	 สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน

การแสวงหาความรู้	 เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร

เจรจาและการประกอบอาชีพ	(วิสาข์	จัติวัตร์.	2543	:	41)	

ดงันัน้	การเรยีนรูท้ีด่คีวรให้เดก็ได้รบัประสบการณ์ตรงมาก

ที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอห์น	 ดิวอี้	 (John	 

Dewey)	ที่ว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีจากการกระท�า	 (learning	

by	 doing)	 แนวคิดน้ีได้น�ามาใช้ประกอบกับการศึกษา

ค้นคว้าวิจัยจ�านวนมากในระยะต่อมา	 (ทิศนา	 แขมมณี.	

2555	:	4)	การอ่านเป็นปัจจยัส�าคญัในการสือ่สาร	และการ

แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม	 เป็นทักษะท่ีช่วยพัฒนาการเรียน

ภาษาไปสู่ทักษะอื่น	 ทั้งการฟัง	 การพูดและการเขียน	 ใน

ลกัษณะทกัษะสมัพันธ์	จงึกล่าวได้ว่าการอ่านเป็นทกัษะพืน้

ฐานท่ีส�าคญัส�าหรับการเรยีนรูว้ชิาอืน่ต่อไป	(บญัชา	อึง๋สกลุ.	

2545	:	68)	

	 การอ่านเป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันาคณุภาพของ

ชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น	 เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น	 เป็น

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้วิทยาการสาขาต่างๆ	 ที่

ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไป	 อย่างรวดเร็วท�าให้ผู้อ่านได้

ข้อมูลประกอบการคิด	การตัดสินใจ	ข่าวความเคลื่อนไหว	

การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี	 ผู้มีทักษะ	

ในการอ่านทีด่ย่ีอมได้รบัประสบการณ์มากกว่า	สามารถน�า

ความรู้ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาใน

ระดับสูงขึ้น	 ผู้ที่ประสบผลส�าเร็จในการอ่านได้จะต้องมี

ความพร้อมโดยเฉพาะความสามารถใช้สตปัิญญาแปลความ

สิ่งที่อ่าน	และเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนกับเนื้อเรื่องที่

อ่านได้	ดงัน้ันการอ่านมใิช่เพียงแต่อ่านรูเ้รือ่งเท่านัน้	แต่ต้อง

อ่านจับใจความส�าคัญและอ่านได้เร็ว	ตลอดจนสามารถน�า

ทักษะการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ด้วย

ตนเองได้	 คนที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีย่อมสืบค้น

พัฒนาทุกด้านได้มากกว่า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้น

พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษตัง้แต่วยัเดก็	ถอืว่าภาษา

อังกฤษเป็นวิชาที่ต้องพัฒนาทักษะการอ่านควบคู่กับการ

ด�าเนินชีวิต	 จึงจะท�าให้การเรียนรู ้ให้ประสบผลส�าเร็จ	

(บัณฑิต	 ฉัตรวิโรจน์.	 2549	 :	 1)	 การอ่านที่ดีและมี

ประสิทธิภาพนั้นมิใช่แต่เพียงผู้อ่านสามารถอ่านออกเสียง

ได้ถูกต้อง	รวดเร็วหรือจดจ�าเรื่องที่อ่านได้เท่านั้น	สิ่งส�าคัญ

ในการอ่าน	คอื	“ความเข้าใจ”	(Comprehension)	ในเรือ่ง

ราว	หรอืสาระส�าคัญของเนือ้หาทีอ่่านด้วย	เพราะเมือ่ผู้อ่าน

เกิดความเข้าใจในสิ่งที่อ่านแล้ว	 จะสามารถน�าสิ่งที่อ่านไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	และการศึกษาเล่าเรียนได้	ดัง

นั้นความเข้าใจในเนื้อหาสาระ	 ที่อ่านจึงเป็นสิ่งที่มีความ

ส�าคัญ	 (Nuttal.	 1982	 :	 3-4)	 การอ่านมิใช่เป็นเพียงการ

ตีความหมายตามตัวอักษรเท่านั้น	 แต่เป็นปฏิสัมพันธ์

ระหว่างตัวอักษรและกระบวนการภายในสมองของผู้อ่าน

ที่ต้องใช้ความคิดเพื่อสร้างความหมาย	 โดยน�าเอาความรู้

ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่	 เก่ียวกับเรื่องที่อ่านออกมาช่วย

ท�าความเข้าใจเรื่องราวที่อ่าน	 และความเข้าใจที่ถูกต้องจะ

เกิดขึ้น	 จากการที่ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงพื้นความรู้ให้

สอดคล้องกับข้อมูลที่อ่านได้	(Ediger.	2001	:	154)	

	 การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้ประสบ

ผลส�าเร็จนั้น	 แรงจูงใจเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมน�า 

ผู้เรียนไปสู่พฤติกรรม	 ความรู้ความเข้าใจในบทเรียน	 เมื่อ

บคุคลมคีวามเข้าใจสิง่ใดสิง่หนึง่ต่างกนักจ็ะแสดงพฤตกิรรม

ต่อส่ิงนัน้ต่างกนั	ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของสภาพแวดล้อม

ของบุคคลนั้น	ดังนั้น	ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	
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เพื่อใช้ตีความ	การเลือก	การเก็บ	และการใช้ข่าวสารความ

รู้ต่างๆ	 ย่อมมีผลต่อแรงจูงใจในปัจจุบันและอนาคต	 แรง

จงูใจจงึเป็นแรงเสรมิทีเ่กดิจากทัง้ภายใน	และจากภายนอก	

เป็นขวัญและก�าลงัใจในการเรยีนรูแ้ละการท�างาน	(ปรยีาพร	

วงศ์อนตุรโรจน์.	2553	:	224-239)	เมือ่ผูเ้รยีนมคีวามเข้าใจ

ในการอ่าน	และได้รับสัมฤทธิ์ผลในบทเรียนแล้ว	ก็จะเป็น

แรงจงูใจให้เกดิความต้องการอยากอ่าน	เหน็ประโยชน์และ

คุณค่าของการอ่าน	ซึ่งเป็นผลดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	

ท�าให้มีความพร้อมที่จะเรียนต่อไป	(บัญชา	อึ๋งสกุล.	2545	

:	54-55)	นอกจากนี้	ความสามารถในการจดจ�าสิ่งต่างๆ	ก็

เป็นเงือ่นไขส�าคญัอย่างมากต่อการเรยีนรูเ้ช่นกนั	เพราะการ

จดจ�าสิง่ต่างๆ	ทีเ่รยีนและความคงทนในการจ�ามผีลต่อชวีติ

ประจ�าวนั	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการเรียนเหตุการณ์ต่างๆ	ซึง่ถ้า

บคุคลไม่สามารถจดจ�าได้นาน	หรอืลมืง่ายย่อมเป็นอุปสรรค

ต่อการด�าเนินชีวิตและการท�างานอีกด้วย	 การจะจดจ�าส่ิง

ใดได้นาน	นอกจากจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผูเ้รยีนแล้ว

ยงัเป็นสิง่ทีส่ามารถฝึกได้	เช่น	การฝึกทบทวนการจดัระบบ

ข้อมูลให้เป็นระเบียบ	การสร้างสิ่งเร้าซ�้าอย่างสม�่าเสมอใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม	(สุรางค์	โค้วตระกูล.	2553	:	250)

	 จากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

ผูเ้รยีน	พบว่า	ปัญหาท่ีส�าคัญในการอ่านของผูเ้รยีนคือ	อ่าน

แล้วยังจับใจความส�าคัญไม่ได้	 ไม่สามารถสรุปประเด็น	

จ�าแนกความรู้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น	 รวมท้ังยังไม่

สามารถจ�าแนกสาระส�าคัญกับใจความรองได้	 ท�าให้ไม่ได้

รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร	ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อ

การเรียน	ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ	

ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา	 ยังต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ	

ดังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ	 (ONET)	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ในปี

การศึกษา	 2555	พบว่า	นักเรียนโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาอังกฤษ	 เฉลี่ยร้อยละ	 28.71	 และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษา	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ทุก

โรงเรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	

เขต	 2	 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ	 28.29	 ขณะที่ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนชั้น	 มัธยมศึกษา 

ปีที่	3	ในกลุ่มเครือข่ายสระบัวมี	คะแนนเฉลี่ย	26.91	โดย

เฉพาะทักษะการอ่านยังมีค่าเฉล่ียค่อนข้างต�่า	 (ส�านัก

ทดสอบทางการศึกษา.	 2555	 :	 เว็บไซต์)	 ดังน้ัน	 การจัด

กิจกรรมการเรียนที่เน้นทักษะการอ่านจับใจความภาษา

องักฤษ	จงึควรได้รบัการปรบัปรงุพฒันา	โดยน�าแนวคดิและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ	 มาปรับใช้ให้ผู้เรียนมีความ

สามารถด้านการอ่าน	ทีป่ระสบผลส�าเรจ็	และเหน็ว่าวธิกีาร

จัดกิจกรรมการอ่านจับใจความที่น่าจะได้ผล	 คือการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของเมอร์ดอค	MIA	และ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	

	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 MIA	 (A	 More	

Integrated	Approach	to	the	Teaching	of	Reading	:	

MIA)	 ของเมอร์ดอค	 ผู้เสนอวิธีการสอนอ่านที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคญั	และการจดักจิกรรมการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนให้คดิ	

แก้ปัญหาเป็น	และด�าเนนิกจิกรรมด้วยตนเอง	ตามทีผู่ส้อน

เตรยีมไว้ล่วงหน้า	กล่าวคอื	การใช้ค�าถามปลายเปิดถามน�า

เพื่อกระตุ ้นให้ผู ้เรียนใช้ความคิดของตนเองในการหา 

ค�าตอบ	 ซึ่งน�ามาสู่การอภิปรายในหัวข้อที่จะอ่าน	 ดังที	่

Matchs,	 Fush	and	Fush	 (1997	 :	 20-27	 ;	 อ้างถึงใน	 

สุนารี	 เธียรธารณา.	 2549	 :	 2)	 โดยมีขั้นการสอน	 7	 ขั้น	

ได้แก่	ขั้นการถามน�าก่อนการอ่าน	(Priming	Questions)	

เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนจะตั้งค�าถามหรือข้อความเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่านแล้วให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อ

กระตุ้นใหผู้้เรียนสนใจเรื่องที่จะอ่าน	ขั้นการท�าความเข้าใจ

ค�าศัพท์	(Understanding	Vocabulary)	เป็นขั้นกิจกรรม

ทีค่รผููส้อนจดักลุม่ผูเ้รยีน	แล้วให้ใบงานค�าศพัท์ทีป่รากฏอยู่

ในเรือ่ง	โดยให้ค�าศพัท์กบัผูเ้รยีนหาความหมายค�าศัพท์จาก

พจนานกุรม	เพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามเข้าใจในการอ่านเนือ้เรือ่ง

มากขึ้น	 ขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง	 (Reading	 the	 Text)	 เป็น

กิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนอ่านเนื้อเรื่องที่ก�าหนด	 แล้ว

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างค�านามกับสรรพนามในเนือ้

เรือ่ง	หรอืตอบค�าถามเกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่าน	ซึง่ปรากฏอยู่ด้าน
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ข้างของเนื้อเรื่อง	 เพื่อการกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจ

ในการอ่าน	ขัน้การท�าความเข้าใจเนือ้เรือ่ง	(Understanding	

the	Text)	เป็นขั้นกิจกรรมที่ครูผู้สอนให้ผู้เรียนท�าแบบฝึก

ชนิดปลายเปิด	โดยให้ผู้เรียนตอบค�าถามหรือเติมข้อความ

ให้สมบูรณ์	 โดยใช้ภาษาของตนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

ในการอ่าน	ขัน้การถ่ายโอนข้อมูล	(Transferring	Information)	

เป็นขั้นกิจกรรมที่ครูผู้สอนให้ผู้เรียนน�าความรู้ท่ีได้รับจาก

การอ่านมาเขียนใหม่ในรูปแบบอื่น	 เช่น	 ตาราง	 แผนภูมิ

รูปภาพ	 เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านของผู ้เรียน 

ขั้นแบบฝึกต่อชิ้นส่วนประโยค	 และเรียงโครงสร้างของ 

อนุเฉท	(Jigsaw	Exercise	and	Paragraph	Structure)	

เป็นขัน้ทีผู่ส้อนให้ผูเ้รยีนช่วยกันท�ากจิกรรมต่อชิน้ส่วนของ

ประโยคให้ถกูต้องเพือ่ให้ผูเ้รยีนคดิแก้ปัญหาเองได้	และข้ัน

ประเมินผลและการแก้ไข	(Evaluation	and	Correcting)	

เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลการอ่านของผู้เรียน	 โดยสังเกต

ตรวจสอบและแก้ไขใบงานท่ีพบในแบบฝึก	 ประกอบการ

อ่าน	เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง	

	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	เป็น	วิธีการ

จัดการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการอ่านที่มี

ประสทิธภิาพ	ประกอบด้วย	6	ขัน้	ได้แก่	ขัน้ส�ารวจ	(Survey)	

ผู้สอนให้ผู้เรียนส�ารวจเรื่องราวที่ได้อ่านอย่างคร่าวๆ	 เพื่อ

หาจุดส�าคัญของเร่ืองท่ีอ่าน	 ขั้นตั้งค�าถาม	 (Question) 

ผู้สอนควรตั้งค�าถามเกี่ยวกับบทอ่านกับผู้เรียนเพื่อฝึกการ

ตอบค�าถาม	ขั้นอ่าน	 (Read)	การอ่านข้อความในบทหรือ

ตอนนั้นๆ	ซ�้าอย่างละเอียดและในขณะเดียวกันก็ค้นหาค�า

ตอบส�าหรับค�าถามที่ได้ตั้งไว้	 ขั้นบอกค�าตอบอีกครั้ง	 

(Record)	เมือ่ได้ค�าตอบแล้วให้ผูเ้รยีนจดบนัทกึข้อมลูต่างๆ	

ทีไ่ด้อ่านจากบทอ่านโดยใช้ภาษาของตนเองเพือ่ให้เข้าใจได้

ง่ายข้ึน	และสามารถจดจ�าค�าตอบน้ันได้	โดยค�าตอบนัน้ต้อง

คงความหมายเดิมของเรื่องเอาไว้	 ขั้นเขียนสรุปใจความ

ส�าคัญ	 (Recite)	 ให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความส�าคัญ	 ซ่ึง

ประกอบด้วยใจความหลกัและใจความรอง	โดยพยายามใช้

ภาษาของตนเอง	ขัน้ทบทวน	(Reflect)	ให้ผูเ้รยีนวเิคราะห์

วิจารณ์บทอ่าน	 ที่ผู ้เรียนได้อ่านแล้วแสดงความเห็นใน

ประเดน็ทีผู่เ้รยีนมคีวามคดิเห็นสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้อง	

เป็นการทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมด	 และเพื่อตรวจสอบ

ความเข้าใจของผู้เรียน	(Robinson.	1970	;	อ้างถึงในยุวดี	

โปธายะ.	2546	:	71)	

	 นอกจากนี้	การสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-

Based	Approach) เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์	(2536	:	23-30)	

ได้อธบิายถงึการจดัการเรยีนการสอนแบบมุง่ประสบการณ์

ภาษาว่า	จ�าเป็นต้องยึดบทเรียนหรือกิจกรรมเป็นหลัก	ซึ่ง

ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการให้รูปแบบภาษาแก่ผู้เรียน	

ดังนั้นบทเรียนหรือกิจกรรมนั้นต้องได้รับการพัฒนาอย่าง

ถกูต้องและเหมาะสม	เพือ่ให้เป็นรปูแบบของภาษาทีเ่หมาะ

สม	 ด้วยแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน	 ซึ่งได้รับการ

พัฒนาจากกลุ่มภาษาศาสตร์ชาวออสเตรเลีย	 และแนวคิด

นีจ้ะยดึหลักเกีย่วกบัทฤษฎีทางภาษาเชิงระบบ	(Systemic	

Linguistics)	ของเอ็ม	เอ.	เค.	ฮอลลิเดย์	ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางภาษาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับนับถือโดยทั่วไป	 จาก

กลุ่มนักภาษาและผู้สอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน

	 จากเหตผุลและความส�าคญัดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึสนใจ

ที่จะน�ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	มาใช้ในกระบวนการวิจัยเพื่อศึกษา

เปรยีบเทยีบความเข้าใจการอ่านภาษาองักฤษ	ความคงทน

ในการเรียนรู้	 และแรงจูงใจในการอ่านของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	โดยใช้สื่อแบบอรรถฐาน	เพื่อเสริมสร้าง

ให้กจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ	มปีระสทิธภิาพมากขึน้	

รวมถึงเป็นข้อสนเทศในการศึกษาและพัฒนาวิจัยต่อไป

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพ่ือพฒันาการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	MIA	

และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	

	 2.		เพือ่ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบ	MIA	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	
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	 3.		เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษา

องักฤษหลงัเรยีนของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่3	ระหว่าง

กลุม่ทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	และจดักจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ	SQ4R	

	 4.		เพ่ือศกึษาความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

ชัน้มัธยมศกึษาปีที	่3	ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	

MIA	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	

	 5.		เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการอ่านของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 ระหว่างกลุ่มท่ีจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	MIA	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R 

สมมุติฐานของการวิจัย

	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 ท่ีได้รับการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	และการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบ	 SQ4R	มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ	และ

แรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย	ดังนี้

	 1.		ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

ศนูย์พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาที	่18	ศนูย์บ้าน

ดูน	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 

เขต	2	จ�านวน	5	 โรงเรียน	 ในภาคเรียนที่	 2	ปีการศึกษา	

2556	จ�านวน	5	ห้องเรียน	รวม	190	คน	

	 2.		กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่	 3	 จากโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด	 และโรงเรียน

บ้านสระบัว	โรงละ	1	ห้องๆ	ละ	15	คน	รวม	30	คน	ซึ่งได้

มาจากสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	และ

สุ่มเป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้แต่ละแบบ

	 3.		เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจิยั	เป็นเนือ้หากลุม่สาระการ

เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)	Unit	6	:	Culture,	

Unit	7	:	Place,	Unit	8	:	Foreign	Culture	ตามกรอบ

หลักสูตรของสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

	 4.		ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ภาคเรียนที่	2	

ปีการศึกษา	2556

	 5.		ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 5.1		 ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	2	แบบ	คือ	1)	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	

และ	2)	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R

	 	 5.2		 ตัวแปรตาม	ได้แก่	1)	ความเข้าใจในการ

อ่านภาษาอังกฤษ	2)	ความคงทนในการเรียน	และ	3)	แรง

จูงใจในการอ่าน

  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ประกอบด้วย

	 1.		แผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านเพือ่ความเข้าใจ	

โดยใช้สือ่แบบอรรถฐาน	ทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จ�านวนรูปแบบละ	 8	 แผนๆ	 ละ	 2	

ชั่วโมง	 รวมเวลาเรียนรูปแบบละ	 16	 ชั่วโมง	 มีผลการ

ประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก	 มีค่า

เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ	4.28

	 2.		แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 มีค่าความยากตั้งแต่	 0.45-0.75	 ค่า

อ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	 0.30-0.60	 และค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.83	

	 3.	 แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีค่าความยาก	 0.42–0.69	 ค่าอ�านาจ

จ�าแนก	0.23-0.85	และค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั	มค่ีาเท่ากบั	

0.90	

	 4.	 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอ่าน	 ชั้น

มธัยมศึกษาปีที	่3	จ�านวน	20	ข้อ	มค่ีาอ�านาจจ�าแนก	0.40-

0.82	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.88

รูปแบบการวิจัย

	 การวจัิยครัง้นีใ้ช้้รปูแบบการวจิยักึง่ทดลอง	(Quasi	

-Experimental	Research)	ด้วย้แบบแผน	การศึกษาแบบ	

Two-Group	Pretest-Posttest	Design	(ล้วน	สายยศ	และ
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อังคณา	สายยศ.	2538	:	248-249)	

การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		การจัดกระท�าข้อมูล	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้	

	 	 1.1		 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความ

เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ	 วัดความคงทนในการเรียน

รู้	 และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ	

ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก�าหนดของตัวแปรแต่ละ

รายการ	

	 	 1.2		 ตรวจสอบความถกูต้อง	และความสมบรูณ์

ของคะแนน	จากนัน้จัดกลุม่ของคะแนนเพือ่น�าไปวเิคราะห์

ตามความมุ่งหมายของการวิจัย	

	 2.	 การวิเคราะห์ข ้อมูล	 ผู ้วิจัยได ้ด�าเนินการ

วิเคราะห์์ตามความมุ่งหมายดังนี้	

	 	 ตอนที	่1	 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการ

จดักจิกรรมการเรยีนรู้ก้ารอ่านเพือ่ความเข้าใจภาษาองักฤษ

แบบ	 MIA	 และกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ	 SQ4R	 ช้ัน

มัธยมศึกษาปีีที่	3	ตามเกณฑ์์	75/75	ด้วยการหาค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าร้อยละ	 และใช้สูตร	 E
1
	 /E

2
 

(เผชิญ	กิจระการ	และสมนึก	ภัททิยธนี.	2545	:	49	-	51)

	 	 ตอนที	่2	 การวเิคราะห์หาค่าดชันปีระสทิธผิล

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ้การอ่าน	 เพ่ือความเข้าใจ

ภาษาอังกฤษแบบ	MIA	และกิจกรรมการเรยีนรู้แ้บบ	SQ4R	

ชั้นมัธยมศึกษาปีีที่	3	โดยการค�านวณจากสูตรการหาดัชนี

ประสิทธิผล	(E.I.)	

	 	 ตอนที	่3	 การวิเคราะห์ ์เปรียบเทียบความ

เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ	 และแรงจูงใจในการอ่าน

ภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนระหว่างกลุ่มท่ีจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้้แบบ	MIA	และการเรียนรู้แบบ	SQ4R	โดยทดสอบ

สมมติฐานด้วย	Hotelling’s	T²

  ตอนท่ี	4		การวเิคราะห์ความคงทนในการเรยีน

รู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีีท่ี	 3	 ท่ีได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้้แบบ	MIA	และแบบ	SQ4R	โดย

ทดสอบด้วย	t-test	(Dependent	sample)

สรุปผล

	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

	 1.		การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่3	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	86.54/76.00	และ	

87.08/75.77	ตามล�าดับ	

	 2.		การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6339	และ	

0.6318	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิด

เป็นร้อยละ	63.39	และ	63.18	ตามล�าดับ

	 3.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	SQ4R	มคีวามเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ	และแรง

จูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ	ไม่แตกต่างกัน

	 4.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	มีความคงทนในการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่ม	

 

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัย	ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้	

	 1.		การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	วิชาภาษา	อังกฤษ	ชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่3	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	86.54/76.00	และ	

87.08/75.77	ตามล�าดบั	จงึเหน็ว่าการจดักจิกรรมการเรียน

รูท้ีส่ร้างขึน้	มปีระสิทธภิาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้	75/75	

ที่ปรากฏผลเช่นนี้	อาจเป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูแ้บบ	MIA	เป็นการเรยีนรูด้้านการอ่านทีเ่น้นการ

ใช้ทักษะทางภาษารอบด้าน	 ได้แก่	 ทักษะการฟัง	 การพูด	

การอ่าน	และทกัษะการเขยีนควบคูก่นัไปตลอด	โดยมสีาระ

ส�าคัญของการจัดกิจกรรมประกอบด้วย	 การถามน�าก่อน

การอ่าน	 การให้ความรู้ด้านค�าศัพท์	 การอ่านและการ

วิเคราะห์เร่ือง	 การท�าความเข้าใจเนื้อเร่ือง	 การถ่ายโอน

ข้อมูลการท�าแบบฝึกต่อช้ินส่วนประโยคและจัดเรียง
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โครงสร้างข้อความเนื้อหา	 การประเมินผล	 และการแก้ไข

ข้อผิดพลาด	 ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเป็นหลัก	

ตลอดจนความสามารถด้านอื่นๆ	 ไปพร้อมกัน	 นอกจากน้ี

กิจกรรมการเรียนยังใช้แบบฝึกที่ให้ผู้เรียนได้คิดและเขียน

ออกมาเป็นค�าพูดของผูเ้รยีนเอง	ซึง่เป็นการฝึกกระบวนการ

คิด	(Thinking	Process)	และการฝึกเช่นนี้ยังเป็นกิจกรรม

การจัดการเรียนรู ้การอ่านเพื่อการสื่อสารที่มีคุณภาพ	 

(Murdoch.	1986	:	9-10	;	อ้างถึงใน	นรินทร์	โพธิ.	2549	

:	 54)	 ขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ	 SQ4R	

ประกอบด้วยกิจกรรมส�าคัญ	 ได้แก่	 การส�ารวจ	 การต้ัง

ค�าถาม	การอ่าน	การอธิบายค�าตอบอีกครั้ง	การเขียนสรุป

ใจความส�าคญัและทบทวนความรูจ้ากเรือ่งทีอ่่าน	จงึเหน็ว่า

เป็นกิจกรรมการเรียนด้านการอ่านท่ีดี	 มีข้ันตอนกิจกรรม

การเรียนเป็นระบบชัดเจน	 เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยให้ 

ผู้เรียนคิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	 โดยผู้สอนมีบทบาทใน

การกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด	 และใช้ความสามารถในการอ่าน	

เมือ่ผูเ้รยีนปฏบิตัติามขัน้ตอนกจิกรรมการอ่านครบแล้วจะ

ส่งผลให้ผูเ้รยีนสามารถจบัใจความส�าคญัจากเรือ่งทีอ่่านได้

ในที่สุด	ขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	เป็น 

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิ

การเรียนรู้	รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้สร้างและสรุปองค์

ความรู้ด้วยตนเอง	 มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

ระหว่างเรยีน	และน�าความรูท้ีไ่ด้มาปรบัใช้ในเหตุการณ์ชวีติ

ประจ�าวนั	น�าไปสูก่ระบวนการใช้การคดิ	และแก้ปัญหาทีม่ี

คุณภาพ	 โดยเฉพาะการปฏิบัติกิจกรรมผ่านการวิเคราะห์

เนือ้หาบทเรียนในประเดน็ส�าคญั	และบนัทกึช่วยสร้างความ

เข้าใจในสาระประเดน็ทีเ่ป็นความคดิรวบยอด	และน�าไปใช้

อธบิายหรอืบรรยายให้ผูอ้ืน่ได้เข้าใจรบัรูต้ามไปด้วย	(ทศินา	

แขมมณี.	2555	:	23)	จากเงื่อนไขปัจจัยดังกล่าว	จึงส่งผล

ให้การจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	 มีประสิทธิภาพตามท่ี

ปรากฏดงัผลการวจิยัครัง้นี	้ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจัิยของ	

เกรียงไกร	วงศ์จันทร์เสือ	(2554	:	98)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	การ

พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่3	โดยวธิกีารสอนแบบ	

MIA	 และพบว่า	 นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านตามวิธีการ

สอนแบบ	MIA	มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้น	

โดยนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และสอดคล้องกบังาน

วิจัยของสุภาณี	โสโท	(2554	:	116-117)	ที่พบว่า	การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.79/82.93	

	 2.		การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6339	และ	

0.6318	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิด

เป็นร้อยละ	63.39	และ	63.18	ตามล�าดบั	การทีป่รากฏผล

การวิจัยเช่นนี้	 อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

MIA	 ได้ออกแบบกิจกรรมส�าคัญผ่านการใช้ค�าถามน�าก่อน

ให้ผู้เรียนอ่าน	(Priming	Questions)	ซึ่งเป็นกิจกรรมการ

เรียนที่สนับสนุนให้ผู้สอนต้ังค�าถาม	 หรือเสนอข้อความ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะอ่าน	เพื่อเป็นการกระตุ้นให้

เกิดการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนก่อนที่จะ

อ่านเนื้อเรื่อง	 ซึ่งเป็นการโน้มน้าวให้ผู้เรียนมีความสนใจ 

ในเรื่องที่จะอ่าน	 รวมทั้งการท�าความเข้าใจกับค�าศัพท์	 

(Understanding	 Vocabulary)	 เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ

มั่นใจว่าค�าศัพท์บางค�าเป็นตัวบ่งชี้ความหมายว่าผู้อ่านมี

ความเข้าใจถูกต้องแล้วหรือยัง	โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้เลือก

ค�าศัพท์เหล่านั้นขึ้นมาเอง	 ค�าบางค�าผู้เรียนอาจรู้ความ

หมายแล้ว	 หรือบางค�าที่มีความหมายหลายความหมาย	 

ผูส้อนอาจจะเขียนความหมายของค�าศพัท์นัน้ในสถานการณ์

ทีพ่บเหน็กไ็ด้	เพือ่ผูเ้รยีนจะได้ไม่เกดิความสบัสน	และท�าให้

เข้าใจเนือ้เร่ืองทีอ่่านได้ง่ายข้ึน	(Murdoch.	1986	:	9)	ขณะ

ทีก่ารจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบ	SQ4R	ได้รบัการออกแบบ

ให้ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีมีความหลากหลาย	

นกัเรยีนเรยีนด้วยความรูส้กึสนกุ	หากนกัเรยีนได้อ่านในสิง่

ที่ตนเองชอบก็จะช่วยให้กิจกรรมการเรียนด้านการอ่านมี

ความหมายส�าหรับนักเรียน	 และการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอ่านแบบ	SQ4R	นัน้เป็นวธิกีารเรยีนรูด้้านการอ่าน
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อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบท�าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อ

เรือ่งทีอ่่าน	สามารถจดจ�าใจความส�าคญัของเร่ืองและผูเ้รยีน

มคีวามคงทนในเรือ่งทีอ่่าน	ซึง่นกัเรยีนจะใช้ความพยายาม

ในการหาความหมายจากสิง่ทีอ่่าน	โดยใช้ขัน้ตอนวธิกีารจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ที่เสริมสร้างให้นักเรียนมี

ความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น	 เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ี

สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นหาค�าตอบหรือความรู้จากประเด็น

สถานการณ์ที่จัดให้เรียนรู ้ 	 โดยที่ผู ้ เรียนจะเข้าใจใน

สถานการณ์ทีเ่รียนตามแนวทางการสบืเสาะและสร้างความ

รูด้้วยตนเอง	หากผูส้อนได้ออกแบบสถานการณ์การเรยีนที่

น่าสนใจและสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของผู้เรียนด้วย

แล้ว	 ย่อมจะช่วยจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน

การค้นหาค�าตอบมากขึน้	รวมทัง้ความสามารถในการจดจ�า

เนื้อหาความรู้	 นอกเหนือจากความเข้าใจในบทเรียนดัง

กล่าว	 (Afiesimama.	2011	 :	85)	ดังนั้นการจัดกิจกรรม

การเรยีนภาษาองักฤษ	ตามกรอบค�าถามทีต้่องการค�าตอบ	

ในการอ่านเนื้อเร่ืองท่ีก�าหนด	 แล้วคิดวิเคราะห์ประเด็นที่

อ่าน	มกีารบนัทกึสาระส�าคญัทีอ่่าน	การน�าเสนอหรอืบรรยาย

เหตุการณ์ในสาระส�าคัญของเร่ืองท่ีอ่าน	 และการสะท้อน

ความเห็นในสาระส�าคัญท่ีอ่าน	 เพื่อช่วยเสริมสร้างความ

เข้าใจของผู้เรียน	 จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน	 ในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนเพิ่มขึ้น	 ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	จติตภสัร์	ทบัสงิห์	(2554	:	106)	

ที่ได้ท�าการวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ	

MIA	 ที่มีต่อความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ	ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5-6	 และผลการวิจัยพบว่า	

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ	

ด้วยใช้วธิกีารเรยีนรูแ้บบ	MIA	มคีวามสามารถทางการอ่าน

ภาษาองักฤษหลงัการทดลองสงูกว่า	ก่อนการทดลองอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยนักเรียนท่ีได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยวิธี	MIA	 จะมีความสามารถทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษ	หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	75.46	และ	74.26	

ตามล�าดับ	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 สมสมัย	 

คาร์ลสัน	 (2554	 :	 71)	 ท่ีพบว่า	 นักเรียนท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญภาษา

อังกฤษ	โดยใช้การเรียนรู้แบบ	SQ4R	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	

มีทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษหลังเรียนเพิ่มขึ้น

อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.01	และสอดคล้องกบัผล

การวิจัยของ	 สุภาณี	 โสโท	 (2554	 :	 116-117)	 ที่พบว่า	

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6504	แสดงว่า	นักเรียน

มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	65.04

	 3.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ที่เรียนด้วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	 และที่เรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 มีความเข้าใจในการอ่านและแรง

จูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน	 ที่ปรากฏผล

เช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	

และแบบ	SQ4R	มสีาระส�าคญัของกจิกรรมทีไ่ม่แตกต่างกนั	

ในประเด็นท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา	 ความเข้าใจ	 และแรงจูงใน

ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน	 ซึ่งกิจกรรมการ

เรียนรู้ทั้งสองแบบเป็นวิธีการสอนอ่านที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	ส่งเสริมให้เรียนผ่านการสืบค้นหาความรู้ด้วยความ

เข้าใจ	ผ่านกจิกรรมการใช้ค�าถาม	การแสดงความคิดเหน็ได้

อย่างอสิระ	ในประเดน็ทีเ่ชือ่มโยงกบัสาระของบทเรียน	และ

มคีวามท้าทายให้นกัเรียนมคีวามสนใจ	กระตอืรอืร้นในการ

ร่วมกจิกรรมการอ่านในบทเรยีน	จงึส่งผลให้เกิดความเข้าใจ

และความรู้อย่างมีความหมายต่อตนเอง	รวมทั้งผู้เรียนเกิด

แรงจงูใจทีจ่ะค้นหาค�าตอบ	ผ่านการกระตุ้นเร้าของครอูย่าง

ต่อเน่ือง	 ซึ่งการใช้ค�าถามประกอบเพื่อให้ค้นหาค�าตอบใน

มมุมองทีช่วนให้คดิ	และตดิตามข้อมลูค�าตอบ	ด้วยข้ันตอน

ส�าคัญ	 ได้แก่	 1)	 ขั้นถามค�าถามน�าก่อนการอ่าน	 (Asking	

priming	questions)	เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนจะตั้งค�าถาม	

หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

กระตุ้น	 และก่อให้เกิดการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอน

กับผู้เรียน	ก่อนที่จะอ่านเรื่องนั้น	2)	ขั้นหาความหมายของ

ค�าศัพท์	(Finding	the	meaning	of	vocabularies)	ด้วย

ความมัน่ใจว่าค�าศพัท์เป็นตวับ่งชีค้วามหมาย	(Key	Words)	

ให้ผูเ้รยีนมคีวามเข้าใจถกูต้อง	3)	ขัน้อ่านเนือ้เรือ่ง	(Reading	
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the	text)	ทีผู่ส้อนแจกบทอ่านให้ผูเ้รยีนอ่านตามทีก่�าหนด

ให้	มคี�าถามย่อยแทรกอยูใ่นเนือ้หา	เพือ่ให้ผูเ้รยีนวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างค�านามกับค�าสรรพนามในเน้ือเรื่อง	

อนัจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสรมิความเข้าใจในการอ่านที่

ดียิ่งขึ้น	นอกจากนั้นยังกระตุ้นผู้เรียน	ให้มีแรงขับ	(Drive)	

ในการเรียนรู้มากขึ้น	 เนื้อเรื่องและค�าถามจะเป็นสิ่งเร้า	

(Stimulus)	การทีผู่เ้รยีนเขยีนตอบ	หรือตอบสนอง	และได้

รบัแรงเสรมิจากการเฉลยค�าตอบตอนหลงัการเรยีนรู	้4)	ข้ัน

ท�าความเข้าใจเนื้อเรื่อง	(Understanding	the	text)	เป็น

ขัน้ทีจ่ะใช้ทดสอบความเข้าใจของผูเ้รยีน	ด้วยข้อความจาก

ประโยคปลายเปิด	 ที่ผู้สอนก�าหนดให้โดยผู้เรียนเขียนเพิ่ม

เตมิประโยคเหล่านัน้	ให้เป็นประโยคข้อความทีส่มบรูณ์ตาม

เนื้อเรื่องที่อ่าน	 (A	 Sentence	 Completion	 Exercise)	

และการให้ผู ้เรียนเติมข้อความนั้น	 ต้องพิจารณาอย่าง

รอบคอบว่า	 ผู้เรียนจะไม่สามารถไปลอกประโยคจากเนื้อ

เรือ่งมาตอบได้	แต่หากผูส้อนคดิว่าความสามารถของผูเ้รยีน

ไม่สามารถที่จะใช้ภาษา	และส�านวนของตัวเองได้	อาจจะ

แก้ไขโดยวิธีเลือกประโยคท่ีเป็นความส�าคัญของเร่ือง	 มา

เป็นประโยคทีใ่ห้ผูเ้รยีนเตมิใจความสมบรูณ์ก็ได้	5)	ขัน้ถ่าย

โอนข้อมูล	(Transferring	information)	เป็นขั้นกิจกรรม

ที่ให้ผู้เรียนน�าความรู้	 หรือข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาเสนอ

ใหม่ในรูปแบบอื่น	 ตามความเหมาะสมของข้อมูล	 หาก 

ผู้เรียนท�าได้ก็ย่อมแสดงว่าสามารถจับประเด็นส�าคัญได้	 

6)	ขัน้ท�าแบบฝึกต่อชิน้ส่วนประโยค	และเรยีงโครงสร้างอนุ

เฉท	(Doing	jigsaw	exercise	and	paragraph	structure)	

ในขัน้นี	้ผูส้อนให้ประโยคมาจ�านวนหนึง่	แล้วให้ผูเ้รยีนเรยีบ

เรยีงอนุเฉท	กจิกรรมการต่อชิน้ส่วนมีค่ดิว่ามปีระโยชน์มาก

ในการฝึกพูดและคิด	ผู้เรียนต้องใช้สมาธิอย่างมาก	เป็นวิธี

การจัดตรียมชิ้นส่วนของประโยคให้จ�านวนหน่ึง	 แล้วให้ 

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มพยายามต่อช้ินส่วนของประโยคเหล่านั้น	

ให้สมบูรณ์และเรียงประโยคได้ตามล�าดับที่ถูกต้อง	 7)	 ขั้น

ประเมนิและปรบัปรงุแก้ไข	(Evaluating	and	correcting)	

เป็นขัน้ประเมนิผลการเรยีน	ทีเ่ป็นการประเมนิผลงานส่วน

รวมอีกครั้งหนึ่ง	 และการแก้ไขเก่ียวกับเรื่องราวภาษา	 ให้

เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูเ้รยีนต่อไป	อกีทัง้ผูส้อนต้องประเมนิ

ผลการอ่านของผูเ้รยีน	โดยตรวจสอบแก้ไขใบงานจากแบบ

ฝึกประกอบการอ่าน	 ปรากฏว่านักเรียนส่วนมากสามารถ

อ่าน	และใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องยิ่งขึ้น	(Murdoch.	1986	

:	10-11)	ขณะที่กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาแบบ	SQ4R	ซึ่ง

เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนที่มีประสิทธิภาพ	 ซ่ึง

กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย	 ขั้นตอนส�าคัญ	 ได้แก ่

1)	Survey	ที่เป็นกิจกรรมการอ่านอย่างคร่าวๆ	เพื่อค้นหา

ประเด็นส�าคัญของเรื่องการอ่าน	ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป	

การอ่านคร่าวๆ	 จะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิดต่าง	 ได้	

2)	Question	เป็นการตัง้ค�าถามจะท�าให้ผูอ่้านมคีวามอยาก

รู้อยากเห็น	 เพิ่มความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น	 ค�าถาม

จะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่

อ่านค�าถามจะช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจเรือ่งได้เรว็	และทีส่�าคญัก็

คือ	 ค�าถามจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ก�าลังอ่านในเวลา

เดยีวกนั	กค็วรจะต้องถามตวัเองดวู่าใจความส�าคัญทีผู้่เรยีน

ก�าลังพูดถึงน้ันคืออะไร	 ส�าคัญอย่างไร	 เกี่ยวข้องกับอะไร

และเม่ือไร	 พยายามต้ังค�าถามให้ชัด	 เพราะจะช่วยให้การ

อ่านในขัน้ต่อไปมจีดุมุง่หมาย	สามารถจับประเดน็ส�าคญัได้

ถกูต้อง	3)	Read	เป็นการอ่านข้อความในบทหรอืตอนนัน้ๆ	

ซ�้าอย่างละเอียดและในขณะเดียวกัน	 ก็ค้นหาค�าตอบ	

ส�าหรับค�าถามที่ได้ตั้งไว้	 ในขั้นนี้จะเป็นการอ่านเพื่อจับใจ

ความและจบัประเดน็ส�าคญัโดยแท้จรงิ	โดยตัง้ใจอ่านต่อไป

จนกว่าจะได้รบัค�าตอบทีต้่องการ	4)	Record	เป็นกจิกรรม

ทีใ่ห้ผูเ้รยีนจดบนัทกึข้อมลูต่างๆ	ทีไ่ด้อ่านจากขัน้ตอนทีผ่่าน

มา	 โดยมุ่งจดบันทึกส่วนท่ีส�าคัญและสิ่งที่จ�าเป็น	 โดยใช้

ข้อความอย่างรดักมุหรอืกระชับ	ตามความเข้าใจของผู้เรยีน	

5)	Recite	ให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความส�าคัญ	โดยพยายาม

ใช้ภาษาของตนเอง	 ถ้ายังไม่แน่ใจในบทใดหรือตอนใดให้

กลับไปอ่านซ�้าใหม่	 6)	 Reflect	 เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน

วิเคราะห์วิจารณ์บทอ่าน	 ที่ตนได้อ่านแล้วแสดงความคิด

เหน็ในประเดน็ทีผู้่เรยีน	มคีวามเห็นสอดคล้องหรอืความคิด

เห็นไม่สอดคล้อง	 บางครั้งอาจขยายความสิ่งที่ได้อ่านโดย

การเชื่อมโยงความคิด	 จากบทอ่านกับความรู้เดิมโดยใช้
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ภาษาอย่างถูกต้อง	(Wander.	1996	:	4)

	 4.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ที่เรียนด้วยการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	และกลุม่ทีจ่ดักจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ	 SQ4R	หลังเรียนผ่านไปแล้ว	 14	 วัน	 มีความ

คงทนในการเรียนรู้ท้ังสองกลุ่ม	 ที่แสดงว่านักเรียนท้ังสอง

กลุ่มได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 ด้วยกิจกรรมการเรียนท่ีส่ง

ผลต่อความสามารถด้านการอ่านไม่แตกต่างกัน	ที่ปรากฏ

ผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

MIA	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	มีเงื่อนไขส�าคัญที่

ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 ท่ีค่อน

ข้างถาวร	 ซึ่งแสดงว่ากิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่จัด

ให้ผูเ้รยีนทัง้สองแบบมจีดุเน้นของกิจกรรมทีส่่งผลต่อ	ความ

สามารถการอ่านของผู้เรียน	 ให้เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจจาก

กระบวนการอ่านท่ีลุม่ลกึ	และเชือ่มโยงสาระส�าคญัของเรือ่ง

ที่อ่านผ่านการบูรณาการทางภาษา	 ด้วยทักษะภาษาด้าน

อื่นควบคู่กันไป	ส�าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	ขณะ

ที่การเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 น้ัน	 เป็นการเรียนท่ีเชื่อมโยงกับ

การใช้ความคิด	เพือ่สร้างความเข้าใจด้วยการใช้เหตผุลและ

ทบทวนเรือ่งที่อ่าน	ประกอบการเขียนอธิบายให้เข้าใจและ

สะท้อนความคิด	 เพื่อช่วยให้สามารถจดจ�าเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน

ได้มากขึน้	ซึง่หากพิจารณากจิกรรมการเรยีนแบบ	MIA	หรอื	

“A	More	Integrated	Approach	to	the	Teaching	of	

Reading”	 จะใช้หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารที่ 

มุ่งเน้นจัดกิจกรรมการเรียน	 โดยใช้ทักษะทั้งด้านการฟัง	

การพูด	 การอ่าน	 และการเขียนควบคู่กันไป	 ซ่ึงถือว่าเป็น 

การเปิดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางภาษาควบคู่กันไป	

และมีกิจกรรมส�าคัญประกอบด้วย	 ขั้นหาความหมายของ

ค�าศัพท์	(Finding	the	meaning	of	vocabularies)	ใน

ขั้นตอนนี้	ต้องการให้ผู้เรียนมั่นใจว่าค�าศัพท์บางค�า	ที่เป็น

ตวับ่งชีค้วามหมาย	ในขัน้อ่านเนือ้เรือ่ง	(Reading	the	text)	

ผู้สอนจะแจกบทอ่าน	(The	text)	ให้ผู้เรียนอ่านตามเวลา

ที่ก�าหนดให้	ซึ่งในเนื้อหานั้นจะแตกต่างกับเนื้อหาปกติคือ	

จะมีค�าถามย่อยแทรกอยู ่ในเน้ือหา	 เพื่อให้ผู ้เรียนได  ้

รับโอกาสในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค�านาม 

กับค�าสรรพนามในเน้ือเรื่อง	 ขั้นท�าความเข้าใจเน้ือเรื่อง 

(Understanding	the	text)	เป็นขั้นที่จะใช้ทดสอบความ

เข้าใจของผู้เรียนได้ดี	 คือ	 การให้ผู้เรียนเติมข้อความจาก

ประโยคปลายเปิด	ที่ผู้สอนก�าหนดให้	โดยผู้เรียนเขียนเติม

ประโยคเหล่านัน้	ให้เป็นประโยคข้อความทีส่มบรูณ์ตามเนือ้

เรื่องที่อ่าน	(A	Sentence	Completion	Exercise)	และ

การให้ผู้เรียนเติมข้อความนั้น	ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ว่าผูเ้รยีนจะไม่สามารถไปลอกประโยคจากเนือ้เรือ่งมาตอบ

ได้	แต่หากผูส้อนคดิว่าความสามารถของผูเ้รยีนไม่สามารถ

ทีจ่ะใช้ภาษา	และส�านวนของตวัเองได้	ในขัน้ถ่ายโอนข้อมลู	

(Transferring	 information)	 เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนน�า

ความรู	้หรอืข้อมลูทีไ่ด้จากการอ่านมาเสนอใหม่ในรปูแบบ

อื่นตามความเหมาะสมของข้อมูล	 หากผู้เรียนท�าได้ซึ่งจะ 

มุง่เน้นการคิดแก้ปัญหา	และการท�าแบบฝึกเพือ่ต่อช้ินส่วน

ประโยค	และเรยีงโครงสร้างของประโยคให้เข้าใจ	(Murdoch.	

1986	:	13-14)	ซึง่กิจกรรมดงักล่าวจะช่วยเสรมิสร้างความ

เข้าใจในบทเรียนที่อ่าน	 อย่างลุ่มลึก	 ได้ในที่สุด	 ขณะที่

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ

การตัง้ค�าถาม	เพือ่ท�าให้ผู้อ่านมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็	เพิม่

ความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น	 ค�าถามจะช่วยให้ผู้อ่าน

ระลกึถงึความรูเ้ดมิทีม่อียูเ่กีย่วกบัเร่ืองทีอ่่าน	ช่วยให้ผูอ่้าน

เข้าใจเร่ืองได้เร็ว	 และที่ส�าคัญ	 ค�าถามจะต้องสัมพันธ์กับ

เรื่องราวที่ก�าลังอ่านในเวลาเดียวกัน	 ก็ควรจะต้องถาม 

ผู้เรียน	 ว่าใจความส�าคัญที่ผู้เรียนก�าลังพูดถึงนั้นคืออะไร	

ส�าคัญอย่างไร	 เกี่ยวข้องกับอะไรและเมื่อไร	 พยายามตั้ง

ค�าถามให้ชัด	 เพราะจะช่วยให้การอ่านในขั้นต่อไปมีจุดมุ่ง

หมาย	สามารถจับประเด็นส�าคัญได้ถูกต้อง	ในขั้นการอ่าน

ข้อความในบทหรือตอนนั้น	 ซ�้าอย่างละเอียดและขณะ

เดยีวกนัก็ค้นหาค�าตอบ	ส�าหรบัค�าถามทีไ่ด้ตัง้ไว้	ในขัน้นีจ้ะ

เป็นการอ่านเพื่อจับใจความและจับประเด็นส�าคัญโดย

แท้จริง	 โดยตั้งใจอ่านต่อไปจนกว่าจะได้รับค�าตอบที่

ต้องการในขั้นบันทึก	 เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนจดบันทึก

ข้อมลูต่างๆ	ทีไ่ด้อ่านจากขัน้ตอนทีผ่่านมา	โดยมุง่จดบนัทกึ

ส่วนทีส่�าคญัและสิง่ทีจ่�าเป็น	โดยใช้ข้อความอย่างรดักมุหรอื
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กระชบัตามความเข้าใจของผูเ้รยีน	ในขัน้การจดจ�าจะจดัให้

ผู้เรียนเขียนสรุปใจความส�าคัญ	 โดยพยายามใช้ภาษาของ

ตนเอง	ถ้ายงัไม่แน่ใจในบทใดหรอืตอนใดให้กลบัไปอ่านซ�า้

ใหม่	 และขั้นสะท้อนผลเป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนวิเคราะห์

วิจารณ์บทอ่าน	 ที่ตนได้อ่านแล้วแสดงความคิดเพิ่มเติมให้

เข้าใจ	(Chetcuit	;	cited	in	Weingartner.	2008	:	19)	

จากเงื่อนไขดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	 และกลุ่มท่ีจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	 SQ4R	หลังเรียนผ่านไปแล้ว	 14	 วัน	 มีความ

คงทนในการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1		 วิธีสอนแบบ	MIA	เป็นการจัดการเรียนรู้

ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ครมูหีน้าทีค่อยให้ค�าแนะน�าและค�า

ปรึกษา	 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มได้

เสนอความคิด	เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ	

	 	 1.2		 ควรปรบักจิกรรมก่อนการอ่านให้มคีวาม

น่าสนใจมากขึ้น	 โดยการให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันตาม

หัวข้อหรือค�าถามที่ครูก�าหนด	 ครูอาจใช้สื่อที่น่าสนใจ	

สอดคล้องกับเรื่องที่ผู้เรียนอ่าน	มาสนับสนุนการอภิปราย

	 	 1.3		 ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงด้วยตนเองมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุด	 และ

ทั่วถึงทุกคน	โดยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการค้นหา

ความรู้	เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้และสรุปด้วยตนเอง

	 	 1.4		 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก

และแสดงความคิด	 แม้จะเป็นความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน

หรือไม่ถูกต้องเพื่อน�าไปสู่การอภิปรายและการสรุปที่ถูก

ต้อง	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 MIA	 และแบบ	

SQ4R	ไม่ควรจ�ากัดเวลาในการท�ากิจกรรมมากจนเกินไป

	 	 1.5		 ควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็น

กันเองกับนักเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน

	 	 1.6		 การน�าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	 ไปใช้เพื่อเป็นวิธีการจัดการเรียนรู ้ที่จะช่วยให้

นักเรียนคิดโดยผ่านการอ่านได้ดีขึ้น	 และสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างครกัูบนกัเรยีน	เพือ่ให้ได้เรยีนรูว้ธิกีารอ่านเพือ่ความ

เข้าใจตามรูปแบบทั้ง	 6	 ขั้น	 สนับสนุนให้ผู้เรียนวิเคราะห์

วจิารณ์บทอ่านทีไ่ด้อ่าน	แล้วแสดงความคดิเหน็	ในประเดน็

ที่สอดคล้องหรือเห็นต่าง	เพื่อใช้ประกอบการทบทวนเรื่อง

ที่อ่าน	แล้วน�าเสนอสรุปความเนื้อเรื่อง

	 	 1.7		 การจัดการเรียนแบบ	 SQ4R	 น้ี	 ช่วยให ้

ผู้เรียนได้รับประโยชน์	 สามารถจับใจความส�าคัญได้เร็ว	

เข้าใจเนือ้หาทีมี่ความยากได้ง่ายขึน้	ผูเ้รยีนจดจ�าเรือ่งทีอ่่าน

ได้นาน	 ช่วยให้รู ้จักการคาดเดาค�าถามที่จะพบในแบบ

ทดสอบ	 และไม่จ�าเป็นต้องกลับไปทบทวนอีกคร้ัง	 เพราะ

สรุปใจความส�าคัญทุกอย่างไว้แล้วจากการบันทึก	 	

	 2.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้อื่นๆมาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

ของนักเรียน

	 	 2.2		 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆเช่น	 ความ

สามารถด้านการเขียน	 ความพึงพอใจในการเรียนเพื่อเป็น

แนวทางในการจัดการเรียนครั้งต่อไป

	 	 2.3		 ควรมีการน�ารูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบแบบ	MIA	และแบบ	SQ4R	ไปใช้กับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่นๆ

	 	 2.4		 ควรมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง	

ปานกลางและอ่อน	 เพื่อดูว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีความ

สามารถด้านการอ่านแต่ละกลุ่มมากน้อยเพียงใด
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ)

บทคัดย่อ

	 การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	(Constructivist)	เป็นรปูแบบการจดักจิกรรม

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 โดยอาศัยความรู้เดิมที่มีอยู่	 ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรองและ

กระตุน้ให้เกดิโครงสร้างใหม่ทางปัญญาจากการปฏสิมัพนัธ์กบับคุคลอืน่ๆ	และสภาพแวดล้อม	ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ

ที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	ความน่าจะเป็น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โดยใช้รูปแบบการสอน

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ	์ 75/75	 2)	 หาดัชนีประสิทธิผลของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 3)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

4)	เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์ตามแนวคิด

ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	กบัเกณฑ์ร้อยละ	75	5)	ศกึษาความคงทนในการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2557	ของโรงเรยีน

ขนาดเล็กในสหวิทยาเขต	4	(ศรีส�าโรง)	อ�าเภอศีขรภูมิ	จังหวัดสุรินทร์	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	33	

จ�านวน	6	โรงเรียน	ประกอบด้วย	โรงเรยีนมธัยมจารพตัวทิยา	โรงเรยีนจารย์วทิยาคาร	โรงเรยีนกดุไผทประชาสรรค์	โรงเรยีน

ยางวทิยาคาร	โรงเรยีนวังข่าพฒันา	และโรงเรยีนขวาวใหญ่วทิยา	จ�านวน	162	คน	กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่5	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	46	คน	จากโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา	จ�านวน	

20	คน	และจากโรงเรียนจารย์วิทยาคาร	จ�านวน	26	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่แผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวิชาคณติศาสตร์ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	

1	นักศึกษาปริญญาโท,	สาขาคณิตศาสตรศึกษา	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร	์คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์ภาควิชาสถิติ	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อภิสิษฐ์	เครือวัลย์1,	ผศ.ดร.นงลักษณ์	วิริยะพงษ์2,	ผศ.ดร.สุจิตตา	สุระภี3

Apisit  Kruawan1, Nongluk Viriyapong2, Sujitta  Suraphee3
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เรื่องความน่าจะเป็นจ�านวน	9	แผน	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	มี

ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อตั้งแต่	0.23	ถึง	0.92	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.85	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ได้แก่	ร้อยละค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบ	t	(t-test)

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ 

	 1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ	85.81	/	83.48

 2. 

	 3.		นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอนวชิาคณติศาสตร์ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัติวสิต์	

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 4.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคตวิสต	์ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ75	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 5.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์ 

มีความคงทนในการเรียนรู้

	 โดยสรุป	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์	 มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเหมาะสมนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	 และมีความคงทนในการเรียนรู้	 ดังนั้นสามารถน�าการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์นี้ไปใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์	

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย

 

 ค�าส�าคญั : การพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	เรือ่ง	ความ

น่าจะเป็น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

Abstract

	 Organizing	instructional	activities	according	to	the	concept	of	Constructivist	Theory	is	a	model	

that	 encourages	 the	 learners	 themselves	 to	 build	 the	 body	 of	 knowledge,	 and	 to	 bring	 about	 

consideration	 and	 inspire	 the	 new	wisdom	 structures	 from	 interactions	with	 other	 people	 and	 

the	environment.	The	author,	therefore,	is	interested	in	developing	Mathematics	instructional	activities	

on	“Probability”	for	Matthayomsuksa	5	students	using	Constructivist	Theory	approach.	The	objectives	

of	the	study	are	to	1)	develop	Mathematics	instructional	activities	plans	according	to	the	concept	of	

Constructivist	Theory	with	efficiency	that	meets	the	75/75	criterion;	2)	find	the	effectiveness	index	of	

Mathematics	 instructional	 activities	 plans	 according	 to	 the	 concept	 of	 Constructivist	 Theory;	 

3)	 compare	 the	 learning	 achievements	 of	 the	 students	 before	 and	 after	 learning	 through	 

the	Mathematics	 instructional	 activities	 plans	 according	 to	 the	 concept	of	 Constructivist	 Theory	 ;	 
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4)	 compare	 the	 learning	achievements	of	 the	 students	who	have	been	 through	 the	Mathematics	 

instructional	activities	plans	according	to	the	concept	of	Constructivist	Theory	with	the	criterion	of	75	

percent;	5)	study	the	retention	in	learning	mathematics	of	the	students	who	have	been	through	the	

Mathematics	instructional	activities	plans	according	to	the	concept	of	Constructivist	Theory.	

	 The	populations	are	162	Matthayomsuksa	5	students	in	SahaWitthaya	area	4	(Sri	Sam	Rong),	

gathered	from	MatthayomJarapatwittaya	School,	Janwittayakan	School,	KudPathaiPrachasan	School,	

Yang	Wittayakan	School,	Wang	KhaPatana	School,	and	KwawYaiWittaya	School	in	Sri	Khoraphum	District,	

Surin	 Province,	 the	 Secondary	 Educational	 Service	 Area	 Office	 33.	 The	 sample	 comprised	 46	 

Matthayomsuksa	5	students	in	the	second	semester	of	the	academic	year	2014	which	was	consisted	

of	20	students	from	Matthayomjarapatwittaya	School	and	26	students	from	Janwittayakan	School,	

obtaining	 through	 cluster	 random	 sampling.	 The	 instruments	 used	 consist	 of	 9	 Mathematic	 

instructional	 activity	 organization	plans	 according	 to	 the	 concept	 of	 Constructivist	 Theory	 on	 the	 

topic	of	‘Probability’,	and	4-choice	achievement	tests	containing	30	questions	with	the	discrimination	

power	ranging	from	0.23	to	0.92,	and	the	total	reliability	of	0.85.	The	statistics	employed	in	the	data	

analysis	 are	 percentage,	mean,	 standard	 deviation,	 and	 the	 hypothesis	 testing	 employed	 t-test	 

(dependent	samples).	

 

The results are as follows:

	 1.		The	Mathematics	 instructional	 activities	 organization	 plans	 according	 to	 the	 concept	 of	

ConstructivistTheory	have	the	efficiency	of	85.81/83.48.

	 2.		The	 effectiveness	 index	 of	Mathematics	 instructional	 activity	 organization	 according	 to	 

the	 concept	of	Constructivist	 Theory	 are	0.7859,	 representing	 78.59	percent	which	 indicated	 that	 

the	students	progressed	in	their	learning.	

	 3.		The	 students	who	 learned	 through	 the	Mathematics	 instructional	 activity	 organization	 

according	to	the	concept	of	Constructivist	Theory	performed	their	learning	achievement	after	learning	

higher	than	before	learning	with	statistical	significance	at	the	.05	level.

	 4.		The	 students	who	 learned	 through	 the	Mathematics	 instructional	 activity	 organization	 

according	to	the	concept	of	Constructivist	Theory	demonstrated	their	learning	achievement	higher	

than	the	75	percent	criterion	with	statistical	significance	at	the	.05	level.

	 5.	 The	 students	who	 learned	 through	 the	Mathematics	 instructional	 activity	 organization	 

according	to	the	concept	of	Constructivist	Theory	have	learning	retention.

	 In	 conclusion,	 organizing	Mathematics	 instructional	 activities	 according	 to	 the	 concept	 of	 

Constructivist	 Theory	was	 suitably	 efficient	 and	 effective.	 The	 students	who	 learned	 through	 the	

Mathematics	instructional	activity	organization	according	to	the	concept	of	Constructivist	Theory	per-
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formed	their	achievements	higher	than	the	preset	criterion,	and	had	learning	retention.	The	Mathematic	

instructional	activity	organization	according	to	the	concept	of	Constructivist	Theory;	therefore,	can	be	

used	to	develop	students	to	achieve	their	goals	of	learning.

 Keywords :	 The	 development	 of	 instruction	 activities	 in	mathematical	 using	 Constructivist	 

Theory	approach	on	“Probability”	of	Matthayomsuksa	5	students

บทน�า

	 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	

2551	สอดคล้องกบัสภาพความ	เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ

สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ	เป็นการสร้าง

กลยทุธ์ใหม่ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาให้สามารถตอบ

สนองความต้องการของบคุคล	สงัคมไทย	ผูเ้รยีนมศีกัยภาพ

ในการแข่งขนัและร่วมมอือย่างสร้างสรรค์ในสงัคมโลก	ปลกู

ฝังให้ผู้เรียนมีจิตส�านึกในความความเป็นไทย	 มีระเบียบ

วินัย	ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ	

เป็นไปตามเจตนารมณ์	มาตรา	80	ของรฐัธรรมนญูแห่งราช

อาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	2550	และพระราชบญัญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	

พ.ศ.	 2545	 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซ่ึงเป็นก�าลังของชาต	ิ 

เป็นมนษุย์ทีม่คีวามสมดลุทัง้ด้านร่างกาย	ความรู	้คณุธรรม	 

มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	 มี

ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน	 รวมท้ังมีเจตคติท่ีจ�าเป็นต่อการ

ศกึษาต่อ	การประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ	โดย

มุ ่งเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน

สามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ	

หลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	

เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยึดหยุ่นทั้งด้านสาระ

การเรยีนรู	้เวลาและการจดัการเรยีนรู	้โดยได้ก�าหนดกรอบ

โครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานขั้นต�่าส�าหรบกลุ่มสาระการ

เรียนรู้	8	กลุ่ม	และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ซึ่งสถานศึกษา

สามารถเพิม่เตมิได้ตามความพร้อมและจุดเน้น	โดยสามารถ

ปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพ 

ของผู้เรียน

	 การจดัการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์ในปัจจบุนั	

มกีารเปลีย่นแปลงไปจากอดีตมาก	จากทีเ่คยเน้นการเรยีน

รู้ในเนื้อหาสาระ	 เปลี่ยนเป็นเน้นทักษะกระบวนการและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	เพราะการศึกษาในปัจจุบัน	ไม่

ต้องการคนเก่งเฉพาะในเน้ือหาความรู้	 แต่ต้องการพัฒนา

ให้คนมคีวามสามารถ	เป็นคนด	ีเก่ง	และสามารถแก้ปัญหา

ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น	 วิชา

คณติศาสตร์เป็นวชิาทีส่อนให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูพ้ฒันา

ความคิดท�าให้เกิดทักษะและความช�านาญในการคิดเป็น	

แก้ปัญหาเป็นและสามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่าง

มีความสุข	 การสอนให้ผู ้เรียน	 มีทั้งความรู้	 ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จะท�าให ้

ความรู้ทางคณิตศาสตร์มีความหมายและมีคุณค่า	 (อัมพร 

ม้าคะนอง,	 2549	 :	 9)	 การสอนให้ผู้เรียนชอบคิดหรือให้

โอกาสคิดบ่อยๆ	 จะช่วยพัฒนาปัญญาด้านตรรกะและ

คณิตศาสตร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ	 และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์	(สิริพร	ทิพย์คง,	2545	:	45)	

การจดัการเรียนการสอนเพือ่ให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู	้ผูส้อน

ควรให้อสิระทางความคดิกบัผูเ้รยีน	ควรจดัโอกาสให้ผูเ้รยีน

ได้เสนอแนวคิดของผู้เรียนแต่ละคน	หรือแนวคิดของกลุ่ม	

ซ่ึงผู้เรียนสามารถน�าความคิด	 อยากคิด	 อยากท�า	 กล้า

แสดงออก	 และสามารถจดจ�าสาระท่ีตนเองหรือกลุ่มน�า

เสนอได้นาน

	 ความน่าจะเป็น	 เป็นเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร ์

พื้นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาที่

ต้องใช้ทดสอบในระดบัชาต	ิและผู้เรยีนมผีลสัมฤทธิท์างการ
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เรียนต�่า	 จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น	 ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา	โดยการศึกษาจาก	รายงานผล

สมัฤทธิท์างการเรียนของครผููส้อนและการสงัเกตสภาพการ

เรียนการสอน	พบว่า	ปัญหาเกิดจากทั้งในด้านตัวครูผู้สอน

และตัวผู้เรียนกล่าวคือ	ในด้านครูผู้สอน	พบว่า	ขาดการเต

รียมเนื้อหา	 สอนโดยใช้แบบเรียนเป็นหลัก	 ให้นักเรียนท�า

แบบฝึกหัดมากเกินไป	 มีกระบวนการสอนและถ่ายทอด

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในลักษณะของนามธรรม	ขาดการ

ใช้สื่อการสอนท�าให้นักเรียนไม่สามารถเกิดความคิดรวบ

ยอดได้ขาดเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาในการเรียนการ

สอนจะเน้นให้นักเรียนท่องจ�าและท�าตามตัวอย่าง	 วิธีการ

สอนไม่หลากหลาย	 ส่วนในด้านนักเรียน	 พบว่า	 นักเรียน

ขาดทกัษะในการแก้ปัญหา	เนือ่งจากไม่ได้รบัการฝึกทกัษะ

ในกระบวนการเรยีนทีเ่ป็นระบบ	มโีอกาสในการปฏสิมัพนัธ์

กบัสือ่รูปธรรมน้อย	ขาดทกัษะการวเิคราะห์	การคดิค�านวณ

และกระบวนการในการแก้ปัญหา	ไม่มโีอกาสได้ใช้ความคดิ

ตนเองในการแก้ปัญหา	 ขาดการท�ากิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย

และทักษะการท�างาน	 มีความพร้อมในการเรียนต่างกัน	

นักเรียนขาดความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชา

คณิตศาสตร์	 ดังนั้นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 จึงจ�าเป็นต้อง

พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ห้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมใน

กจิกรรมการเรียนการสอน	เด็กออ่นไดร้ับการเอาใจใส่จาก

ครูผู ้สอนหรือเพื่อน	 และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนตลอด

เวลา	 จากสภาพปัญหาข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหลักการ

และแนวคิดที่จะน�ามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่

เหมาะสม	 เพื่อน�ามาใช้แก้ปัญหา	 คือ	 แนวคิดของทฤษฎี

คอนสตรคัตวิสิต์	เป็นการเน้นกระบวนการทีท่�าให้เกดิความ

รู้ความเข้าใจในระดับห้องเรียน	 โดยนักเรียนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างกระตือรือร้นและเตม็ใจ	

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอน

สตรัคตวิสิต์	เป็นวธิหีนึง่ทีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีนท�ากจิกรรม

ตามความถนัดความสนใจโดยเน้นท่ีตัวนักเรียน	 ท�าให้

นักเรียนได้ค้นพบหลักการ	กฎเกณฑ์	มโนทัศน์ด้วยตนเอง	

นักเรียนได้เชื่อมความคิดใหม่ๆกับสิ่งท่ีนักเรียนสะสมไว้ใน

ประสบการณ์	แล้วน�าไปสูแ่นวทางในการแก้ปัญหาและค้น

พบสิ่งที่ต้องการจะรู้ด้วยตนเอง

	 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	33	จังหวัดสุรินทร์	มีการ

จดัการเรยีนการสอนตัง้แต่ระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนต้นถงึ

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	จากการศกึษาคะแนนจาก

การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ประจ�าปี

การศึกษา	 2556	 ปรากฏว่าผลการประเมิน	 ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	3	ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	25.44	และระดับมัธยมศึกษา

ปีที่	6	ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	12.96	(ฝ่ายวิชาการโรงเรียน

มธัยมจารพตัวทิยา,	2556)	ทัง้นีเ้ป็นคะแนนทีต่�า่กว่าเกณฑ์

ที่ทางโรงเรียนได้ก�าหนดไว้	 ร้อยละ	 65	 และจากการจัด

สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	และจากข้อเสนอ

แนะ	 ของการประเมินของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมนิคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	ด้านผู้เรยีนว่าผู้เรยีนควร

ได้รับการประเมินค่าความน่าเช่ือถือทางข้อมูล	 รู ้จัก

พิจารณาข้อดี-ข้อเสีย	 ควรได้รับการพัฒน�าผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนในกลุม่สาระต่างๆ	อกีทัง้ด้านครผููส้อน	ครคูวร

ได้รบัการพฒันาด้านการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคญัเป็นต้น	(ฝ่ายวชิาการโรงเรยีนมธัยมจารพตัวทิยา,	

2555)	

	 การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์	ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	ทั้ง

ยงัส่งเสรมิให้นกัเรยีนเกิดประสบการณ์และกระบวนการใน

การได้มาซึ่งความรู้ทางคณิตศาสตร์	 และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์	ได้แก่	การสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง	การแก้ปัญหา

อย่างมีเหตุผล	 มีความเชื่อมั่นในตนเอง	 กล้าแสดงออก	 มี

ทกัษะการท�างานกลุม่	มคีวามรบัผดิชอบและช่วยเหลอืกนั

และกัน	 มีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้สูงกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนด	 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เป็นวิธีหนึ่งที่

มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	 และด้วยเหตุผล 
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ดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	 ความน่าจะเป็นชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	 5	 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 

คอนสตรัคติ วิสต ์ 	 ก ่อให ้ เกิดกิจกรรมการเรียนรู ้มี

ประสทิธภิาพ	มคีวามคงทน	และผลทีไ่ด้จากการศกึษาวจิยั

คร้ังนี้	 จะเป็นแนวทางส�าหรับครูผู ้สอนและผู ้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียน

รูร้ายวชิาคณติศาสตร์	หรอืรายวชิาอืน่ๆ	ให้มปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง	

ความน่าจะเป็น	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75	/	75

	 2.		เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎ ี

คอนสตรัคติวิสต์	 เรื่อง	 ความน่าจะเป็น	 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	5

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์	 เร่ือง	 ความน่าจะเป็น	 ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่5	ก่อนและหลงัได้รบักจิกรรมการเรยีนการ

สอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

	 4.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปีที่	 5	 ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 กับเกณฑ์ 

ร้อยละ	75

	 5.	 เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู ้ วิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.		ประชากร	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 

ที่เรียนในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2557	 โรงเรียนยาง

วิทยาคาร	 โรงเรียนกุดผไทประชาสรรค์	 โรงเรียนจารย์

วิทยาคาร	 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาโรงเรียนมัธยมจารพัต

วิทยา	 และโรงเรียนวังข่าพัฒนา	 อ�าเภอศีขรภูมิ	 จังหวัด

สุรินทร์	จ�านวน	162	คน	จ�านวน	6	ห้องเรียน

	 2.	 กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก	่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา

จ�านวน	20	คน	และโรงเรยีนจารย์วทิยาคาร	จ�านวน	26	คน

ทีเ่รยีนในภาคเรยีนท่ี	2	ปีการศกึษา	2557	รวมทัง้ส้ินจ�านวน	

46	คน	ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	

Sampling)

	 ระเวลาที่ใช้ในการวิจัย	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	

2557 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้แบ่ง

ออกเป็น	2	ประเภทได้แก่

	 1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คณติศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์	เรือ่ง	ความ

น่าจะเป็น	จ�านวน	9	แผน	แผนละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลาที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 18	 ชั่วโมง	 (ไม่รวมเวลาการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)

	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์	เรื่อง	ความน่าจะเป็น	เป็นแบบทดสอบเลือก

ตอบชนิด	 4	 ตัวเลือกจ�านวน	 1	 ฉบับจ�านวน	 30	 ข้อมีค่า

ความยาก	(p)	ตั้งแต่	0.46	ถึง	0.74	ค่าอ�านาจจ�าแนกราย

ข้อ	(B)	ตัง้แต่	0.29	ถงึ	0.69	ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั	เท่ากบั	

0.85	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 แบบแผนการทดลอง

	 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบทดลองผูว้จิยัด�าเนนิ

การตามแบบแผนแบบ	 Randomized	 Control	 Group	
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Pretest	Posttest	Design

การเก็บรวมรวบข้อมูล

	 ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ด�าเนนิการทดลองตามข้ัน

ตอนดังนี้

	 1.	 ทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่์อนเรียน	(Pre-test)	โดย

ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ�านวน	 30	 ข้อ

ใช้เวลา	60	นาทีเพ่ือทดสอบความรูพ้ืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง

ก่อนท�าการด�าเนนิการทดลองจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน	

	 2.	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับกลุ่ม

ตวัอย่าง	ซึง่เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	โรงเรยีนมธัยม

จารพัตวิทยา	 จ�านวนนักเรียน	 20	 คน	 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที	่5	โรงเรียนจารยว์ิทยาคาร	จ�านวนนักเรียน	

26	คน	รวมนกัเรยีนทัง้หมดจ�านวน	46	คน	โดยจดักจิกรรม

การเรยีนการสอน	9	แผน	แผนละ	2	ชัว่โมง	รวม	18	ชัว่โมง

(ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)

	 3.	 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน	 (Post-test)	

หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลง	โดย

ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ�านวน	 30	 ข้อ

ใช้เวลา	60	นาทีกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

	 4.	 เพ่ือทดสอบความคงทนในการเรยีนรู	้เว้นระยะ

เวลา	2	สปัดาห์	แล้วท�าการทดสอบวดัความคงทนของความ

รู้ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นแบบ

ทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน	

(Post-test)	จ�านวน	30	ข้อใช้เวลา	60	นาทกัีบนักเรยีนกลุม่

ตัวอย่าง

วิธีการด�าเนินการทดลอง

	 1.		ขออนุญาตด�าเนินการทดลองต่อผู้อ�านวยการ

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร	 และผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยม

จารพัตวิทยา	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	33	

	 2.		จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ซึ่ง

กลุ่มตัวอย่างทั้ง	 2	 โรงเรียนเพื่อท�าความเข้าใจกับนักเรียน

เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	บทบาทของ

ผู้เรียนจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการประเมินผลการ

เรียน

	 3.		ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง	2	โรงเรียน	โดยใช้โรงเรียนจารย์วิทยาคารเป็น

สถานทีท่ดลอง	ใช้เวลาในการทดลอง	18	ชัว่โมง	ไม่รวมการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

	 4.		ด�าเนินการทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน	 เรื่อง	 ความน่าจะเป็น	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

การจัดกระท�าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

	 หลังการทดลองผู้วิจัยได้น�าข้อมูลจากการเก็บ

รวบรวมมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วน�ามา

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพดังนี้

	 1.		วเิคราะห์ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอนวิชาคณติศาสตร์ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคั

ติวิสต์เรื่อง	 ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โดย

หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนระหว่างการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนกับคะแนนการทดสอบวัดผลฤทธิ์หลัง

เรียนโดยคิดเป็นร้อยละจากนั้นน�าผลที่ได้มาเปรียบเทียบ

หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยหาค่า	E
1
/E

2

	 2.	 หาค่าดัชนีประสิทธิผลด้วยสูตรค�านวณหาค่า

ดชันปีระสทิธผิล	(E.I)	ของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เรื่อง	

ความน่าจะเป็น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	

	 3.		เปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธิก่์อน

เรียนกับคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติ	ร้อยละค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และสถติทิดสอบสมมตฐิาน	t-test	(Dependent	Samples)

	 4.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณติศาสตร์เรือ่ง	ความน่าจะเป็นชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	และ

หลังได้รับกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 
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คอนสตรคัติวสิต์กบัเกณฑ์ร้อยละ	75วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้

สถิติทดสอบสมมติฐาน	t-test	(Dependent	Samples)

	 5.		ศกึษาความคงทนในการเรียนรูวิ้ชาคณติศาสตร์

ของนกัเรยีนทีไ่ด้รบักจิกรรมการเรยีนการสอนตามแนวคดิ

ทฤษฎคีอนสตรัคตวิสิต์	เรือ่ง	ความน่าจะเป็น	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	5	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน	t-test	

(Dependent	Samples)

สรุปผลการวิจัย

	 1.		แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คณติศาสตร์ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรัคตวิสิต์	เรือ่ง	ความ

น่าจะเป็น	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพ	 85.61/ 

83.48	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	75/75

	 2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎ ี

คอนสตรคัตวิสิต์มค่ีาเท่ากบั	0.7859	คดิเป็นร้อยละ	78.59	

นั่นแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

คิดเป็นร้อยละ	78.59

	 3.	 นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาคณติศาสตร์ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	

เรื่อง	 ความน่าจะเป็น	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน	สูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 4.	 นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาคณติศาสตร์ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	

เรื่อง	 ความน่าจะเป็น	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	75	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 5.	 นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต์มีความคงทนในการเรียนรู้

 

 

อภิปรายผล

 1.	 ผลการพฒันาแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์

เรื่อง	ความน่าจะเป็น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	จากแผนการ

จดัการเรยีนการสอน	จ�านวน	9	แผน	มปีระสทิธิภาพเท่ากบั	

85.61/83.48	 น่ันคือ	 นักเรียนมีคะแนนรวมที่ได้จากการ

ประเมิน	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ทักษะกระบวนการ	

และแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน	คิดเป็นร้อยละ	85.61	

และคะแนนจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 83.48	 แสดงว่า	 แผนการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ทฤษฎคีอนสตรัคตวิสิต์	เรือ่ง	ความน่าจะเป็น	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 5	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 75/75	

และเป็นไปตามความมุง่หมายของการวจิยัทีต่ัง้ไว้	ทัง้นีอ้าจ

เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คณติศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์	เรือ่ง	ความ

น่าจะเป็น	ได้พฒันาขึน้อย่างเป็นระบบ	ได้ผ่านกระบวนการ

สร้างอย่างเป็นระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม	 โดยการเริ่ม

ตั้งแต่ศึกษาหลักสูตร	วิเคราะห์หลักสูตร	ศึกษาทฤษฎีการ

เรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์	วเิคราะห์หน่วยการ

เรยีนรู	้ศึกษาการเขียนแผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์	 (ไพจิตร	 สะดวกการ.	

2539	:	198-204)	และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง	การ

ตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ทีป่รกึษา	ตลอดจนผู้เชีย่วชาญ

ผ่านการน�าไปทดลองใช้ให้ได้คณุภาพก่อนท่ีจะน�าไปใช้จรงิ	

จึงสามารถน�าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้	 ดังที	่

วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	(2553	:	321)	เสนอแนะว่า	แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีจะต้องช่วยให้การเรียนการจัด 

การเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จได้ดี	 และวารีรัตน์	 แก้วอุไร	

(2541	:	21-24)	ได้กล่าวถึงบทบาทของครูตามแนวทฤษฎ ี

คอนสตรคัติวสิต์	ซึง่สรปุได้ว่า	ครเูป็นผูอ้�านวยความสะดวก

ในการเรียนรู้	 จัดทรัพยากรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนรู้	 ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้โดย 

ผูส้อนท�าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการการเรยีนรู	้(Learning	Manager)	
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ด้วยการวางแผนการสอนและเตรียมการจัดกิจกรรม	 

(Planning	and	Preparing)	 ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดย

เขียนเป็นแผนการเรียนการสอนไว้	 ให้มีการเตรียมผู้เรียน	

สื่อวัสดุอุปกรณ์	เนื้อหาสาระและสถานที่ที่จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนไว้ให้พร้อม	 โดยควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การวางแผนและเตรียมการด้วยการแนะน�าช่วยเหลือของ

ผูส้อน	ร่วมจดักจิกรรมการเรยีนการสอนร่วมกบัผูเ้รยีนตาม

แผนที่ได้ก�าหนดไว้	 เสนอแนะกระบวนการเรียนรู ้ที่มี

ประสิทธิภาพ	เสนอแนะแหล่งการเรียนรู้	กระตุ้นให้ผู้เรียน

คิดและท�างานร่วมมือกันและแข่งขันกันปฏิบัติ	 และร่วม

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้ที่เกิดขึ้นของ 

ผูเ้รยีน	การกระท�าดงักล่าวจึงมส่ีวนส่งผลให้การจดักจิกรรม

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ทีก่�าหนด	ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของปราโมทย์

โพธไิสย	(2549	:	116-122)	พบว่าแผนการจดักจิกรรมการ

เรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องจ�านวนเชิงซ้อนล�าดับและ

อนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต์มีประสิทธิภาพเท่ากับ	81.57/81.29	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	

75/75	 ที่ก�าหนดไว้	 อุไรทัพทะมาตร	 (2553	 :	 99-100)	

ศึกษาพบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเซตชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โดยใช้รูป

แบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมมี

ประสิทธิภาพ	81.40/79.77	

	 2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาคณติศาสตร์ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	

เรื่องความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	เท่ากับ	0.7859	

หรอืคดิเป็นร้อยละ	78.59	แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้า

ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ	 78.59	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

การจัดกิจกรรมเรียนรู ้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตัว

เองมกีารอภปิรายหรอืแสดงความคดิเหน็ทัง้เป็นรายบคุคล

และเป็นกลุม่ทีข่ดัแย้งกบัความเช่ือหรอืประสบการณ์เดมิที่

มีอยู่	และร่วมกันหาข้อสรุปข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผล	จาก

ประเด็นปัญหาที่น�าไปสู่ความรู้ตามจุดประสงค์ที่ก�าหนด	

นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง	 ท�าให้ไม่เบื่อหน่าย

ต ่อการเรียนและได ้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ โดยใช ้

กระบวนการกลุ่มซึ่งนักเรียนเก่งหรือปานกลางที่เข้าใจ

เนื้อหาที่เรียนได้ดีจะช่วยอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มให้เข้าใจ

เนือ้หาและให้เข้าใจตรงกนัมีการช่วยเหลือซึง่กนัและกนัทัง้

ด้านการเรยีนและกจิกรรมภายในกลุ่มสามารถสร้างค�าถาม

ทั้งปลายเปิดและปลายปิดเพื่อถามปัญหาระหว่างกลุ่มต่อ

กลุม่มกีารแข่งขนัระหว่างกลุม่	นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมเตม็

ความสามารถเพราะคดิว่าตนเป็นคนส�าคญัคนหนึง่ของกลุม่	

โดยผู ้วิจัยใช้ค�าถามกระตุ ้นนักเรียนในการท�ากิจกรรม

ให้การเสริมแรงจูงใจจากค�าชมเชยหรือรางวัล	พร้อมเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

เป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกทั้งด้านการพูดการ

สื่อสารการสื่อความหมายเป็นการส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ

และความเช่ือมัน่ในตนเอง	นอกจากนีผู้ว้จิยัยงัช่วยเสรมิเติม

เต็มส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์และคอยให้ความช่วยเหลือตลอด

เวลาในการท�ากิจกรรมซึ่งการท�ากิจกรรมต่างๆนี้ส่งผลให้

นกัเรยีนได้ฝึกกระบวนการคดิการวเิคราะห์การท�างานอย่าง

เป็นระบบระเบียบความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลามี

พฒันาการเรยีนรูซ้ึง่เป็นการพฒันานกัเรยีนให้เตม็ศกัยภาพ

ตามความสามารถทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญา

และคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับอัมพรม้าคะนอง	

(2546	 :	 1-8)	 ที่ได ้กล่าวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 

(Constructivist	 Theory)	 ว่าเป็นทฤษฎีที่ให้ความส�าคัญ

ที่ตัวผู้เรียนซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนการ

สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัทฤษฏนีีเ้น้นว่าความรูเ้ป็นสิง่ที่

ได้ถกูสร้างขึน้โดยผูเ้รยีนใช้ความรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อียู่

เป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่การเรียนรู้เป็นส่ิงที่เกิด

ขึ้นภายในตัวผู้เรียนจากการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม

ภายนอกผู้เรียนแต่ละคนจะสร้างความรู ้ด้วยวิธีการที ่

แตกต่างกันดังนั้นแนวการสอนตามทฤษฏีนี้จึงเน้นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้สื่อสารและมี

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนโดยผู้สอนคอยช่วยเหลือให้ผู้เรียนน�า

ความรู ้ที่มีอยู ่ออกมาใช้และไตร่ตรองส่ิงท่ีได้จากการ
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อภปิรายกบัผูอ้ืน่ผูส้อนมหีน้าทีจ่ดัสภาพแวดล้อมการเรยีน

รู้ให้เหมาะสมตั้งประเด็นปัญหาท่ีท้าทายและช่วยเหลือให้

ผูเ้รยีนสร้างความรูไ้ด้เองซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาการคดิอย่าง

มีวิจารณญาณและยุพินพิพิธกุล	 (2539	 :	 5)	 ได้กล่าวถึง

กระบวนการที่ท� า ให ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์สูงขึ้นว่าต้องใช้กระบวนการและแนวทางใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีกิจกรรมการเรียนรู้ต้องเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญต้องก่อให้เกิดความเข้าใจไม่เบื่อหน่ายใน

การเรยีนและต้องค�านงึถึงความแตกต่างระหว่างบคุคลด้วย

ด้วยเหตผุลดงักล่าวจึงอาจเป็นสาเหตทุ�าให้นกัเรยีนทีเ่รยีน

รูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัติวสิต์มคีวามก้าวหน้าในการเรยีนซึง่

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ปราโมทย์โพธไิสย	(2549	:	116-

122)	 พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	 เร่ือง

จ�านวนเชงิซ้อนล�าดบัและอนกุรมช้ันมธัยมศกึษาปีที	่5	ตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	

0.70	 และอุไรทัพทะมาตร	 (2553	 :	 99-100)	 ได้ศึกษา 

พบว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์	เรื่องเซต	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โดยใช้รูปแบบ

การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม	 มีค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ	0.7107	หรือคิดเป็นร้อยละ	71.07

	 3.	 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนก่อนเรียนและหลงัเรยีน	การจัดกิจกรรมการเรยีนสอน

วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง

ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ปรากฏว่าคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนการจดักิจกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร์

ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์เรือ่งความน่าจะเป็นช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่5ช่วยให้ผู้มีเรียนมีพัฒนาการทางการเรียน

ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตร

คูม่อืครเูทคนคิวธิกีารสอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

การวดัและประเมนิผลโดยอาศยัหลกัปรัชญาแนวคดิทฤษฎี

ตลอดจนพื้นฐานทางจิตวิทยาเป็นขั้นตอนและมีระบบวิธี

การที่เหมาะสมซึ่งนักเรียนที่เรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นี้	 เรียนโดยการศึกษา

ค้นคว้าลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อให้ได้

มาซึ่งค�าตอบโดยมีการอภิปรายน�าเสนอแนวคิดและหาข้อ

สรุปร่วมกันที่สมเหตุสมผลมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สมาชิกในกลุ่มมีความส�าคัญเท่ากันมีความรักสามัคคี	 มี

ระบบ	ระเบียบกล้าคิดกล้าท�าและกล้าน�าเสนอมีความเชื่อ

มั่นในตนเองครูจะเป็นผู้คอยช้ีแนะแนวทางให้ก�าลังใจและ

เสริมแรงโดยกล่าวค�าชมเชยและมอบรางวัลกระตุ้นให้

นักเรียนทุกคนได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเองสามารถท�า

กิจกรรมให้ส�าเร็จตามก�าหนดเวลาซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของศิริแคนสา	 (2547	 :	 164-166)	 ได้ศึกษาการ

พัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	 เซตตามแนวคอน

สตรัคติวิสต์พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสซึมมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรยีนสูงกว่าก่อนเรียน	สอดคล้องกบัผลวจิยัของ	สาวติร	ีปา

ริพันธ์	 (2553	 :	 104-120)	ที่ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม	เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	พบว่า	นักเรียนที่ได้รับการสอนตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม	มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .01	 และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของผู้วิจัย

หลายท่านที่แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึมคีะแนนผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

	 4.	 นกัเรยีนท่ีได้รบัการสอนด้วยกจิกรรมการเรยีน

การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คณติศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์	เรือ่ง	ความ

น่าจะเป็น	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 คิดเป็นร้อยละ	 83.48	 

สูงเกณฑ์ร้อยละ	75	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎ ี

คอนสตรัคติวิสต์	เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการท�ากิจกรรม
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กลุ่ม	เรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม	เรียนรู้ร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์	มีการอภิปรายเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน

กลุ่ม	และนอกกลุ่ม	สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง

และกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ	มีความรับผิดชอบ	และมี

ความสุขในการเรียน	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 มัน

ตกานต์โคตรชาล	ี(2545	:	58)	ได้ศกึษาการพฒันาการเรยีน

การสอนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ภาคตัดกรวย	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 4	 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการสอนแบบ

ร่วมมือกนัเรียนรู้พบว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนคณติศาสตร์

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการสอนแบบร่วมมือ

กนัเรยีนรูม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์คดิเป็น

ร้อยละ	60.65	สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ	50	และมี

จ�านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ	 82.50	

สอดคล้องกับผลการศึกษาของนภาพร	บุญจวง	 (2545	 :	

84-86)	ทีพ่บว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนตามแนวคดิทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	

82.36	 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ	 80	 กาญจนา	 

ชนุบญุมา	(2551	:	83	)	ได้ท�าการศกึษาการพฒันากจิกรรม

การเรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	 ล�าดับและอนุกรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	

ผลการวจิยัพบว่า	นกัเรยีนเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	

79.11	ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	คอืจ�านวนนกัเรยีน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 70	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ	70	ขึ้นไป

	 5.		นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนด้วยกจิกรรมการเรยีน

รู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์	 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนหลงัเว้นระยะเวลา	2	สปัดาห์	ไม่แตกต่างกบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนที่ทดสอบทันที	 นั่นคือนักเรียนที่ได ้รับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 

คอนสตรัคตวิิสต์	มคีวามคงทนในการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์	

ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการทั้งหลักสูตรเน้ือหาสาระกระบวนการ

เรียนการสอนและคุณธรรมจริยธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้

สอดคล้องกบัวถิชีวิีตประจ�าวนัทีต้่องใช้ทกัษะกระบวนการ

คิดและทักษะต่างๆ	 ที่หลากหลายมาช่วยในการแก้ปัญหา

และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสุขผู้วิจัยได้จัดกิจกรรม

การเรยีนหลากหลายเช่นการเล่นเกมการแข่งขนัตอบปัญหา

การทายปัญหาระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม	 ฯลฯ	 ที่มีจุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการสร้างสถานการณ์ท่ีเป็น

ปัญหาหรอืเสนอค�าถามปลายเปิดโดยผูเ้รยีนเกดิความรูจ้าก

การศกึษาค้นคว้าอภปิรายแสดงความคดิเหน็ให้มกีารเสนอ

ค�าตอบจากการคิดค้นที่เป็นรายบุคคลแล้วน�าค�าตอบมา

วิเคราะห์อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนๆเพื่อ

เป็นการตรวจสอบค�าตอบที่ถูกต้องพร้อมท้ังร่วมกันหาข้อ

สรุปข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผลและยอมรับข้อสรุปนั้นๆ	ซึ่ง

เป็นการส่งเสรมิให้นกัเรียนมกีารไตร่ตรองสร้างความรูใ้หม่

ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือมีความรู้ด้วยการกระท�า

ส่งผลให้มีการจดจ�าความรู้น้ันที่ยาวนานยิ่งข้ึนอีกทั้งได้

พัฒนาความคิดอย่างเป็นอิสระได้พัฒนาการแก้ปัญหา 

และยังส่งเสริมการส่ือสารการส่ือความหมายการน�าเสนอ 

ผลงานซึ่งสอดคล้องกับ	ศราวุธ	สุวรรณวรบุญ	(2553	:	77-

80)	ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิชาคณิตศาสตร์	 เรื่องจ�านวนเชิงซ้อน	 ตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสซึม	 พบว่า	 นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม	 

มีความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 จ�านวน 

เชงิซ้อน	สงูกว่านกัเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรูด้้วยวธิปีกต	ิอย่างมี

นยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	สอดคล้องกบัรุง่นภา	แก้ววงษา	

(2553	 :	 84-87)	 ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่ได้รับการสอนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับวิธีการ

สอนแบบปกติ	พบว่า	นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอน

โดยใช้กิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 มีค่า

เฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน	 เมื่อระยะเวลาผ่านไป	 2	
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สปัดาห์	แตกต่างกับนกัเรียนกลุม่ควบคมุทีร่บัการสอนแบบ

ปกต	ิอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	และยงัสอดคล้อง

กับ	ผลการศึกษาของผู้วิจัยอีกหลายท่านที่เปรียบเทียบค่า

เฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนความพงึพอใจต่อวธิสีอนความ

คงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียน

ทีไ่ด้รับการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิสิซึมกบัการสอนแบบ

ปกติมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความพึงพอใจต่อวิธี

สอนและความคงทนในการเรียนรู้แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

	 1.	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในชั่วโมงแรกๆนักเรียนยังไม่เข้าใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมดังน้ันครูผู้สอนควรเริ่มต้นจาก

การชีแ้จงวตัถปุระสงค์วธิกีารด�าเนนิการการปฏบิตัตินการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่มย่อยให้นักเรียนเข้าใจก่อนด�าเนิน

กิจกรรม

	 2.	 การท�ากิจกรรมกลุ่มนักเรียนเก่งมักจะไม่ค่อย

ให้ค�าปรึกษาเพื่อนและไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคน

อืน่ดงันัน้ครผููส้อนควรคอยกระตุน้ให้นกัเรยีนช่วยเหลอืและ

ปรึกษาหารือและร่วมกันขจัดข้อขัดแย้งร่วมกันในระหว่าง

ท�ากิจกรรม

	 3.	 การจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ครูผู ้สอนควรยืดหยุ ่นเวลาที่ใช้ในการ

ด�าเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรท�าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์	ทีส่่งผลต่อตวัแป

รอืน่ๆเช่นแรงจงูใจในการเรยีนการคดิวเิคราะห์คณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์	ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์	

เป็นต้น

	 2.	 ควรมีการศกึษาเปรยีบเทยีบจากการจดักจิกรรม

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ์ตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รูปแบบอื่นๆ

	 3.	 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียน

สอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์	โดยการเกบ็ข้อมลู

เชิงคุณภาพเช่นการสังเกต	การสัมภาษณ์ซึ่งจะได้ข้อมูลใน

เชิงลึกและครอบคลุมมากขึ้นเพื่อหาข้อสรุปและเป็นข้อ

สนเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให ้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ CIPPA

Comparison of Learning Achievement on the topic of Thai Geography,

Analytical Thinking, and Learning Satisfaction for and Mathayomsuksa 1

Students Between 4MAT and CIPPA Activity Learning Approaches

สมหวัง	ดุลนีย์1,	พิศมัย	ศรีอาไพ2,	สุวัฒน์พงษ์	ร่มศรี3

Somwang	Dulanee1,	Pisamai	Sri-ampai2,	Suwattanapong	Romsri3

บทคัดย่อ

	 การจัดการเรียนรู้แบบ	4MAT	และแบบ	CIPPA	เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับผู้เรียนโดยเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้	ได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	และได้ลงมือปฏิบัติจริงตลอดทั้งได้พัฒนาศักยภาพ

ทุกด้านของผู้เรียน	การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	(1)	พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ4MAT	และแบบ	CIPPA	กลุ่ม

สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม	เรือ่ง	ภมูศิาสตร์ของประเทศไทย	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑ์	80/80	(2)	หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบ	4MAT	และแบบCIPPA	(3)	เปรียบเทียบผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนการคดิวเิคราะห์และความพงึพอใจต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที	่1	ระหว่างการจดัการ

เรียนรู้แบบ	4MAT	และแบบ	CIPPA

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	โรงเรียนบ้านนาบอนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	3	ห้อง	1/1	และห้อง	1/2	ห้องละ	19	และ18	คนตามล�าดับซึ่ง

ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	 Random	 Sampling)	 และก�าหนดเป็นกลุ่มทดลองที่	 1	 และ	 2	 โดยจับสลากได้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/1	เป็นกลุ่มทดลองที่1	จัดการเรียนรู้แบบ	4MATและชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/2	เป็นกลุ่มที่	2	

จัดการเรียนรู้แบบ	CIPPAเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	(1)	ผนการจัดการเรียนรู้แบบ	4MAT	และแบบ	CIPPA	จ�านวน

แบบละ	 8	 แผนรวมเวลา16	 ช่ัวโมงโดยท้ังผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 (x̄=4.49	 และ	 4.30,	
S.D.=0.27	และ	0.28	ตามล�าดับ	(2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัยเลือกตอบ	4	ตัวเลือกจ�านวน	30	

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	รองศาสตราจารย์	ดร.	สาขาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	ดร.	สาขาการบริหารจัดการศึกษา	ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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ข้อมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(B)	ตั้งแต่	.25	ถึง	.71	มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(r
cc
)	เท่ากับ	0.89	(3)	แบบทดสอบวัดการคิด

วิเคราะห์ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือกจ�านวน	20	ข้อมีค่าความยากง่าย	(P)ตั้งแต่	.45	ถึง	.68	มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(r)	

ตั้งแต่	.36	ถึง	.91	มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	.85	และ	(4)	แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับจ�านวน	20	ข้อมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(rxy)	ตั้งแต	่.35	ถึง	.63	และค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ	(α)	เท่ากับ	.87	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละและทดสอบ

สมมุติฐานโดยใช้	Hotelling’s	T2

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.		แผนการการเรียนรู้แบบ	4MAT	และแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	เรือ่งภูมศิาสตร์ประเทศไทย	กลุม่สาระ

การเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	87.03/85.09	และ	84.47/82.04	

ตามล�าดับ

	 2.		ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	และแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ	CIPPA	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	มีค่าเท่ากับ	.5952	และ	.5291	หรือมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ	59.52	และ	52.91	ตามล�าดับ

	 3.		นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบ	CIPPA	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์	และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน

	 โดยสรุปการจัดการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 และการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 เรื่อง	 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเหมาะสม	ช่วยให้นกัเรยีนเกิดการเรยีนรู้ทัง้ในด้านผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้	จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนน�าวิธีการการเรียน

รูด้งักล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการการเรยีนรูใ้นกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	ตลอดจนกลุม่สาระ

การเรียนรู้อื่นๆ	ต่อไป

 ค�าส�าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	ความสามารถในการคิดวิเคราะห	์,	ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้,	การจัดการ

เรียนรู้แบบ	4	MAT/	การจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA

	 The	4MAT	Learning	Model	and	the	CIPPA	Model	focus	on	providing	students	with	opportunity	

to	participate	in	learning	activities,	practice	and	improving	students’	competencies.	The	research	aimed	

to	develop	 lesson	plans	of	 the	 4MAT	 learning	model	 and	 the	CIPPA	model	based	on	 the	 80/80	

standardized	criteria	efficiency,	2)	to	assess	the	indices	of	the	effectiveness	of	the	learning	activities	

designed	by	the	4MAT	Learning	Model	and	the	CIPPA	Model,	3)	to	compare	the	learning	achievement,	

abilities	in	analytical	thinking	and	satisfaction	of	the	students	with	the	learning	activities.	The	sample	

subjects	were	37	7th	grade	students	from	two	classes	(1/1	and	1/2	)	at	Bannabon	Primary	School	in	

the	second	semester	of	2014,	the	Kalasin	Primary	Educational	Service	Area	Office	3.	They	were	selected	

Abstract
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by	the	cluster	random	sampling	and	the	simple	random	sampling	methods.	The	instruments	were	16	

lesson	plans	of	the	4MAT	learning	model	and	the	CIPPA	model	with	the	appropriate	index	(x̄=4.49	
and	4.30,	S.D.=0.27	and	0.28	respectively),	2)	an	achievement	test	with	.25-.71	discrimination	indices	

and	a	.89	reliability	index,	an	analytical	thinking	test	with	.45-.68	difficulty	indices,	.36-.91	discrimination	

indices,	and	0.85	reliability	index,	and	a	questionnaire	with	.35-.63	discrimination	indices,	and	a	0.87	

reliability	index.	The	statistic	used	mean,	standard	deviation,	percentage	and	Hotelling’s	T2	for	testing	

hypothesis.

Results of the research are as follows:

	 1.		The	findings	showed	that	the	indices	of	the	standardized	criteria	efficiency	of	the	4MAT-based	

learning	activities	and	CIPPA-based	learning	activities	were	87.05/85.09	and	84.47/82.04	respectively.

	 2.		The	findings	also	indicated	that	the	indices	of	the	effectiveness	of	the	4MAT-based	learning	

activities	and	CIPPA-based	learning	activities	were	0.5952	and	0.5291	respectively,	which	the	percentage	

of	learning	progression	of	the	students	was	59.52	and	52.91%	respectively.

	 3.		The	findings	revealed	that	the	learning	achievement,	the	abilities	in	analytical	thinking	and	

the	satisfaction	of	the	students	taught	by	the	4MAT-based	learning	activities	and	CIPPA-based	learning	

activities	were	not	significantly	different.

	 In	conclusion,	the	4MAT	learning	model	and	the	CIPPA	model	are	appropriate	and	practical	for	

learning	activity	management	of	the	social	studies,	religion	and	culture	learning	strand.	The	learning	

activities	stimulate	the	students	to	participate	and	improve	significantly	learning	achievement,	abilities	

in	analytical	thinking	and	satisfaction	of	the	students.

บทน�า

	 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	

2551	 ได้ก�าหนดจุดหมาย	 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี	 มี

ปัญญา	มคีวามสขุ	มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ	และประกอบ

อาชพี	จงึก�าหนดเป็นจดุหมายเพือ่ให้เกดิกับผูเ้รยีน	เมือ่จบ

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์	 เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา	 มีความรู	้

ความสามารถในการสื่อสาร	การคิด	การแก้ปัญหา	การใช้

เทคโนโลยี	และมีทักษะชีวิต	มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ที่ดี	มีสุขนิสัย	และรักการออกกาลังกาย	มีความรักชาต	ิมี

จิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก	 ยึดมั่นใน 

วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย	 การอนุรักษ์และพัฒนา 

สิง่แวดล้อม	มจีติสาธารณะทีมุ่่งทาประโยชน์และสร้างสิง่ที่

ดีงามในสังคม	 และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	

(กระทรวงศกึษาธกิาร.	2551	:	3)	สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	

ศาสนาและวฒันธรรม	เป็นสาระวชิาท่ีจะช่วยพฒันาผูเ้รยีน

ทั้งด้านความรู	้ทักษะกระบวนการ	และคุณลักษณะอันพึง

 Keywords : Achievement on Analytical  Thinking, Satisfaction, 4MAT and CIPPA
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ประสงค์	เป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล	 และ

การอยู่ร่วมกันในสังคมสอนให้รู้จักการปรับตัวตามสภาพ

แวดล้อม	การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	นอกจาก

นี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา	 การเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ	 ที่เป็นไปตามยุคสมัย	 ตามกาลเวลา	 ตามเหตุปัจจัย

ต่างๆ	 ท�าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง	 และผู้อื่น	 มีความ

อดทน	อดกลั้น	ยอมรับในความแตกต่าง	เป็นผู้มีคุณธรรม	

สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต	 ตลอดจน

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและ

สังคมโลก	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	:	114)

	 สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม

ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม	 ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน	

และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย	 เพื่อช่วยให้

สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม	เป็นพลเมือง

ด	ีมคีวามรบัผดิชอบ	มคีวามรู	้ทกัษะ	คณุธรรม	และค่านยิม

ที่เหมาะสม	 (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2551	 :	 1)	

นอกจากนี้ยังเป็นธรรมชาติของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	ทีต้่องเรยีนตลอด	12	ปี

การศึกษาผู ้ เรียนทุกคนในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาต้องเรียน	ทั้งนี้เพราะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้

เรียนโดยเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญ

งอกงาม	ในด้านความรู้	ทกัษะกระบวนการ	และด้านเจตคติ

ค่านิยม	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2544	:	3)	อีกทั้งได้ก�าหนด

สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนไว้	 5	 ประการ	 ได้แก่ความ

สามารถในการสื่อสาร	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห	์

ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 ความ

สามารถในการใช้ทักษะชวีติ	และมทีกัษะกระบวนการทาง

เทคโนโลยี	 เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม	 ในด้านการ

เรยีนรู	้การสือ่สารการท�างาน	การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	

ถูกต้อง	เหมาะสม	และมีคุณธรรม	โดยก�าหนดสาระต่างๆ	

ได้แก่	 สาระศาสนาศีลธรรมและจริยธรรม	 สาระหน้าที่

พลเมอืง	วฒันธรรมและการด�าเนนิชีวติ	สาระเศรษฐศาสตร์	

สาระประวตัศิาสตร์	สาระภูมศิาสตร์	(กระทรวงศกึษาธกิาร	

2551	:	5)	นอกจากนีส้าระภูมศิาสตร์จดัเป็นสาระการเรยีน

รู้หนึ่งที่มีขอบข่ายการเรียนรู้และสาระหลักเป็นความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆ	ที่มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจใน	เรื่อง

มติสัิมพนัธ์ทางภูมศิาสตร์กบัสภาพแวดล้อมทีป่รากฏอยูบ่น

โลก	 ความสัมพันธ์ต่อกันและกันและต่อการด�ารงชีวิตของ

มนษุย์	การจัดการเรียนรูต้้องให้ผูเ้รยีนได้รูจ้กัตนเองแสวงหา

ความรู้และประสบการณ์	 ในการศึกษาความสัมพันธ์ของ

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในเชิงมิติสัมพันธ์	 ทั้งในส่วนของ

ประเทศกับโลกที่เราอาศัยอยู่	มีความสามารถที่จะอธิบาย

ลักษณะต�าแหน่ง	 แหล่งท่ี	 แบบแผน	 และกระบวนการที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 ปรากฏการณ์ของสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและวัฒนธรรม	 คิดวิเคราะห์และตัดสินปัญหา

ต่างๆ	 ที่มีผลต่อสังคม	 คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมที่

เกีย่วข้องกับผลประโยชน์ของชาตแิละผลกระทบทีม่ต่ีอโลก	

(กระทรวงศึกษาธิการ	2546	:	6)

	 จากรายงานการประเมนิผลคณุภาพภายนอกสถาน

ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านนาบอน	

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ	์

เขต	3	โดยส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ

การศึกษา	(สมศ.)	พ.ศ.	2556	พบว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา	 และวัฒนธรรมซึ่งมีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่	นอกจากนีก้ลุม่สาระภมูศิาสตร์เป็น

ส่วนหนึง่ทีม่ผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนต�า่	จากสภาพการเรยีน

การสอนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยพบว่าผู้เรียนส่วนมาก

ขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์	 ความสัมพันธ์	 ความ

ส�าคัญและหลักการ	อกีทัง้ผลการทดสอบ	O-net	กลุ่มสาระ

ภูมิศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 มีค่าสถิต ิ

พืน้ฐานคะแนน	ระดับชาต	ิปีการศกึษา	2556	พบว่าคะแนน

เฉล่ียของโรงเรียนต�่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับสังกัด	 และ

ระดับประเทศ	ค่าสถิติสาระการเรียนรู้อยู่ที่	37.73,	42.06	

และ	43.72	ตามล�าดับ	(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง

ชาติ.	2556	:	2/8)	นอกจากนี้ผลการทดสอบ	O-net	กลุ่ม
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สาระภมูศิาสตร์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีน

บ้านดินจี่	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์	โซน	2	ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	3	ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง	มี

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนน	ระดับชาติ	ปีการศึกษา	2556	พบ

ว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ

สังกัด	 และระดับประเทศ	 ค่าสถิติสาระการเรียนรู้อยู่ที	่

30.81,42.06	 และ	 43.72	 ตามล�าดับ	 (สถาบันทดสอบ

ทางการศกึษาแห่งชาต.ิ	2556	:	2/8	)	อกีทัง้ผลการทดสอบ

ระดับท้องถิ่นกลุ่มสาระภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศกึษาปีที	่1	ของโรงเรยีนบ้านนาบอน	อ�าเภอค�าม่วง	จงัหวดั

กาฬสินธุ์	ปีการศึกษา	2556	พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่	44.41	ซึ่ง

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต�่ากว่าร้อยละ	 50	

(ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ	์เขต	3.	

2557	:	173)	นอกจากนีก้ารรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	1-3	จากการสอบวัดผล

ปลายภาคเรียนที	่2	ปีการศกึษา	2556	ของโรงเรียนบ้านนา

บอน	พบว่า	ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการ

เรยีนเกรด	3-	4	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1-3	อยูท่ี	่48.72	,	45.16	

และ	44.62	ตามล�าดบัซ่ึงต�า่กว่าเป้าหมายของโรงเรยีนทีต่ัง้

ไว้คือ	 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 สาระภูมิศาสตร์ของ

นักเรียนที่ได้เกรด	3-4	คือ	ร้อยละ	60	(แผนปฏิบัติราชการ

โรงเรียนบ้านนาบอน.	 2557	 :	 24-26)	 และจากผลการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอน	 ผู้เรียนยังไม่ได้รับการ

สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มากเท่าที่ควร	

ครยูงัยดึการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นให้ความรูด้้วยการบอกเล่า	

การอธบิายหรอืบรรยาย	เน้นการเรยีนในห้องเรยีน	นกัเรยีน

ไม่ได้รบัโอกาสแสดงความคิดเหน็	และการจดักระบวนการ

เรียนยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะมองกว้าง	

คดิไกล	ใฝ่รูก้ารแสดงความคดิเหน็และแสวงหาความรูด้้วย

ตนเองตามความพร้อมความสนใจของผูเ้รยีน	อกีท้ังอาจส่ง

ผลให้นกัเรยีนขาดความกระตอืรอืร้นในการเรยีน	และยงัไม่

เข้าใจเนือ้หาสาระภมิูศาสตร์ได้อย่างลุม่ลกึ	และยงัใช้เหตผุล

ในการเลือกตัดสินใจท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงเป็น

เนือ้หาทีจ่�าเป็นต้องอาศยักระบวนการคดิ	ประกอบการน�า

ข้อมลูทีไ่ด้จากการศึกษามาช่วยตดัสินปัญหาทางภูมศิาสตร์

อย่างมีเหตุ	 มีผล	 มีหลักเกณฑ์และรอบคอบอีกทั้งการ

จัดการเรียนการสอนยังขาดการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์และขาดความพึงพอใจต่อการเรียนที่ดี	ท�าให้การ

จัดการเรียนรู้ยังไม่ประสบผลส�าเร็จรวมท้ังส่งผลต่อระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 การจัดการเรียนรู้แบบ	4MAT	 เป็นกระบวนการที่

ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกลักษณะ	 ให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในแต่ละช่วงกิจกรรมที่ตน

ถนัดและรู้สึกท้าทายในช่วงกิจกรรมที่ผู้อื่นถนัดผสมผสาน

กนั	(กรมวชิาการ.	2544	:	1)	ยงัเป็นการน�าแนวคิดเกีย่วกบั

การพัฒนาอย่างสมดุลของสมองซีกซ้ายและซีกขวามา

วางแผนจัดรูปแบบการเรียนรู้	 ซึ่ง	 เบอร์นิส	 แมคคาร์ธี

(Bernice	McCarthy.	 1990	 :	 199)	 นักการศึกษาชาว

อเมริกาได้ประยุกต์แนวคิดของ	เดวิด	เอ.คอล์บ	มาจัดเป็น

ผู้เรียน	4	ลักษณะ	และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

การพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาของผู้เรียนที่มีลักษณะ

แตกต่างกนั	สามารถจดักจิกรรมการเรียนย่อยได้	8	ขัน้ตอน	

จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	4MAT

จะช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลาก

หลายและยืดหยุ่นตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน

ของผู้เรียน	 ซ่ึงมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตก

ต่างกนัอย่างเตม็ที	่(วิมลรตัน์	สุนทรโรจน์.	2545	:	153-157)	

นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 การ

ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู	้ทีส่อดคล้องกบัแนวคิดในเรือ่ง

ความแตกต่างระหว่างบคุคล	และการจดักจิกรรมการเรยีน

รูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางรวมทัง้การพฒันาศักยภาพของ

ผูเ้รยีนให้เป็นคนด	ีคนเก่งและมคีวามสขุ	โดยใช้เทคนคิการ

พัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้มีความสัมพันธ์	 และ

สอดคล้องกับการท�างานของสมอง	 และสอดคล้องกับ

ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน	(ระวิพร	แสนพยุห์.	2547	

:	89-92)	ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่มี

ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น

	 การจดัการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	เป็นการจดัการศึกษา
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อีกรูปแบบหนึ่งท่ีเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียน

เป็นส�าคญั	และยงัเป็นทีไ่ด้รบัการสนใจอย่างกว้างขวาง	การ

ใช้รูปแบบ	 CIPPA	 หรือแบบประสาน	 5	 แนวคิดหลัก	 ซ่ึง

ประกอบด้วย	แนวคดิพืน้ฐาน	ได้แก่	แนวคดิการสร้างสรรค์

ความรู้	 แนวคิดด้านกระบวนการกลุ่ม	 และการเรียนแบบ

ร่วมมือ	แนวคิดด้านความพร้อมในการเรียนรู้	แนวคิดด้าน

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ	 และแนวคิดด้านการถ่ายโอน

การเรยีนรู้	(Transfer	of	Learning)	(ทศินา	แขมมณ.ี	2548	

:	11-12)	การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา	จึงมีความส�าคัญกับ

ผู้เรียนอย่างมาก	 เพราะเป็นกิจกรรมการเรียนท่ีช่วยให ้

ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย	 ช่วยให้ประสาทการรับ

รูข้องผูเ้รียนตืน่ตวั	พร้อมทีจ่ะรบัรูข้้อมูลการเรยีนรูท้ีจ่ะเกดิ

ขึ้นนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความจดจ�าในกาคิดมุ่งเน้นให้ค้นพบ

ความรู้และสร้างความรู้ด้วยตัวเอง	ท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่

เหมาะต่อตัวเอง	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ 

ผู้สอน	 เพื่อนร่วมเรียน	 แหล่งความรู้สื่อการเรียน	 และส่ิง

แวดล้อมทีส่่งผลต่ออารมณ์	ความรู้สกึของผูเ้รยีนรวมทัง้เน้น

การมีส ่วนร่วมทางสังคมและการปฏิบัติจริงมีการใช้

กระบวนการเรยีนรูท่ี้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทักษะการ

ด�าเนินชีวิตของผู ้เรียนได้แก่	 การคิดวิเคราะห์	 การใช้

วิจารณญาณ	แก้ปัญหา	การแสวงหาความรู้	การน�าความรู้

ที่ได้รับจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	 

ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีความรู ้สู ่การปฏิบัติ	 (ทิศนา	 

แขมมณี.	2548	:	6-7)	ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ	

CIPPA	เป็นรูปแบบทีเ่หมาะสมในการน�ามาใช้ประโยชน์เพือ่

พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีน	

มส่ีวนร่วมในการจดัการเรยีนรูท้ัง้ร่างกาย	สตปัิญญา	สงัคม	

อารมณ์	ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนนาความรู้ความเข้าใจ

ไปประยุกต์ใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 ถือว่าเป็น

เรือ่งส�าคญัยิง่ในการจดัการศกึษาเพ่ือให้ได้คณุภาพสงู	การ

คิดเป็นสิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 ดังนั้นการ

ส่งเสรมิการคดิให้กบัเดก็และเยาวชนจงึมคีวามส�าคัญอย่าง

ยิง่	เพราะการคดิจะช่วยพฒันาความคิดให้ก้าวหน้า	มคีวาม

รอบคอบสามารถแก้ปัญหาต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 สามารถ

ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความสุข	(ประพันธ์ศิริ	สุเสารัจ.	2551	:	3)	นอกจาก

นีม้กีารส่งเสรมิการคิดโดยก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ	 ว่าสถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู้

โดยฝึกทกัษะการคดิ	การเผชญิสถานการณ์และประยกุต์ใช้

ความรูเ้พือ่ป้องกนัและแก้ปัญหาให้เตรยีมพร้อมสูส่งัคมใน

อนาคต	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2545	 :	 24)	 นอกจากนี้

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 ได้ก�าหนด

มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการคิดระดับพื้นฐาน	 ในการประกัน

คุณภาพการศึกษาด้านผู้เรยีน	เพือ่ให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถ

คิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	 มีวิจารณญาณ	 มีความคิด

สร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.	2545	:	69)	อีกทั้งใน

การจดัการเรยีนการสอนทกุกลุ่มสาระมจีดุเน้นส�าคญั	ได้แก่	

การฝึกนกัเรยีนมทัีกษะการคดิ	การจดัการเมือ่เผชญิปัญหา	

และการฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน	 จัดการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จรงิ	ฝึกการปฏบิติัให้ทาได้	คดิเป็น	ผสมผสาน

ความรู้ให้สมดุลกัน	พร้อมปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมอัน

ดีงามในการเรียนรู้	 (กระทรวงศึกษาธิการ	 2545	 :	 3-4)	

ตลอดจนการจดัการเรียนรูใ้นยคุปฏริปูการศกึษาจงึจ�าเป็น

ที่ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้	 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น	 และที่ส�าคัญการจัดกิจกรรม

การเรียนต้องส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา

และคิดสร้างสรรค์	 ผู้สอนจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้ความช่วย

เหลือ	ส่งเสรมิผู้เรยีนแสวงหาความรูจ้ากส่ือและแหล่งเรยีน

รูอ้ืน่	ซึง่ครตู้องเน้นการเรยีนรู้ด้วยตนเอง	การเรยีนรูร่้วมกนั

การเรยีนรูจ้ากธรรมชาติ	การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิและ

การเรยีนรูแ้บบบรูณาการ	(กระทรวงศึกษาธกิาร	2545	:	21)

	 ความพงึพอใจต่อการเรยีนรู	้กลุม่สาระสงัคมศึกษา

ศาสนา	และวฒันธรรม	ในการด�าเนนิกจิกรรมการเรยีนการ

สอน	 ความพึงพอใจเป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียน

ท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	หรอืทีต้่องปฏิบตัใิห้บรรลุผลตาม

วตัถปุระสงค์	ครผููส้อนจงึต้องค�านงึถงึความพึงพอใจในการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีนการท�าให้ผูเ้รียนเกดิความพงึพอใจในการ
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เรียนรู้หรือในการปฏิบัติงาน	 มีแนวคิดพื้นฐานที่ต่างกัน

(สมยศ	นาวีการ.	2544	:	115-119)	ความพึงพอใจน�าไปสู่

การปฏิบัติงาน	 การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติ

งานจนเกิดความพึงพอใจ	จะท�าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการท�างานทีสู่งกว่าผูท้ีไ่ม่ได้รบัการตอบสนอง	

นอกจากนี้ผลการปฏิบัติงานน�าไปสู่ความพึงพอใจ	 ความ

สมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและผลการปฏิบติังานจะถกู

เชือ่มโยงด้วยปัจจยัอืน่ๆ	ผลการปฏบิตังิานท่ีดจีะน�าไปสูผ่ล

ตอบแทนที่เหมาะสม	 ซึ่งในที่สุดจะน�าไปสู่การตอบสนอง

ความพึงพอใจ	 ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนอง

ในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน	 ซึ่งแบ่งออกเป็นผล

ตอบแทนภายใน	 (Intrinsic	 Rewards)	 และผลตอบแทน

ภายนอก	 (Extrinsic	 Rewards)	 นอกจากน้ีจากแนวคิด 

พื้นฐานดังกล่าว	เมื่อนามาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการ

สอน	ครูผู้สอนจึงมีบทบาทส�าคัญในการจัดกิจกรรมโดยใช้

วิธีการ	สื่ออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน	 จนบรรลุ

วตัถปุระสงค์ในการเรียนการสอนแต่ละครัง้โดยให้นกัเรยีน

ได้รบัผลตอบแทนจาการเรยีนรูใ้นแต่ละครัง้	โดยเฉพาะผล

ตอบแทนภายใน	 หรือรางวัลภายในท่ีเป็นความรู้สึกของ 

ผูเ้รียน	เช่น	ความรูส้กึถงึความส�าเรจ็ของตนเองเมือ่เอาชนะ

ความยุง่ยากต่างๆ	ได้	ท�าให้เกดิความภาคภมิูใจ	ความมัน่ใจ	

โดยครอูาจให้ผลตอบแทนภายนอก	เช่น	คาชมเชยหรอืการ

ให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่น่าพึงพอใจ

	 ด้วยเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าว	 ท�าให้ผู้วิจัย

สนใจที่จะน�าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 และแบบ	

CIPPA	 มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 เรื่อง	ภูมิศาสตร์ของ

ประเทศไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 เพราะเป็น

กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 มุ่งให้นักเรียนได้พัฒนา

ศักยภาพของนักเรียนให้เกิดท้ังทางด้านพุทธิพิสัย	 ทักษะ

พิสัย	และจิตพิสัย	นักเรียนได้ฝึกวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ	ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้	เป็นการค้นพบความ

รู้ด้วยตนเอง	 มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบในงานที่

ได้รับมอบหมาย	 และความสามารถในการคิดวิเคราะห	์

สร้างความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	1	เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการ

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่

มีความส�าคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอน	อันจะส่งผล

ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ให้เป็นนวัตกรรมส�าหรับผู้ท่ี

สนใจนามาประยุกต์ใช้และน�าไปพัฒนาการเรียนการสอน

ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ	4MAT	และ

แบบ	CIPPA	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และ

วฒันธรรม	เรือ่งภมูศิาสตร์ของประเทศไทย	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

	 2.		เพือ่หาค่าดชันปีระสทิธผิลของการจัดการเรียน

รู้แบบ	 4MAT	 และแบบ	 CIPPA	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 เรื่องภูมิศาสตร์ของ

ประเทศไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 3.		เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	ความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์	 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ	4MAT	และ

แบบ	CIPPA

สมมติฐานของการวิจัย

	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ	 4MAT	

และแบบ	 CIPPA	 กลุ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรม	 เรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศไทย	 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	และความ

พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน
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ขอบเขตกกรวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้ได้ก�าหนดขอบเขตไว้ดังนี้

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	1	โรงเรียนบ้านนาบอน	โรงเรียนบ้านดินจี่	โซน	2	กลุ่ม

สถานศึกษา	10	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์	ส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ	์เขต	3	ภาคเรยีน

ที	่2	ปีการศกึษา	2557	จ�านวน	81	คน	จากห้องเรยีน	4	ห้อง	

2	 โรงเรียน	 น�าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน	 (O-NET)	 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 วิชา

สังคมศึกษา	 ศาสนาและ	 วัฒนธรรม	 มาหาค่าเฉลี่ยและ

ความแปรปรวน	จะเหน็ได้ว่าผลการทดสอบ	ไม่แตกต่างกนั

	 	 1.2		 กลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนบ้านนาบอน	 ต�าบลนาบอน	 อ�าเภอ

ค�าม่วง	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	

2557	จ�านวน	37	คน	จากห้องเรียน	2	ห้อง	ซึ่งได้มาโดย

การสุม่แบบกลุม่	(Cluster	Random	Sampling)	ใช้หน่วย

การสุ่มเป็นห้อง	เพื่อใช้เป็นกลุ่มทดลอง	2	ห้องเรียน	แล้ว

ก�าหนดเป็นกลุ่มทดลอง	1	และกลุ่มทดลอง	2

	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	มีดังนี้

	 2.		ตวัแปรอสิระ	ได้แก่	วธิกีารจดัการเรยีนรู	้2	แบบ	

ดังนี้

	 	 2.1		 การจัดการเรียนรู้แบบ	4MAT

	 	 2.2		 การจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA

	 3.		ตัวแปรตาม	ได้แก่	

	 	 3.1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	เรื่องภูมิศาสตร์

ของประเทศไทย

	 	 3.2		 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

	 	 3.3		 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

	 4.		เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจิยั	เป็นเนือ้หาในกลุม่สาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 1	สาระที่	 5	ภูมิศาสตร์	หน่วยที่	 2	 เรื่อง	

ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	3	ชนิด	ได้แก่

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบ	 4MAT	 แบบ	

CIPPA	เรือ่งภมูศิาสตร์ของประเทศไทย	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่

1	ชนิดละ	8	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมงใช้เวลา	16	ชั่วโมง	พบว่า

แผนการจดัการเรยีนรู้แบบ	4MAT	มค่ีาเฉลีย่รายแผน	4.44	

ถึง	4.55	และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	มีค่าเฉลี่ย

รายแผนตั้งแต่	 4.30	 ถึง	 4.48	 ผลการประเมิน	 โดยตาม

ล�าดับ	เมือ่น�าไปเทยีบกบัเกณฑ์	พบว่ามคีวามเหมาะสมมาก

	 2.	 แบบทดสอบ	จ�านวน	2	ฉบับประกอบด้วย

	 	 2.1		 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรือ่ง	ภูมศิาสตร์ของประเทศไทย	ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่1	เป็น

ชนดิเลอืกตอบ	4	ตวัเลอืก	จ�านวน	30	ข้อ	มค่ีา	IOC	เท่ากบั	

.67-1.00	ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ตั้งแต่	.25-71	และค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.89

	 	 2.2	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

วเิคราะห์	เป็นแบบชนดิเลอืกตอบ	4	ตวัเลอืก	จ�านวน	20	ข้อ	

มีค่า	IC	เท่ากับ	.67-1.00	ค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	.36-.91	

ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ตัง้แต่	.33-.75	และค่าความเช่ือมัน่ทัง้

ฉบับ	เท่ากับ	0.85

	 3.		แบบวดัความพงึพอใจต่อการเรยีนรู	้กลุม่สาระ

การเรียนรู้	5	ระดับ	(Rating	Scale)	จ�านวน	20	ข้อ	มีค่า

เฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมเท่ากับ	 4.69	 อยู่ในระดับ

เหมาะสมมาก	ค่าอ�านาจจ�าแนก	 (r)	ตั้งแต่0.35	ถึง	0.63	

และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.87

ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย

	 1.		แบบแผนการทดลอง	การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการ

วิจัยเชิงทดลอง	ด�าเนินการทดลองตามแบบ	Two-Group	

Pretest-Posttest	Design

	 2.		การด�าเนินการทดลอง	การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะ

ด�าเนินการทดลองในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	เริ่ม
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ตัง้แต่	เดอืนพฤศจกิายน	ถงึเดอืน	มนีาคม	2557	โดยใช้เวลา

ทดลอง	8	สัปดาห์ๆ	สัปดาห์ละ	2	ชั่วโมง	รวม	16	ชั่วโมง

	 3.	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน	ดังนี้

	 	 3.1		 ช้ีแจงรายละเอยีดขัน้ตอนการจัดการเรยีน

รู้แบบ	4MAT	และแบบ	CIPPA	แก่นักเรียนทั้งสองกลุ่ม

	 	 3.2		ทดสอบก่อนเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	ภมูศิาสตร์ของประเทศไทย	

	 	 3.3		 ด�าเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยท�าการ

สอนกลุ่มทดลองทั้งสองโดยใช้เนื้อหาเดียวกันแต่จัดการ

เรียนรู ้ต่างกัน	 ซึ่งในระหว่างด�าเนินการสอน	 ผู ้วิจัยให้

นักเรียนกลุ่มทดลองที่	1	ท�ากิจกรรมกลุ่มตามวิธีการเรียน

รู้แบบ	 4MAT	 ให้นักเรียนท�า	 แบบทดสอบประจ�าเน้ือหา

ย่อยหลังจากที่เรียนแต่ละเน้ือหาเสร็จสิ้น	 จากน้ันน�าเอา

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละกลุ ่มมาพิจารณาตาม

คะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน	 และคะแนน

เฉลี่ยของกลุ่ม	 ส่วนกลุ่มทดลองที่สอง	 จัดการเรียนรู้แบบ	

CIPPA	 จากการวัดแบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน	 

30	 คะแนน	 การประเมินผลงาน	 30	 คะแนนและการ

ทดสอบย่อย	40	คะแนน	ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	

ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

	 	 3.4		 เมือ่สิน้สดุการทดลอง	ผูว้จิยัท�าการทดสอบ

หลังการทดลอง	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	เรื่อง	ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

	 	 3.5		 น�าคะแนนท่ีได้จากการใช้แบบทดสอบ

และแบบวัดมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	แล้วนา

มาวิเคราะห์ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการจัดกระทาข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูล	ดังนี้

	 1.		การจัดกระทาข้อมูล

	 	 1.1	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห	์

ด�าเนินการตรวจให้คะแนน

	 	 1.2		 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เรื่อง

ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนินการตรวจให้คะแนน

	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การวิจัยครั้งนี้ใช้การ

วเิคราะห์ข้อมูลตามล�าดับขั้นตอน	ดังนี้

	 	 2.1	 หาประสิทธภิาพของแผนการจดัการเรยีน

รู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ	4MAT	และการจัดการเรียนรู้

แบบ	CIPPA	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และ

วัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่

	 	 2.2		 หาค ่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ

จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 และการ

จัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 ตามสูตรคานวณหาค่าดัชนี

ประสิทธิผลโดยการวิเคราะห์

	 3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความ

สามารถในการคดิวเิคราะห์	และความพงึพอใจต่อการเรยีน

รูก้ลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนา	และ	วฒันธรรมของนกัเรยีน

กลุ่มทดลองที่	 1	 กับกลุ่มทดลองที่	 2	 โดยวิเคราะห์ความ

แปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว	 (One-way	MANOVA)	

โดยใช้สถิติทดสอบ	 คือ	 Hotelling	 โดยการจัดการเรียนรู้

แบบ	4MAT	และการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 แผนการการเรียนรู้แบบ	4MAT	และแผนการ

จดัการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	เรือ่งภมูศิาสตร์ประเทศไทย	กลุม่

สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม	ชัน้มธัยม 

ศึกษาปีที่	 1	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 87.03/85.09	 และ	

84.47/82.04	ตามล�าดับ

	 2.		ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู ้

แบบ	 4MAT	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	1	มีค่าเท่ากับ	 .5952	และ	.5291	หรือมี

ความก้าวหน้าคดิเป็นร้อยละ	59.52	และ	52.91	ตามล�าดบั

	 3.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	กลุ่มที่ได้รับการ

จดัการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	และกลุ่มทีไ่ด้รบัการจดัการเรียน
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รู้แบบ	CIPPA	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์	

และความพงึพอใจต่อการเรยีนรูไ้ม่แตกต่างกนั	โดยสรปุการ

จัดการเรียนรู ้แบบ	 4MAT	 และการจัดการเรียนรู ้แบบ	

CIPPA	 เรื่อง	 ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 1	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม	 ช่วยให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์	และความพงึพอใจต่อการ

เรียนรู้	 จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนน�าวิธีการการเรียนรู ้

ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้สงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	ตลอดจนกลุม่

สาระการเรียนรู้อื่นๆ	ต่อไป

อภิปรายผล

	 1.	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้	

	 	 1.1	 การหาประสทิธภิาพของแผนการจดัการ

เรียนรู้ด้วยแบบ	 4MAT	 เรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	87.05/85.09	

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 80/80	 หมายความว่านักเรียนได้

คะแนนการประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนการประเมนิผลการ

ปฏบิตักิจิกรรมใบงานและคะแนนทดสอบย่อยท้ายแผนท้ัง

8	แผนคิดเป็นร้อยละ	85.77	และคะแนนจากการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	80.69	

แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความมุ ่งหมายที่ตั้งไว้

สามารถน�าไปใช้จดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธภิาพ	

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ	มณีวรรณ	ชุมนุมราษฎร์	(2550	:	94)	

พบว่าประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	พฒันา 

การของอาณาจักรสุโขทัย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยใช้

กิจกรรมการสอนแบบ	 4MAT	 มีค่าเท่ากับ	 88.29/86.75	

สอดคล้องกับผลการศกึษาของ	วฒันา	วชิยั	(2550	:	74-75)	

พบว่า	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 วัน

ส�าคัญทางศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 4MAT	 มีค่าเท่ากับ	 80.56 

/82.16สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	ศริพิร	เกดิผล	(2550	

:	73-74)	พบว่าประสทิธภิาพของแผนการจดัการสอนแบบ	

4MAT	เรื่องระบอบการปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	มีค่า

เท่ากับ	89.28/89.53	และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

มาลี	 พวนกิ่ง	 (2552	 :	 84-89)	 พบว่าประสิทธิภาพของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	

4MAT	 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 

มค่ีาเท่ากบั	82.10/83.93	ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้	การทีผ่ล

การศึกษาวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ	 4MAT	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีขั้น

ตอนการจัดท�าอย่างเป็นระบบโดยศึกษาหลักสูตร	คู่มือครู	

เนือ้หา	วธิกีารจากเอกสารทีเ่กีย่วข้อง	ผ่านการแก้ไขปรบัปรงุ

ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และ

การตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ	 มีการออกแบบวางแผน

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมุ่งให้ผู้เรียนได้

พฒันาศกัยภาพของตนเอง	ทัง้ทางด้านพทุธพิสิยัทกัษะพสัิย

และจิตพิสัยโดยค�านึงถึงพัฒนาการและธรรมชาติของผู้

เรียนมีการทากิจกรรมตามล�าดับขั้นตอนการเรียนรู ้ที่ดี

ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 เป็น 

กระบวนการท่ีออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุก

ลักษณะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในแต่ละช่วง

กิจกรรมที่ตนถนัดและรู้สึกท้าทายในช่วงกิจกรรมที่ผู้อื่น

ถนัดผสมผสานกัน	(กรมวิชาการ.	2544	:	1)	สอดคล้องกับ

กรอบบทบาทหน้าที่ของสมองตามวัฎจักรการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันโดยใช้กิจกรรมและสื่อการ

เรียนที่หลากหลายและเรียงล�าดับตามความยากง่าย 

ซบัซ้อนช่วยให้ผูเ้รยีนได้รบัการพฒันาตามศกัยภาพของตน

จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมควบคู่กับการลงมือปฏิบัติ

และวเิคราะห์สงัเคราะห์ความคดิรวบยอดเพือ่น�าไปประยกุต์

ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืนของบทเรียนได้อย่างเหมาะ

สมและเชือ่มโยงกบัสถานการณ์การเรยีนรู้ผ่านกจิกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	
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McCarthy	 (1980	 :	 1)	 ที่เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนควรจัดผ่านวิธีการรับ

รู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมซ่ึงวิธีการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันได้แก่การรับรู้ผ่าน

ประสาทสมัผสัผ่านความรูส้กึความคดิเหน็ผ่านการคดิหรอื

ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมโดยใช้สัญชาตญาณและ

กระบวนการหยัง่รู้เข้าใจเพือ่สร้างความหมายของเหตกุารณ์

ทีเ่รยีนเพราะการเชือ่มโยงวธิกีารรบัรูแ้ละกระบวนการเรยีน

รูท้ีม่คีณุภาพให้สอดรับกบัหน้าทีข่องสมองทัง้สองซีกในการ

ประมวลผลข้อมูลความรู ้ในสถานการณ์การเรียนท่ีครู

ก�าหนดให้และมีความเหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนแล้วย่อมจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

	 	 1.2	 การหาประสทิธภิาพของแผนการจดัการ

เรียนรู้ด้วยแบบ	 CIPPA	 เรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	84.47/82.04	

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 80/80	 หมายความว่านักเรียนได้

คะแนนการประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนการประเมนิผลการ

ปฏบิตักิจิกรรมใบงานและคะแนนทดสอบย่อยท้ายแผนท้ัง

8	แผนคิดเป็นร้อยละ	84.47	และคะแนนจากการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	82.04	

แสดงว่าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ

และสอดคล้องกับความมุ่งหมายที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาค้นคว้าของ	วรียทุธ	เลศิพลสถิต	(2550	:	156)	

พบว่า	ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา

เรือ่งหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาช้ันมธัยมศกึษาปีที	่4	มี

ค่าเท่ากบั	85.44/80.12	สอดคล้องกบัผลการวจิยัส่วนหนึง่

ของ	สุมาลี	จุลลาศรี	 (2550	:	117)	พบว่า	ประสิทธิภาพ

ของแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	มค่ีาเท่ากับ	

85.69/84.28	 สอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนหนึ่งของ 

กนกพรรณ	ภกูองพลอย	(2552	:	100)	พบว่าประสทิธภิาพ

ของวธิจีดัการเรยีนรูแ้ละแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	

มีค่าเท่ากับ	 84.92/83.87	 สอดคล้องกับผลการวิจัย 

ส่วนหนึ่งของดาวเรือง	 ธิสารสังข์	 (2554	 :	 87-88)	 

พบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้รายวิชา

ประวัติศาสตร์	 เรื่อง	กรุงรัตนโกสินทร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

3	โดยใช้กระบวนการแบบซปิปามค่ีาเท่ากบั	84.25/83.36	

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้การที่ปรากฏผลการวิจัยเช่นนี้อาจ

เนือ่งมาจากแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	ทีผู่ว้จิยัสร้าง

ขึ้นมีขั้นตอนการจัดท�าอย่างเป็นระบบ	โดยศึกษาหลักสูตร	

คู่มือครู	 เน้ือหา	 วิธีการจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 ผ่านการ

แก้ไขปรับปรุงตามคาแนะน�าของคณะกรรมการควบคุม

วทิยานพินธ์และการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญประกอบกบั

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปาได้เน้นให้นักเรียน

ได้ลงมือปฏิบัติจริงตามข้ันตอนผู้เรียนมีโอกาสได้สรุปและ

ค้นพบความรู้ด้วยตนเองได้เรียนรู้จากการฝึกทักษะควบคู่

กับกระบวนการกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการท�างาน

และการแก้ปัญหาโดยผู้เรียนได้รับการจัดสถานการณ์ที่มี

ข้อมูลความรู้พื้นฐานเชื่อมโยงกับเนื้อหาความรู้ใหม่รวมทั้ง

มีการฝึกนาความรู ้ที่ได ้รับไปประยุกต์ใช้และอธิบาย

สถานการณ์ปัญหาใหม่อย่างเข้าใจและจัดส่ิงแวดล้อมใน

เหตุการณ์ท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลาก

หลายส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนบรรลุจุดประสงค์ซึ่ง

สอดคล้องกับความเห็นของ	ทิศนา	แขมมณี	(2545	:	17)	

ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เคลื่อนไหวลงมือ

ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะและความสนใจของ 

ผู้เรียนและเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิดสติปัญญาของ 

ผู้เรยีนจะช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนใช้ความคดิได้อย่างเต็มทีแ่ละ

เสริมสร้างความเข้าใจของการเรียนรู้ที่ชัดเจนผ่านการมี

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวผู้เรียนอย่างกว้างขวางรวมทั้ง

สนับสนุนส่งเสริมการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ซึ่งกิจกรรม

ดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี

	 2.		ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้

	 	 2.1		 ดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดัการเรยีน

รู้ด้วยแบบ	 4MAT	 เรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศไทย	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	มค่ีาเท่ากบั	0.5952	แสดงว่านกัเรยีน

มคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนคิดเป็นร้อยละ	59.52	สอดคล้อง
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กบัผลการวจัิยส่วนหนึง่ของ	มณวีรรณ	ชมุนมุราษฎร์	(2550	

:	94)	พบว่าดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ	

4MAT	เร่ืองพฒันาการของอาณาจักรสโุขทยัชัน้มธัยมศึกษา

ปีท่ี	 1	 มีค่าเท่ากับ	 .7026	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	

วฒันา	วชิยั	(2550	:	74	-75)	พบว่าค่าดชันปีระสทิธผิลของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	

4MAT	 วิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีค่า

เท่ากับ	 0.7146	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ศิริพร 

เกดิผล	(2550	:	73-74)	พบว่าดชันปีระสทิธผิลของแผนการ

จัดการเรียนรู ้แบบ	 4MAT	 เรื่องระบอบการปกครอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	มีค่าเท่ากับ	0.7720	และสอดคล้อง

กับส่วนหนึ่งของการศึกษา	นิภารัตน์	ตอสกุล	(2551	:	96-

100)	ที่พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียน

รู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 4MAT	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 3	

เท่ากับ	 0.7179	 ทั้งน้ีอาจเป็นผลูเน่ืองมาจากการจัดการ

เรียนรู้ด้วยรูปแบบ	4MAT	เป็นการน�าแนวคิดเกี่ยวกับการ

พฒันาอย่างสมดุลของสมองซีกซ้ายและซกีขวามาวางแผน

จดัรปูแบบการจดักจิกรรมเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัผูเ้รยีนทกุ

ลักษณะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในแต่ละช่วง

กิจกรรมที่ตนถนัดและรู้สึกท้าทายในช่วงกิจกรรมท่ีผู้อื่น

ถนัดผสมผสานกัน	(กรมวิชาการ.	2544	:	1)	และเป็นการ

จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน	 4	 แบบในการพัฒนา

สมองซกีขวากับซกีซ้ายอย่างสมดลุเพือ่ให้เดก็เกดิการเรยีน

รูท้ีส่มดลุและตรงตามศกัยภาพของผูเ้รยีนได้แก่ผูเ้รยีนแบบ

ที่	 1	 มีการเรียนรู้โดยใช้จินตนาการเป็นหลัก	 ผู้เรียนแบบ 

ที่	 2	 มีการเรียนรู้โดยใช้การคิดวิเคราะห์และการเก็บราย

ละเอยีดเป็นหลกั	ผูเ้รยีนแบบที	่3	มกีารเรยีนรูด้้วยประสาท

สัมผัสและสามัญส�านึกและผู้เรียนแบบที่	 4	 มีการเรียนรู้

แบบพลวตัและการค้นพบด้วยตวัเองการเรยีนรูต้้องไปตาม

ธรรมชาติของผู้เรียน	McCarthy	(1990	:	199)

	 	 2.2	 ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรียน

รู้แบบ	 CIPPA	 เรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศไทยกลุ่มสาระ

การเรียนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมช้ันมธัยมศกึษา

ปีที	่1	มค่ีาเท่ากบั	0.5291แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้า

ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	 52.91สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของวีรยุทธ	 เลิศพลสถิต	 (2550	 :	 90-156)	 พบว่า

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	เรือ่งหลกัธรรม

ทางพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีค่าเท่ากับ	

0.6358	 สอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนหนึ่งของ	 สุมาลี	 

จลุลาศร	ี(2550	:	117)	พบว่าดชันปีระสิทธผิลของแผนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	กลุม่สาระการงานอาชพี

และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีค่าเท่ากับ	 0.7014	

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	ดาวเรือง	ธิสารสังข์	(2554	

:	87-88)	พบว่า	ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 เรื่อง	 กรุงรัตนโกสินทร์	 ช้ันมัธยม 

ศกึษาปีที	่3	มค่ีาเท่ากับ	0.70	สอดคล้องกับผลการวจิยัส่วน

หนึ่งของ	ศิริมา	พุ่มทิพย์	(2552	:	132)	พบว่าแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	CIPPA	วิชาพระพุทธศาสนากลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรมชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6544	

แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น 

ร้อยละ	 65.44	 ที่ปรากฏผลทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบซิปปาเป็น

กจิกรรมการเรยีนทีช่่วยให้เรยีนมโีอกาสเคลือ่นไหวร่างกาย

ช่วยให้ประสาทการรับรู้ของผู้เรียนตื่นตัวพร้อมที่จะรับรู้

ข้อมลูการเรยีนรูท้ีจ่ะเกดิขึน้นีช่้วยให้ผูเ้รยีนมคีวามจดจ�าใน

การคิดมุ่งเน้นให้ค้นพบความรู้และสร้างความรู้ด้วยตัวเอง	

ท�าให้เกดิการเรยีนรูท้ีเ่หมาะต่อตวัเอง	เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีน

ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน	 เพื่อนร่วมเรียน	แหล่งความรู้สื่อ

การเรียน	 และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่ออารมณ์วามรู้สึกของ 

ผู้เรียน	รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมทางสังคมและการปฏิบัติ

จริง	 มีการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาทักษะการด�าเนินชีวิตของผู้เรียนนักเรียนได้บทวน

และตรวจสอบความรู้พื้นฐานก่อนที่จะเรียนรู้ให้เชื่อมโยง

กบัเนือ้หาใหม่มกีจิกรรมปฏสิมัพนัธ์ช่วยเสรมิสร้างการเรยีน

รู้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและการฝึก

ปฏบิตักิจิกรรมตามทีก่�าหนดอย่างต่อเนือ่งและหลากหลาย
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การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงานและการประยุกต์ใช้

ความรูม้าใช้ในสถานการณ์ความรูใ้หม่จะช่วยเสรมิสร้างให้

ผูเ้รียนเกดิความรูค้วามเข้าใจในบทเรยีนมากยิง่ขึน้นอกจาก

นี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบ	CIPPA	ยังสนับสนุน

ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปความรู ้ความเข้าใจด้วย

ตนเองเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกันในกลุ ่มท�าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ที่ดีตามมา	 

(ทิศนา	แขมมณี.	2542	:	10-11)

	 3.	 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 และแบบ	

CIPPA	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความ 

พึงพอใจต่อการเรียนรู้หลังเรียนไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งผู้วิจัย

สามารถอภิปรายผลตามประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

	 	 3.1		 เรียนรูแ้บบ	4MAT	กบัการจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ	CIPPA	ผลการศึกษาพบว่า	นักเรียนที่เรียนโดย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4MAT	กับแบบ	CIPPA	มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 ไม่แตกต่างกัน	

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบ	

4MAT	และแบบ	CIPPA	ถึงแม้จะมีลักษณะของการจัดการ

เรียนรู้แตกต่าง	 แต่มีแนวคิดที่เหมือนกันคือยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง

แท้จริง	 มีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 มีการพัฒนาทักษะ

กระบวนการต่างๆ	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อ

เนื่อง	 ในการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญเท่ากัน	

เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด	

ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มอย่าง

ทั่วถึงได้ฝึกวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 ศึกษาค้นคว้า

จากแหล่งเรียนรู้	 เป็นการค้นพบความรู้ด้วยตนเองมีความ

กระตือรือร้นและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายมี

โอกาสใช้ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อสนทนาปรึกษาและแลก

เปลีย่นความคดิเหน็ให้น�าไปสูก่ารเรยีนรูใ้นส่ิงใหม่พร้อมทัง้

ใช้ความรูป้ระสบการณ์เดมิมาอธบิายและสร้างความเข้าใจ

ในเนือ้หาบทเรยีนใหม่ให้เชือ่มโยงกนันอกจากนีน้กัเรยีนยงั

ได้รับโอกาสให้นาความรู้ใหม่ในบทเรียนไปใช้อธิบายหรือ

ปรับใช้เพื่อค้นหาค�าตอบกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ปัญหาที่เกี่ยวข้อง	(ทิศนา	แขมมณี.	2542	:	4-5)	ซึ่งเป็นก

ระบวนการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใน

สถานการณ์ปัญหาที่หลากหลาย	 จึงท�าให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องนั้นๆ	 อย่างเข้าใจ	 จึงท�าให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้	ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ	4MAT	และ

แบบ	CIPPA	ไม่แตกต่างกัน

	 	 3.2		 นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	กลุม่ท่ีได้รบั

การจัดการเรียนรู้แบบ	4MAT	และรูปแบบ	CIPPA	มีการ

คิดวิเคราะห์หลังเรียนไม่แตกต่างกันไม่สอดคล้องกับ

สมมตุฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว้แต่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ	พชัรพร	เชือ้ดวงผยู	(	2556	:	111-112)	ได้ศกึษาเปรยีบ

เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียน	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ระหว่างการจัดการเรียนรู้

แบบ	4MAT	กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	ผลการศึกษา

พบว่า	นกัเรียนทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	กบั	

แบบ	CIPPA	มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ไม่แตกต่าง

กนั	ไม่สอดคล้องกับสมมตุฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว้ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง	 2	 วิธี	 เป็นการ

จดัการเรยีนรู้ทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนมปีฏสัิมพนัธ์กนัของสมาชกิใน

กลุม่	โดยเรยีนรูด้้วยการร่วมกนัอภปิราย	แสดงความคดิเหน็

น�าไปสู่การสร้างผลงานหรือแบบฝึกทักษะ	 ดังกรอบการ

จัดการเรียนรูปแบบ	 4MAT	 ได้ออกแบบผ่านการใช้สมอง

ซกีซ้ายและซกีขวาเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างสมดลุและให้

ผู้เรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างมศัีกยภาพตามแบบการเรยีนทีต่นเอง

มีความถนัดช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ใช้เหตุผลในการ

วิเคราะห์เพื่อสรุปความคิดรวบยอดรวมทั้งได้ออกแบบวิธี

การปฏบิตัติามกรอบความคดิรวบยอดและการคดินาความ

รูใ้หม่ไปประยกุต์ใช้หรอือธบิายสถานการณ์ปัญหาอืน่ให้เกดิ

การเรียนรู้อย่างเข้าใจและผู้เรียนได้ใช้เหตุผลประกอบการ

ออกแบบประเดน็เนือ้หาสรปุความรูเ้พือ่นาเสนอแก่ผูอ้ืน่ใน

กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ด้วยการไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบ	(เธียร	พานิช.	2544	:	33)	และการจัดการเรียน

ด้วยรูปแบบ	 CIPPA	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ความ
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ส�าคญักบัการเชือ่มโยงความรูเ้ก่ากบัความรูใ้หม่ในบทเรยีน

เช่นกันมีการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ไปปฏิบัติ

และการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ปัญหาอื่นด้วย

ความเข้าใจซ่ึงจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เหตุผลอธิบาย

ข้อมูลหรือความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้

เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบความรู้ใหม่เช่นกัน	 ทิศนา	

แขมมณ.ี	(2542	:	4-5)	ดงันัน้จงึเป็นปัจจยัทีส่่งผลให้ผูเ้รยีน

กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ท้ังสองแบบมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ท�าให้นักเรียนมีคะแนนด้านความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน

	 	 3.3		 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	กลุม่ท่ีได้รบั

การจัดการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 และแบบ	 CIPPA	 มีความ 

พงึพอใจต่อการเรยีนรูห้ลงัเรยีนไม่แตกต่างกนัไม่สอดคล้อง

กับสมมุติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว้และไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ	พัชรพร	เชื้อดวงผูย	(2556	:	111-112)	ได้

ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียน	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ระหว่างการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4MAT	กับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	CIPPA	ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เรียนโดย

การจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	4MAT	กบัแบบ	CIPPA	ต่าง

มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ

มากทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ทั้ง	2	วิธี	จัดการเรียน

รู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซ้ึงโดยมีลักษณะการ

จดัการเรียนรู้ทีค่�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล	เพราะ

ความพงึพอใจต่อการเรยีนหมายถงึ	ความคดิเหน็ของผูเ้รยีน

ที่มีต่อการเรียนที่ได้รับว่าพอใจหรือไม่พอใจ	 ในการจัด

กิจการเรียนรู้ทั้ง	 2	 วิธีผู้วิจัยได้ค�านึงถึงความพึงพอใจของ 

ผู้เรียนโดยเฉพาะการเน้นถึงความต้องการและศักยภาพ

ของผูเ้รียน	อกีทัง้การจดัการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	ตามแนวคดิ

ของเบอร์นิสแมคคาร์ธี	 (Bernice	McCarthy)	 เป็นการ

พฒันาและบรูณาการการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนจะต้องใช้สมองทัง้

ซีกซ้ายและซีกขวาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครูกระตุ้น

ความสนใจหรือตัวเองมีความสนใจอยู่แล้วจากน้ันก็ค้น

ความจริงจากเอกสารครูและการได้รับความร่วมมือจาก

เพื่อนที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งมีรูปแบบการเรียน	4	แบบ

ได้แก่ผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยจินตนาการเพราะมีการรับรู้

ผ่านประสบการณ์ผูเ้รยีนมกีารเรยีนรู้โดยการวเิคราะห์มกีาร

รบัรูผ่้านทางความคดิรวบยอดผูเ้รยีนทีถ่นดัใช้สามญัส�านกึ

ได้เรียนรู้โดยประสาทสัมผัสการลงมือทาและผู้เรียนที่ถนัด

ในการปรับเปลี่ยนมีการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์การ

ค้นพบด้วยตนเองจะเกิดความรู้ความเข้าใจและนาความรู้

นั้นไปใช้ได้	 และสามารถสร้างผลงานที่เป็นความคิด

สร้างสรรค์ของตวัเอง	และการจดัการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	มี

จุดเน้นอยู่ที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาส

ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางด้านร่างกายสติ

ปัญญาอารมณ์และสังคมสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเองและหลักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งจาก

การมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเกิด

ความภูมิใจในผลงานและความพึงพอใจต่อการการเรียนรู้

หลังเรียนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 1.		การจดัการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	และแบบ	CIPPA	

เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ให้มีประสิทธิภาพครูต้องทาความ

เข้าใจข้ันตอนการสอนแต่ละขั้นเป็นอย่างดี	 มีความอดทน

ในการรอฟังความคิดเห็นต่างๆ	จากผู้เรียน	ใส่ใจและให้ค�า

ชี้แนะอย่างทั่วถึง	 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้เป็นกันเอง

ระหว่างนักเรียนและครู

	 2.		ในการการจดัการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	และแบบ	

CIPPA	แต่ละครั้ง	ครูควรศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความถนัดของผู ้เรียนที่ตนรับผิดชอบอย่างเพียงพอมี

กจิกรรมทีห่ลากหลาย	ทนัต่อเหตกุารณ์เหมาะสมกบัผู้เรียน	

และเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้

เรยีนได้มปีฏสัิมพนัธ์กับเพือ่นและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการ

เรียนทุกขั้นตอน

	 3.	 ในการจัดการเรียนรู้	 แบบ	 4MAT	 และแบบ	

CIPPA	 ครูควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการทากิจกรรม

ของนักเรียน
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อ

การเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบนิเวศ ระหว่างการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ CIPPA และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

Comparative Studies of Learning Achievement, Problem Solving Skills,

and Aptitudes towards the Grade 9 Science Subject on the Topic of

“Ecological System” by Using the CIPPA Learning Model and 

Project-Based Learning Activities.

ภัทรวดี	วิไลพรหม1,	สมทรง	สิทธิ2

Phattarawadee	Wilaiphrom1,	Somsong	Sitthi2

บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายคือ	 1)	 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 และแบบโครงงาน	 ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 2)	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล	 3)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด 

แก้ปัญหา	 และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 และแบบโครงงาน	 

4)	เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนบ้านนาบอน	ต�าบล

นาบอน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์จ�านวน	31	คน	2	ห้องเรียน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	CIPPA	และแบบโครงงาน	รูปแบบละ	8	แผน	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จ�านวน	30	ข้อ	 

มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.22	ถึง	0.83	ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.83	แบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา	จ�านวน	20	ข้อ	

มีค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	0.35	ถึง	0.65	ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	รายข้อตั้งแต่	0.30	ถึง	1.00	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.84	

และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์	จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อตั้งแต่	0.27	ถึง	0.66	มีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ	0.86	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้วิธีการทางการวิเคราะห์พหุคูณ	 (Multivariate	 Analysis	 of	 Variance	 :	 MANOVA)	 สูตรที่ใช้คือ	 

HotellingT2

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

	 1)		แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	และแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน	เรือ่ง	ระบบนเิวศ	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ	85.66	/	82.29	และ	87.75	/	83.11	ตามล�าดับ	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	80/80	

ที่ตั้งไว	้

	 2)		ดัชนีประสิทธิผล	 ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน	เรื่อง	ระบบนิเวศ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	มีค่าเท่ากับ	0.5873	และ	0.6041	มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น

ร้อยละ	58.73	และร้อยละ	60.41	ตามล�าดับ

	 3)		นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	 มีการคิดแก้ปัญหา	 สูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	CIPPA	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่ม	มีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร์	ไม่แตกต่างกนั	4)	ผลการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามแผนการจัด

กจิกรรมการเรยีนรู	้CIPPA	และแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน	พบว่า	นกัเรยีนผ่านเกณฑ์ร้อยละ	80	ในด้าน

ความรู	้ด้านทกัษะกระบวนการ	และด้านพฤตกิรรมการเรยีนทกุคน	ส่วนด้านทกัษะกระบวนการ	นกัเรียนทีเ่รยีนแบบโครง

งานมีทักษะดีขึ้นเป็นล�าดับมากกว่าแบบ	CIPPA

 

 ค�าส�าคัญ :	ซิปปา,	โครงงาน,	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	การคิดแก้ปัญหา,	เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

	 The	research	aimed	to	develop	CIPPA	learning	activities	of	the	CIPPA	model	and	project	based	

learning	activities	based	on	the	80/80	standardized	criteria	efficiency,	to	assess	the	effectiveness	index,	

to	compare	the	learning	achievement,	problem	solving	skill	and	aptitude	towards	the	science	subject	

by	using	the	CIPPA	learning	model	and	project-based	learning	activities,	and	to	assess	the	results	of	

learning	activities.	The	samples	were	31	grade	9	students	at	Ban	Nabon	School,	Nabon	Sub-District,	

Kham	muang	District,	Kalasin	Province.	The	instruments	were	eight	lesson	plans	of	the	CIPPA	Model	

and	eight	lesson	plans	of	Project-Based	Learning	Activities,	an	achievement	test	with	0.22-0.83	dis-

crimination	indices	and	0.83	reliability	index,	problem	solving	skill	instrument	with	0.35-0.65	difficulty	

indices,	0.30-.1.00	discrimination	indices	and	0.84	reliability	index,	aptitude	test	with	0.27-0.66	difficulty	

indices	and	.86	reliability	index.	The	statistics	used	were	percentage,	mean,	standard	deviation	and	

Hypothesis	testing	using	Multivariate	Analysis	of	Variance	:	MANOVA	(HotellingT2).

Results of the research are as follows:

	 1.		The	findings	showed	that	the	 indices	of	the	standardized	criteria	efficiency	of	the	CIPPA	

lesson	plans	and	the	Project	based	learning	activities	were	85.66/82.29%	and	87.75/83.11%,	which	

were	higher	than	the	assigned	criteria.	

Abstract
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	 2.		The	findings	indicated	that	the	effectiveness	indices	of	the	CIPPA	Lesson	plans	and	the	Project	

based	learning	activities	were	.5873	and	.6041	respectively.	The	results	indicated	percentage	of	the	

learning	progress	was	58.73%	and	60.41%	respectively.

	 3.		The	findings	revealed	that	the	overall	problem	solving	skill	of	the	students	who	were	taught	

by	the	project	Based	learning	Activities	was	significantly	higher	than	that	of	the	CIPPA	lesson	plans	at	

the	.05	level.	Whereas,	the	overall	learning	achievement	and	the	aptitudes	of	the	students	who	were	

taught	by	the	project	Based	learning	Activities	and	the	CIPPA	lesson	plans	were	not	different.

	 4.	The	findings	showed	that	80%	of	the	students	improved	significantly	their	learning	achievement,	

thinking	process	skill	and	learning	behavior.	However,	the	overall	competency	of	the	process	skill	of	

the	students	who	were	taught	by	the	project	based	learning	activities	was	better	than	that	of	the	

CIPPA	lesson	plans.

 Keywords : CIPPA,	project	based	learning,	Achievement,	Problem	Solving,	Scientific	Attitude

บทน�า

 การจดัการเรยีนการสอนเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีน

รู ้อย่างแท้จริงเป็นส่ิงจ�าเป็นของการจัดการศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	โดยเฉพาะ

มาตราที่	24	ที่ก�าหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้

ให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการคดิฝึกปฏิบตัใิห้ท�าได้	คดิ

เป็นและประยกุต์ความรูไ้ปใช้ป้องกนัและแก้ปัญหา	(ลดัดา	

ภู่เกียรติ.	2552	:	14)	นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในทุกระดับ	 ต้องด�าเนิน

การส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการคิดเป็น 

แก้ปัญหาเป็น	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้โดยจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน	 ที่มุ่งเน้นกระบวนการที่ผู้เรียน

เป็นผู ้คิดลงมือปฏิบัติ	 ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย

กจิกรรมทีห่ลากหลาย	(ส�าล	ีรกัสทุธ.ี	2544	:	105-106)	อกี

ทัง้การจดัการศกึษาวทิยาศาสตร์ส�าหรบัหลกัสตูรการศกึษา

ขั้นพื้นฐานมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้น

กระบวนการไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้	โดยผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม

ในการเรียนทุกขั้นตอน	 ผู้เรียนจะได้ท�ากิจกรรมที่หลาก

หลาย	ทัง้เป็นกลุม่และรายบคุคลในการสงัเกตสิง่ต่างๆ	รอบ

ตัวตั้งค�าถามหรือปัญหาเกี่ยวกับส่ิงที่จะศึกษาได้พัฒนา

ความคิดขั้นสูง	 มีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติ	 ท�าให ้

ผู้เรียนเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์	และค่านิยม

ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์	(กรมวิชาการ.	2545	:	4)

	 การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ในปัจจบุนัยงั

ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร	ดังจะเห็นได้จากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ	(O-Net)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ปี

การศึกษา	 2556	 ของวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า	 ในระดับ

ประเทศ	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	37.95	ของคะแนนเต็ม	ใน

ระดบัจงัหวดัมคีะแนนเฉล่ียร้อยละ	35.84	ของคะแนนเตม็	

และในระดบัสถานศึกษา	โรงเรยีนบ้านนาบอน	ต�าบลนาบอน	

อ�าเภอค�าม่วง	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	

35.77	ของคะแนนเตม็	(สถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ.	

2556	:	11)	และมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

ร้อยละ	 65.50	 ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

ก�าหนดไว้คือร้อยละ	70	(โรงเรียนบ้านนาบอน.	2556	:	6)	

อีกอย่างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาถือเป็นเรื่อง

ส�าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพสูงวงการ

ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ค้นพบว่า	 การ
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พัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนท�าได้ในขอบเขตท่ีจ�ากัดยังไม่

ถึงเป้าหมายสูงสุดท่ีต้องการ	 (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	2554	:	6)	ทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากนักเรียน	 ขาดทักษะกระบวนการกลุ่ม	 ขาดทักษะการ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง	 ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน	

และขาดกระบวนการในการเสาะแสวงหาความรู้	 (ทวีพร	

ดิษฐ์ส�าเริง.	2542	:	28)	และวิธีการสอนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่

ส่งผลกระทบต่อนักเรียนด้วย	 การจัดการเรียนรู้จึงต้องให้

นกัเรยีนได้มส่ีวนในการสร้างความรู	้ปรบัปรงุความรู	้ตลอด

จนแก้ไขเปลี่ยนแปลงความรู ้ ท่ีมีอยู ่แล้ว	 พร้อมกับให้

นกัเรยีนได้ใช้ความคดิ	ปรบัเปลีย่นความคดิ	ตลอดจนสร้าง

แนวความคิดใหม่เพิ่มขึ้น	(ไพฑูรย์	สุขศรีงาม.	2545	:	5)

	 การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา	 จึงมีความส�าคัญกับ 

ผู้เรียนอย่างมาก	 เพราะเป็นกิจกรรมการเรียนท่ีช่วยให ้

ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย	 ช่วยให้ประสาทการรับ

รู้ของผู้เรียนตื่นตัวพร้อมที่จะรับรู้ข้อมูลและการเรียนท่ีจะ

เกิดขึ้น	ช่วยให้ผู้เรียนมีความจดจ่อในการคิด	มุ่งเน้นให้ค้น

พบความรู้และสร้างความรู้ด้วยตัวเอง	 (ทิศนา	 แขมมณี,	

2548	:	6-7)	และยงัเป็นวธิกีารทีส่�าคญัทีส่ามารถสร้างและ

พัฒนานักเรียนให้เกิดลักษณะต่างๆ	 ตามท่ีสังคมต้องการ	

การจดัการเรยีนรู้แบบ	CIPPA	ให้ความส�าคญักับผูเ้รยีน	โดย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง	 และได้พัฒนาศักยภาพของ

ตนเองอย่างเต็มที่	(วัฒนาพร	ระงับทุกข.์	2542	:	2)	

	 การจัดการเรียนรู ้รูปแบบโครงงานเป็นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญอีกรูปแบบหนึ่ง	

และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางโครงการและด�าเนินงานให้

ส�าเร็จตามโครงการท่ีวางไว้	 โดยให้นักเรียนกระท�าด้วย

ตนเองจากการศึกษาปัญหาและหาทางแก้ปัญหาน้ันอย่าง

มเีหตผุล	(สาโรช	โศภรีกัษ์.	2546	:	32)	อกีทัง้การให้ผูเ้รยีน

ท�าโครงงานจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติเอง	 ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา

ความคิดอย่างอิสระ	ได้ฝึกการท�างานเป็นกลุ่มได้ฝึกทักษะ

กระบวนการในการค้นคว้าหาความรู	้เช่น	การสงัเกต	การวดั	

การส�ารวจ	การตัง้สมมตุฐิาน	การทดสอบ	การทดลอง	การ

รวบรวมข้อมูล	 การหาข้อมูล	 การอภิปรายของสมาชิกใน

กลุ่ม	การวางแผนการท�างาน	การวิเคราะห์ข้อมูล	การน�า

เสนอข้อมลูในรปูแบบต่างๆ	(สคุนธ์	สนิธพานนท์	และคณะ.	

2554	:	106)	ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง	เช่น	การจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบโครงงาน	

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	CIPPA	 เน้นให้ผู้เรียน

สร้างความรู ้ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา	

(กระบวนการคดิ)	ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิ

แก้ปัญหา	และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น

	 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยสนใจ

ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดแก้

ปัญหา	 และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์	 เร่ือง	 ระบบนิเวศ	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	CIPPA	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	

เพื่อต้องการทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง	 2	 วิธี	 

วธิใีดจะสามารถพฒันากิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้มปีระสิทธภิาพ	

ท�าให้ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	สูง

ขึน้ตามเกณฑ์	และส่งผลให้นักเรยีนทกัษะการคดิแก้ปัญหา	

และมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย

		 1.	 เพื่ อพัฒนาการจั ดกิ จกรรมการ เรี ยนรู ้

วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 ระบบนิเวศ	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที	 3	

ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	 ที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์	80/80

		 2.	 เพือ่ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของการจดักจิกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	ระบบนิเวศ	ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	3	ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	CIPPA	และ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	

		 3.		เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	การ 

คิดแก้ปัญหา	 และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 ระบบนิเวศ	 ช้ันมัธยม 

ศกึษาปีที	่3	ระหว่างการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	CIPPA	
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และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

		 4.	 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงาน

สมมุติฐานของการวิจัย

		 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ	

CIPPA	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดแก้ปัญหา	และเจตคติต่อการ

เรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

  การวิจัยในครั้งนี้ได้ก�าหนดขอบเขตไว้ดังนี้

		 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	

	 	 	 เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	โรงเรยีน

บ้านนาบอน	 และโรงเรียนบ้านดินจี่	 กลุ่มสถานศึกษา	 10	

อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	

2557	จ�านวน	71	คน	จากห้องเรียน	4	ห้อง	

	 	 1.2		 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นี	้เป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนบ้านนาบอน	ต�าบล

นาบอน	 อ�าเภอค�าม่วง	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 ภาคเรียนที่	 2	 

ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	31	คน 2	ห้อง	ได้มาโดยการสุ่ม

แบบกลุม่	(Cluster	Random	Sampling)	ใช้หน่วยการสุม่

เป็นห้อง	 แล้วจับสลากเพ่ือใช้เป็นกลุ่มทดลอง	 ได้นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3/1	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครง

งาน	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/2	จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	CIPPA	

		 2.		ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้

	 	 2.1		 ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 วิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้	 ประกอบด้วย	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

CIPPA	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	

	 	 2.2		 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีน	การคดิแก้ปัญหา	และเจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร์

เครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

		 เครื่องที่ใช้ในการวิจัยมี	3	ประเภท	คือ

		 1.		แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้วชิาวทิยาศาสตร์	

เรื่อง	ระบบนิเวศ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จ�าแนกเป็น	2	รูป

แบบ	ได้แก่	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	และ

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน	ผลการประเมนิ

โดยผู้เชี่ยวชาญ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	4.36	ถึง	4.64	และ	

4.33	ถึง	4.60	ตามล�าดับ

		 2.		แบบทดสอบ	มี	2	ประเภท	คือ

	 	 2.1		 แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	กลุม่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 ระบบนิเวศ	 ช้ันมัธยม 

ศึกษาปีที่	3	แบบปรนัย	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่า

อ�านาจจ�าแนกตัง้แต่	0.22	ถงึ	0.83	ค่าความเชือ่มัน่	เท่ากบั	

0.83

	 	 2.2		 แบบทดสอบการคดิแก้ปัญหา	แบบปรนยั	

4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	0.35	

ถึง	0.65	ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	รายข้อตั้งแต่	0.30	ถึง	1.00	

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.84

		 3.		แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์	 เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั	ตาม

วิธีของลิเคิร์ท	(Likerk	Scale)	จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อตัง้แต่	0.27	ถงึ	0.66	มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั	

0.86

ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย

		 1.		แบบแผนการทดลอง	การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการ

วิจัยเชิงทดลอง	 โดยดัดแปลงรูปแบบการทดลองตามแบบ	

Randomize	Control	Group	Pre-test	Post-test	Design	

(พวงรัตน์	ทวีรัตน์.	2540	:	62)	

กลุ่ม ทดสอบก่อน

เรียน	

ทดลอง ทดสอบหลัง

เรียน

E
1

E
2

T
1

T
1

X
1~8

X
2~8

T
2

T
2
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง

	 E
1
		 แทน		กลุ่มทดลองที่	1	

	 E
2
		 แทน		กลุ่มทดลองที่	2	

	 X
1~8	

	แทน		การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

	 	 	 CIPPA	จ�านวน	8	แผน

	 X
2~8

	 แทน		การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

	 	 	 โครงงาน	จ�านวน	8	แผน

	 T
1
		 แทน		การทดสอบความรู้ก่อนการทดลอง	 

	 	 	 (Pre-test)

	 T
2
	 แทน		การทดสอบความรู้หลังการทดลอง	 

	 	 	 (Post-test)

		 2.		การด�าเนินการทดลอง

	 	 ด�าเนนิการทดลองในภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	

2557	โดยเริ่มตั้งแต่เดือน	มกราคม	เป็นต้นไป	ใช้เวลาสอน

ทั้งหมด	8	สัปดาห์	16	ชั่วโมง

		 3.	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน	ดังนี้

	 	 3.1	 ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน	 และวิธีการ

ปฏิบัติในการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ	

CIPPA	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	 แก่

นักเรียนทั้งสองกลุ่ม

	 	 3.2	 ทดสอบก่อนเรยีน	(Pre-test)	โดยใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ�านวน	30	ข้อ	ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น	 	

	 	 3.3	 ด�าเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยท�าการ

สอนทั้งกลุ่มทดลองโดยใช้เน้ือหาเดียวกันแต่จัดกิจกรรม

การเรียนรู้ต่างกัน	 ซึ่งในระหว่างด�าเนินการสอน	 ผู้วิจัยให้

นักเรียนกลุม่ทดลองท�ากจิกรรมกลุม่ตามวธิกีารจดักจิกรรม

การเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

โครงงาน	 ให้นักเรียนท�า	 แบบทดสอบประจ�าเนื้อหาย่อย

หลงัจากทีเ่รยีนแต่ละเนือ้หาเสรจ็สิน้	จากนัน้น�าเอาคะแนน

เฉลีย่ของนกัเรยีนแต่ละกลุม่มาพจิารณาตามคะแนนความ

ก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน

และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม	

	 	 3.4		 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต ่ละ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยมีการบันทึกผลหลัง

การเรียนการสอนทุกแผนทั้ง	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	CIPPA	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	

รูปแบบละ	8	แผน	เพื่อน�าผลการสอนมาวิเคราะห์

และสรุปผล

	 	 3.5		 เม่ือสิ้นสุดการทดลอง	 ผู ้วิจัยท�าการ

ทดสอบหลังการทดลอง	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 เร่ือง	 ระบบนิเวศ	 แบบ

ทดสอบการคิดแก้ปัญหา	 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน

วิทยาศาสตร์	 โดยด�าเนินการกับนักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง	 

2	กลุ่ม

	 	 3.6		 น�าคะแนนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบ

และแบบวัดมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	แล้วน�า

มาวิเคราะห์ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

		 1.		การหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู้แบบ	CIPPA	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครง

งาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ดังนี้

	 	 1.1		 วเิคราะห์หาประสิทธภิาพของแผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงาน	 โดยใช้สถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 การหาค่า

เฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าร้อยละ	 และค�านวณหา

ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ทั้ง	 

2	รูปแบบ

	 	 1.2		 วเิคราะห์หาดชันีประสิทธผิลของแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง	2	รูปแบบ	โดยใช้สูตรค�านวณหา

ค่าดัชนีประสิทธิผล	(E.I)

	 	 1.3		 เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	การ

คิดแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์	ระหว่าง

กลุม่ทีเ่รียนด้วยการจัดกจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	CIPPA	และ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	 โดยหาค่าเฉลี่ย	
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตาม	 โดยใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (r
XY
)	 เพื่อตรวจสอบ

ความสอดคล้องระหว่างตวัแปร	และทดสอบสมมตฐิานด้วย	

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว	(One-way	

MANOVA)	 โดยใช้สถิติทดสอบ	 คือ	 HotellingT2 (สมบัติ	

ท้ายเรือค�า.	2555	:	188)

สรุปผล

	 1.		แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	

และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	 เรื่อง	

ระบบนเิวศ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ทีส่ร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ	

85.66/82.29	 และ	 87.75/83.11	 ตามล�าดับ	 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 2.		ค่าดัชนีประสิทธิผล	 ของแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	CIPPA	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้แบบโครงงาน	 เรื่อง	 ระบบนิเวศ	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	

เท่ากับ	0.5873	และ	0.6041	คิดเป็นร้อยละ	58.73	และ

ร้อยละ	60.41	ตามล�าดับ

	 3.		นกัเรยีนกลุม่ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

แบบโครงงาน	 มีการคิดแก้ปัญหา	 สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 แต่นักเรียนท้ังสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์	 ไม่แตก

ต่างกัน

	 4.		ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	 CIPPA	 และแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงาน	พบว่า	นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ	80	

ในด้านความรู	้ด้านทกัษะกระบวนการ	และด้านพฤติกรรม

การเรียน	 ทุกคน	 ส่วนด้านทักษะกระบวนการ	 นักเรียนที่

เรียนแบบโครงงานมีทักษะดีข้ึนเป็นล�าดับมากกว่าแบบ	

CIPPA	และผ่านเกณฑ์ร้อยละ	80	ทุกคน

อภิปรายผล

		 1.		ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

	 1.1		 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

แบบ	CIPPA	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	เรือ่ง	ระบบ

นิเวศ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	85.66/	

82.29	 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 80/80	 หมายความว่า	

นกัเรยีนได้คะแนนจากการประเมนิพฤตกิรรมระหว่างเรยีน	

การประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรมและใบงาน	และคะแนน

ทดสอบย่อยท้ายแผนทัง้	8	แผน	คดิเป็นร้อยละ	85.66	และ

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	 82.29	

แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 มี

ประสทิธภิาพ	และสอดคล้องกับจดุมุง่หมายทีต่ัง้ไว้	สามารถ

น�าไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์	สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ	วิไลพร	ภูดอกไม้	(2555	:	88-89)	พบว่า	

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 พลังงานความร้อน	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	มีค่าเท่ากับ	82.26/80.32	การที่ผลการ

ศึกษาวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	 แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้รูปแบบ	CIPPA	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	มีกระบวนการ

สร้างตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบผ่านวิธีการที่เหมาะสม	

โดยการศึกษาเอกสาร	หลักสูตร	มาตรฐาน	ตัวชี้วัด	ทฤษฎี

และเทคนคิการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู	้มกีารวเิคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนการสอน	ตวัชีว้ดั	และจุดประสงค์	

ตลอดจนรปูแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแบบ	CIPPA	

ที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท�า

แผนการจัดการเรียนรู้	 นอกจากน้ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่

ผู ้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองการแก้ไข

ปรับปรุงตามค�าแนะน�าจากคณะกรรมการควบคุม

วทิยานพินธ์และได้ผ่านการตรวจสอบประเมนิความถกูต้อง

จากผู ้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดท�า

แผนการจัดการเรียนรู้	 ผ่านการทดลองและแก้ไขปรับปรุง

ให้มีความสมบูรณ์ก่อนน�าไปทดลองสอนจริง	 จึงเป็น

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการ
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เรียนของนักเรียนให้เป ็นไปตามจุดประสงค์อย ่างมี

ประสิทธิภาพ	 ซึ่งทิศนา	 แขมมณี	 (2552	 :	 283)	 อธิบาย

ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 เน้นการพัฒนา

ให้ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งทีเ่รยีนอย่างแท้จรงิ	

โดยการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง	 โดยอาศัยความ

ร่วมมอืจากกลุม่	มุง่ให้ผูเ้รยีนได้เคลือ่นไหว	ปฏบิตักิจิกรรม

ที่ เหมาะกับวุฒิภาวะและความสนใจของผู ้ เรียนเป็น

กจิกรรมท่ีท้าทายความคดิความสามารถทางสตปัิญญาของ

ผู้เรียน	 สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดได้อย่างเต็มที	่

รวมทัง้สนบัสนนุให้ผู้เรยีนใช้การมปีฏสิมัพันธ์กบับคุคลและ

สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างกว้างขวางและส่งเสริมการน�า

ความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ที่ดี	 	

	 	 1.2		ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	

ระบบนิเวศ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

87.75/83.11	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80	หมายความ

ว่า	 นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมระหว่าง

เรยีน	การประเมนิผลการปฏบิตักิิจกรรม	ใบงาน	และคะแนน

ทดสอบย่อยท้ายแผนทัง้	8	แผน	คดิเป็นร้อยละ	87.75	และ

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	 83.11	

แสดงว่า	 แผนการจัดการเรียนรู ้ ท่ีผู ้วิจัยสร ้างขึ้น	 มี

ประสทิธภิาพและสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายทีต่ัง้ไว้	สามารถ

น�าไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์	สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ	 เอกพล	 อาจนนท์ลา	 (2553	 :	 67-75)	 

พบว่า	ประสิทธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	

เรื่อง	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

รูปแบบโครงงาน	 มีค่าเท่ากับ	 83.28/	 85.12	 ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้	การทีผ่ลการศกึษาวจิยัเป็นเช่นนีอ้าจเนือ่งมา

จากแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้รูปแบบโครงงานทีผู่ว้จิยั

สร้างข้ึน	 มีกระบวนการสร้างตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ	

ผ่านวิธีการที่เหมาะสม	 โดยการศึกษาเอกสารหลักสูตร	

มาตรฐาน	 ตัวชี้วัด	 ทฤษฎีและเทคนิคการเขียนแผนการ

จดัการเรยีนรู	้มกีารวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนการ

สอน	 ตัวช้ีวัด	 และจุดประสงค์	 ตลอดจนรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบโครงงาน	 เพื่อเป็นแนวทางใน

การจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู	้นอกจากนีแ้ผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองการ

แก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�าจากคณะกรรมการควบคุม

วทิยานพินธ์และได้ผ่านการตรวจสอบประเมนิความถกูต้อง

จากผู ้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดท�า

แผนการจัดการเรียนรู้	 ผ่านการทดลองและแก้ไขปรับปรุง

ให้มีความสมบูรณ์ก่อนน�าไปทดลองสอนจริง	 จึงเป็น

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการ

เรียนของนักเรียนให้เป ็นไปตามจุดประสงค์อย ่างมี

ประสทิธภิาพ	ซึง่วมิลรตัน์	สนุทรโรจน์	(2553	ข	:	231)	สรปุ

โครงงานว่าเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นทีต่วัผูเ้รยีนเป็น

ส�าคัญ	มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติ	การเรียน

รูแ้บบโครงงานจะช่วยฝึกทกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรูใ้ห้แก่

ผู้เรียนด้วยความคิดย่างมีระบบรู้จักแสวงหาความรู้จาก

แหลง่เรียนรูห้ลากหลาย	มีทกัษะการท�างานร่วมกบัผูอ้ื่น	มี

ทักษะการตั้งค�าถามและรู้จักวิธีแสวงหาค�าตอบ	 มีทักษะ

การฟัง	พดู	อ่านเขยีนตลอดจนรูจ้กัคดิ	ตดัสนิใจในการสร้าง

ทางเลือกอย่างมีเหตุผล	

		 2.		ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้

	 	 2.1	 ดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบ	CIPPA	เรื่อง	ระบบนิเวศ	ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	3	มีค่าเท่ากับ	0.5873	ซึ่งหมายความว่า	ผู้เรียนที่เรียน

ด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	มคีวามรูเ้พิม่ขึน้	

0.5873	 คิดเป็นร้อยละ	 58.73	 สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ	 ธนัญชนก	 กล้าไพรี	 (2554	 :	 121-157)	 พบว่าดัชนี

ประสิทธผิลของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่5	มค่ีาเท่ากบั	

0.6595	 ซ่ึงหมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการ

เรียน	0.6595	คิดเป็นร้อยละ	65.95

	 การที่ผลการศึกษาวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก	

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	เป็นกจิกรรมทีส่นบัสนนุให้
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นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทั้งทางร่างกาย	 สังคม	

อารมณ์และสติปัญญา	 ผู้เรียนเข้าใจในบทบาทและหน้าที่

ของตนได้แสดงออกในการเสนอความคิดเห็น	 มีการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน	 มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเพือ่นและคร	ูนกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีนและใช้

ความคิดในการปฏิบัติกิจกรรมและน�าเสนอผลงานด้วยวิธี

การทีห่ลากหลาย	มคีวามกระตอืรอืร้น	ในการลงมอืปฏบิตัิ

กิจกรรมท�าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 มีการ

ฝึกปฏิบัติและการท�างานเป็นทีม	 รวมท้ังสามารถน�าความ

รู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม	 ซึ่ง 

ทิศนา	แขมมณี	(2552	:	282)	อธิบายว่า	การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้

ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง	 โดยการให้ผู้เรียน

สร้างความรู้ด้วยตนเอง	 โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม	

นอกจากนัน้ยงัช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ	จ�านวน

มาก	อาทิ	กระบวนการคิด	กระบวนการกลุ่ม	กระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และกระบวนการแสวงหาความรู้	

	 	 2.2	 ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบโครงงาน	เรื่อง	ระบบนิเวศ	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	3	มีค่าเท่ากับ	0.6041	ซึ่งหมายความว่า	ผู้เรียนที่เรียน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	มีความรู้เพิ่ม

ขึ้น	 0.6041	 คิดเป็นร้อยละ	 60.41	 สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ	ทัศนพร	วิบูลย์อรรถ	(2557	:	115)	พบว่า	ดัชนี

ประสทิธผิลของแผนการจัดกจิกรรมการสอนแบบโครงงาน	

เรื่อง	 การสร้างสื่อแอนิเมชั่น	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 มีค่า

เท่ากับ	0.7390	แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า	คิดเป็น

ร้อยละ	73.90

	 การที่ผลการศึกษาวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	 เป็นกิจกรรมการ

เรียนรู้	 ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์

ตรง	กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต	รู้จักตั้งค�าถาม	มีกระบวน 

การแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ที่หลากหลายด้วย

ตนเอง	 โดยอาศัยวิธีการและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานส�าคัญ	 ท�าให้นักเรียนมีความรู	้

ความเข้าใจเนือ้หาทีเ่รียนซึง่จะท�าให้จดจ�าได้ด	ีและมคีวาม

หมายกบันกัเรยีนโดยตรงซึง่พสิมยั	มิง่ฉาย	(2544	:	5)	สรปุ

ว่า	การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับ

จากการปฏิบัติจริงฝึกให้แก้ปัญหาที่สงสัย	 โดยใช้กระบวน 

การทางวทิยาศาสตร์ด้วยกระบวนการวธีิการทีเ่ป็นขัน้ตอน

นักเรียนสามารถน�าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี

ได้รับไปใช้กับสถานการณ์อื่นได้	 ทักษะที่ได้รับจะติดตัว

นักเรียนไปตลอดและยั่งยืนกว่าการอ่านจากต�ารา

	 3.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	กลุ่มที่ได้รับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมีการคิดแก้ปัญหาสูง

กว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	CIPPA	แต่

นักเรียนทั้ง	 2	 กลุ่ม	 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคต ิ

ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน	 ผู้วิจัยสามารถ

อภิปรายผลตามประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้

	 	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	กลุ่มที่ได้รับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน	 มีการคิดแก้ปัญหา	 

สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	CIPPA	

สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้	 นอกจากน้ียัง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	สรญา	มนตรีโพธิ์	(2556	:	

129)	 ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและการคิดแก้

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 การด�ารงชีวิตของพืช	 ช้ัน

ประถมศกึษาปีที	่4	ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

โครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา	 พบว่า	

นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมีการคิดแก้

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 สูงกว่านักเรียนที่จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	 CIPPA	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

	 	 1)	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ	 CIPPA	

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม	

นกัเรยีนคดิหาค�าตอบจากการถามของครเูพือ่ทบทวนความ

รู้เดิม	 แล้วแสวงหาความรู้ใหม่จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 เช่น	

ใบความรู	้หนงัสอืเรียนและอนิเทอร์เนต็แล้วน�าความรูท้ีไ่ด้

มาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ ่มเพื่อหาข้อสรุปท่ีถูกต้อง	
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นกัเรียนสามารถสร้างความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	และสามารถน�า

ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ได้	ซึง่เป็นกิจกรรมการเรยีนรู	้ทีค่รเูป็น

ผูเ้ลอืกเนือ้หา	ออกแบบกจิกรรม	คดิหวัข้อในการเรยีน	ตาม

ขัน้ตอนของการเรียนแบบ	CIPPA	นกัเรยีนไม่ได้คดิวางแผน

หัวข้อการเรียนขึ้นเองอาจท�าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู	้

และมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางการเรียนรู้น้อยกว่า

แบบโครงงาน	 ซึ่งวัฒนาพร	 ระงับทุกข์	 (2542	 :	 12-14)	

อธิบายว่าการเตรียมกิจกรรมการเรียนผู้สอนต้องวางแผน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่

ก�าหนด	ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้	เพื่อ

ให้ได้สาระส�าคัญและเน้ือหาความรู้อันจะน�าไปสู ่การ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดย

บทบาทของผู้สอน	 ในส่วนน้ีจะท�าหน้าท่ีคล้ายผู้จัดการ	

(Manager)	 ก�าหนดบทบาทการเรียนรู้และเป็นผู้ก�าหนด

บทบาทให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนเข้าร่วม	 ท�ากิจกรรมแบ่ง

กลุ่มหรือจับคู่

	 	 2)	 กิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน	 เป็น

กิจกรรมที่นักเรียนต้องแก้ปัญหาจากประเด็นปัญหาที่

ตนเองสนใจ	นกัเรียนได้เรยีนรูก้ารแก้ปัญหาจากคดิและร่วม

กนัอภปิรายหาแนวทางในการแก้ปัญหา	เป็นการฝึกทกัษะ

พื้นฐานในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการใช้ความคิดย่างมี

ระบบ	 ท�าให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

หลากหลาย	 มีทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 มีทักษะการ

ตั้งค�าถามและรู้จักวิธีแสวงหาค�าตอบ	 มีทักษะการฟัง	 พูด	

อ่านเขียนตลอดจนรู้จักคิด	 ตัดสินใจในการสร้างทางเลือก

อย่างมเีหตผุล การปฏบิตักิจิกรรมเหล่านี	้ท�าให้นกัเรยีนเหน็

คณุค่าของการเรียนรู	้เกดิความกระตอืรอืร้นในการเรยีน	มี

ความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถน�าเสนอวิธีการคิดต่อ 

ผู ้อื่นได ้ นักเรียนมีความภูมิใจกับผลงานของตนเอง	 

ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด

วิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	 และการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง	

ซึ่งวิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์	 (2553	 ข	 :	 231)	 อธิบายว่า 

โครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ

นักการศึกษาหลายท่าน	เช่น	John,	Dewey,	Piaget	และ	

Vygotsky	ที่มีแนวคิดทางการศึกษา	คือ	มุ่งเน้นการเรียนรู้

โดยผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตั	ิการเรยีนรูแ้บบโครงงานจะช่วยฝึก

ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยความคิดย่างมี

ระบบรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

มีทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น	มีทักษะการตั้งค�าถามและ

รูจ้กัวธิแีสวงหาค�าตอบ	มทีกัษะการฟัง	พดู	อ่านเขยีนตลอด

จนรู้จักคิด	ตัดสินใจในการสร้างทางเลือกอย่างมีเหตุผล

	 4.		ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงาน	 เรื่อง	 ระบบนิเวศ	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	3

	 		 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ

เรยีนรูแ้บบ	CIPPA	นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูต้ามจดุประสงค์

การเรียนรู้	 ด้านความรู้	 ด้านทักษะกระบวนการและด้าน

พฤติกรรมการเรียน	ดังนี้	แผนที่	1	ถึงแผนที่	4	นักเรียนไม่

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	80	ทั้ง	3	ด้าน	แผนที่	4	ด้านความรู้และ

ด้านกระบวนการ	ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	80	ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจาก	 นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน	 ไม่ให้

ความร่วมมือกับกลุ่มไม่กล้าแสดงความคิดเห็น	 ไม่มีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้	 และไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง	ส่วนแผนที่	5	ถึง	แผนที่	8	นักเรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ	 80	 ทุกด้าน เนื่องจากนักเรียนให้ความร่วมมือใน

การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนทุกกิจกรรม	 นักเรียนมี

โอกาสได้เคลือ่นไหวร่างกายในการท�ากจิกรรมร่วมกบักลุม่	

อย่างเหมาะสมกบัวยัและความสนใจของตนเอง	มส่ีวนร่วม

ในการแสวงหาข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	 ความคิดเห็นหรือ

ประสบการณ์ต่างๆ	จากแหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย	นกัเรยีน

สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

ทศินา	แขมณ	ี(2552	:	137)	อธบิายว่า	การจดักจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ	CIPPA	มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้

เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง	โดยการ

ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 โดยอาศัยความร่วมมือ

จากกลุ่ม	 นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการ
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ต่างๆ	จ�านวนมาก	อาทิ	กระบวนการคิด	กระบวนการกลุ่ม	

กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 และกระบวนการ

แสวงหาความรู้

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน	

นักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้	 ด้าน

ความรู้	 ด้านทักษะกระบวนการ	 และด้านพฤติกรรมการ

เรียน	ดังนี้	แผนที่	1	ถึงแผนที่	3	นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อย

ละ	80	ทัง้	3	ด้าน	ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก	นกัเรยีนไม่ให้ความร่วม

มือกันภายในกลุ ่ม	 ขาดความรับผิดชอบ	 ขาดความ

กระตอืรือร้นในการเรยีน	ไม่ให้ความร่วมมอืในการแสวงหา

ความรู้	 ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น	 ขาดทักษะการท�างาน

กลุ่ม	 ขาดทักษะการคิดแก้ปัญหา	 ขาดทักษะการวางแผน

ด�าเนินงานในการแก้ปัญหา	และเวลาในการท�ากิจกรรมไม่

เพยีงพอ	ส่วนแผนที	่4	ถึง	แผนที	่8	นกัเรยีนผ่านเกณฑ์ร้อย

ละ	 80	 ทุกด้าน	 เนื่องจากนักเรียนมีความกระตือรือร้นใน

การแสวงหาวิธีแก้ปัญหาจากเรื่องท่ีตนเองสนใจ	 มีทักษะ

การท�างานเป็นกลุ่ม	 กล้าแสดงความคิดเห็น	 สามารถ

แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลาก

หลาย	 มีการวางแผนในการด�าเนินการแก้ปัญหา	 มีการ

อภิปรายภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเน้ือหาท่ีเรียน	 

ซึ่งสอดคล้องกับชาตรี	 เกิดธรรม	 (2547	 :	 5)	 อธิบายว่า	 

โครงงานเป็นการจัดกิจกรรมท่ีท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย

ตนเอง	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้คิดและได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง	 เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการ

เรียนรู้ให้กับผู้เรียน	 ท�าให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง	รวมทั้งรู้จักวางแผนการด�าเนินการแก้ปัญหาได้

ข้อเสนอแนะ

		 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 ควรอธิบายถึงบทบาทของนักเรียนให้เข้าใจถึง

พฤติกรรมของตนเองในการเรียน	ก่อนการด�าเนินการและ

เปิดโอกาสให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมให้มากทีส่ดุเพือ่ให้นกัเรยีน

กล้าแสดงความคิดเห็น	 ร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิด

เห็นอย่างอิสระ	 และครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนท�าโครง

งานตามความถนัด	และความสนใจของนักเรียน

		 2.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

	 	 2.1		 ควรศึกษาเปรียบเทียบแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 และแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบโครงงาน	ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับวิธีสอนอื่นๆ	

ว่าจะส่งผลต่อการพัฒน�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะ

การคิดแก้ปัญหา	 และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ที่

แตกต่างกันหรือไม่

	 	 2.2		 ควรมกีารทดลองใช้วธิกีารเรยีนรูแ้บบอืน่

เพื่อพัฒน�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดแก้ปัญหา	และ

เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในล�าดับต่อไป
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วงโปงลาง : การสร้างและพัฒนามาตรฐานศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน

Pong-Lang Performance Standards in Khon Kaen, Kalasin, 

Maha Sarakham and Roi-Et
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บทคัดย่อ

	 การสร้างและพฒันามาตรฐานวงโปงลาง	ศลิปะการแสดงพืน้บ้านอสีาน	จงึเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะท�าให้	

นักแสดง	 และผู้ควบคุม	 ผู้ฝึกสอน	 ตลอดจนผู้สนใจ	 ได้ตระหนักถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของวงโปงลาง	 ศิลปะการแสดง 

พื้นบ้านอีสาน	เพื่อให้เอกลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านอีสาน	ซึ่งประกอบด้วย	มาตรฐานด้านเครื่องดนตรี	คือ	การรักษา

คณุภาพของเสยีง	รปูร่าง	รปูทรง	ของเครือ่งดนตรพีืน้บ้านทีช่ดัเจน	มาตรฐานด้านการบรรเลงดนตร	ีคอื	ยงัคงรกัษาเทคนคิ	

วิธีการ	รูปแบบการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์ดั่งเดิม	มาตรฐานด้านนักดนตรี	คือ	มีระเบียบวินัย	อดทน	สามัคคีในหมู่คณะ	

รักษาอัตลักษณ์ของนักดนตรีพื้นบ้านมาตรฐานด้านชุดการแสดง	 คือ	 ชุดการแสดงมีความเป็นมาที่ถูกต้อง	 ตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น	มาตรฐานด้านเครื่องแต่งกาย	คือ	มีกายแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์	ตามวิถีชีวิตของ

แต่ละท้องถิน่	มาตรฐานด้านภาษาและบทเพลงประกอบในการแสดง	คอื	อนรุกัษ์ภาษาถ่ิน	บทเพลงมคีวามถกูต้องเหมาะ

สมกบัชดุการแสดง	มาตรฐานด้านเวท	ีแสง	ส	ีเสยีง	ให้มคีวามเหมาะสมเป็นธรรมชาต	ิมาตรฐานด้านระยะเวลาทีใ่ช้ในการ

แสดง	คือ	เวลาที่เหมาะสมกับชุดการแสดง	และการแสดงแต่ในครั้ง	มาตรฐานด้านกรรมการตัดสิน	คือ	ก่อให้เกิดความ

ถูกต้องยุติธรรมในการประกวดของวงโปงลางศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน	 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ	 คือ	 

การบรหิารจดัการภายในวงทัง้ในการแสดงและการฝึกซ้อมทีเ่ป็นแบบแผน	วงโปงลาง	ศลิปะการแสดงพ้ืนบ้านอสีาน	เป็น 

ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภาคอีสาน	ผลการวิจัยครั้งนี้	ได้ทราบถึง	ประวัติความเป็นมา	สภาพปัจจุบันและปัญหา	

และการพัฒนามาตรฐานในการแสดงวงโปงลาง	 ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน	 ในรูปแบบที่มีการพัฒนา	 สร้างสรรค ์

ทีค่วบคูก่บัการอนรุกัษ์การจดัการแสดงแบบดัง่เดมิให้คงอยู	่เพือ่เป็นประโยชน์	ต่อผูส้นใจ	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการน�า

มาตรฐานนี	้ไปเป็นแนวทางในการสบืทอด	อนรุกัษ์	และเผยแพร่	เพือ่เป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดสอนหลักสูตร

ทางด้านดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน	 และสถาบันการศึกษาที่สนใจได้น�าเอามาตรฐานวงโปงลาง	 ศิลปะการแสดง 

พื้นบ้านอีสานนี้	ไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงการแสดงให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องยิ่งขึ้นต่อ

ไป

 ค�าส�าคัญ : โปงลาง,	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,	อีสาน,	การพัฒนา,	มาตรฐาน
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Abstract

	 The	Pong-Lang	is	a	Northeast	Thailand	musical	instrument	made	from	hard	wood.	The	Pong-Lang	

originated	in	Kalasin	province	in	Northeast	Thailand	and	is	generally	believed	to	of	had	been	developed	

from	the	signaling	device	called	the	kaw-law.	Pong-Lang	performances	in	Kalasin,	Maha	Sarakham,	

Khon	Kaen	and	Roi	Et	province	are	numerous	but	are	mainly	provided	by	educational	institutions	in	

the	provinces.	The	major	obstacles	to	Pong-Lang	performances	 include,	 lack	of	standards,	 lack	of	 

financial	 support	 and	 lack	 of	 human	 resources	 development	 in	management.	 Creating	 standards	

through	quality	indicators	will	provide	a	guideline	in	the	development	of	Pong-Lang	and	also	help	

administrators,	judges	and	ensemble	leaders	to	evaluate	their	performance	and	efforts.	There	are	a	

total	of	10	standards	(35	indicators)	for	Pong-Lang	which	are	1)	Music	instrument.	2)	Music	performance.	

3)	Musicians.	4)	Performance	 interval.	 5)	Costumes	and	Attire.	 6)	 Lyrics	and	Accompanying	music.	 

7)	Stage,	light	and	sound.	8)	Performance	interval.	9)	Judges	and	10)	Management.	The	creation	and	

development	of	standardized	Pong-Lang	must	be	applied	to	all	levels	of	society	from	primary	schools,	

secondary	schools,	higher	education	and	amongst	Pong-Lang	ensembles.

 Keywords : Pong-Lang,	Northeast	Thailand,	Isan,	Development,	Standards.

Introduction

  The	 role	of	culture	 is	 to	cater	 to	 the	

demands	of	individuals	in	which	culture	is	created	

from	 the	 needs	 of	 society	 in	 3	 aspects	 which	 

are	 1)	 Fundamentals,	 2)	 Social	 demand	 and	 

3)	Perceptual	needs.	The	role	of	culture	is	important	

in	 analyzing	 social	 behavior	 of	 every	 culture	

(Chantachon,	2006)	and	is	key	 in	understanding	

society.	Pong-Lang	is	an	important	cultural	identity	

of	 northeast	 Thailand	 that	 is	 beautiful,	 austere	

and	is	one	of	many	cultural	identities	of	the	region.	

According	to	informants	the	Kawlaw	or	kaw-law	

is	 usually	believed	 to	be	 the	prototype	of	 the	

Pong-Lang	 (Miller,	 Williams	 ,	 2011)	 and	 has	

evolved	and	developed	throughout	the	years	into	

a	musical	instrument.	There	are	also	other	similar	

instruments	to	the	Pong-Lang	in	Southeast	Asian	

nations	 such	 as	 in	Malaysia	 it	 is	 called	 Kalah	 

(Balfour,	1904).	Similar	slit	gongs	have	also	been	

observed	 in	 Indonesia	 at	 Sumatra	 by	Marsden	

(1966),	 at	 Java	 by	 Kunst	 (1973),	 at	 Celebes	 by	

Kaudem	(1927).	The	unclear	origin	of	the	Pong-Lang	

is	in	agreement	with	Dhanit	(1971)	and	Miller	and	

Jarernchai	(1981).	

	 Currently	only	large	educational	institutions	

such	as	public	universities,	primary	and	secondary	

schools	that	provide	opportunities	and	resources	

for	the	development	of	Pong-Lang	and	indigenous	

art	performances.	The	policy	in	the	development	

and	 conservation	 of	 indigenous	 culture	 is	 

minimally	enforced	causing	many	individuals	with	

knowledge	and	passion	in	indigenous	music	must	
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seek	employment	elsewhere	in	the	private	sector.	

The	lack	of	acknowledging	the	true	importance	

of	indigenous	knowledge	such	as	the	Pong-Lang	

has	only	created	limited	positions	for	indigenous	

music	 graduates.	 The	majority	 of	 Pong-Lang	 

ensembles	that	compete	at	annual	festivities	and	

special	 events	 are	 primarily	 from	 universities	 

and	 schools.	 The	 10	 standards	 for	 Pong-Lang	

performances	is	heavily	focused	on	the	expression	

of	beauty	and	aesthetics	which	will	engage	the	

audience	 and	 provide	 quality	 entertainment	 is	

consistent	with	research	results	by	Puangsamlee	

(1971)	and	in	which	the	factors	in	the	management	

of	 performing	 arts	 such	 as	 folk	 dancing	 and	 

traditional	Thai	dances	 is	 the	portrayal	 cultural	

achievement	 of	 the	 community	 and	 the	 high	

level	of	social	development.

	 The	conservation	and	development	of	folk	

music	and	performing	arts	is	important	because	

they	are	a	part	of	the	livelihood	of	the	community.	

The	indigenous	culture	reflects	the	social	activities	

and	 the	 life	 of	 community	members	 and	will	 

always	 be	 adapted	 and	 changed	 to	 suit	 the	 

demands	of	each	period	through	the	development	

of	new	melodies,	rhythms,	choruses	and	harmonic	

combinations	 with	 other	 instruments.	 This	 

phenomena	is	consistent	with	Pongsapich	(1998)	

in	which	folk	culture	or	indigenous	culture	is	the	

result	of	adaptation	and	modification	to	meet	the	

demands	of	audiences	until	a	balance	is	reached.	

Development	of	traditional	Pong-Lang	performances	

is	crucial	 in	the	development	and	conservation	

of	indigenous	art	performances	so	that	traditional	

knowledge	 is	 not	 lost	 but	preserved	 for	 future	

generations	 to	 study,	 understand	and	enjoy.	 In	

contemporary	 times,	 indigenous	 culture	 is	 

increasingly	being	influenced	by	western	culture	

through	globalization	and	modernization.	This	has	

effected	 indigenous	 cultural	 art	 performances	

such	as	the	Pong-Lang.	Pong-Lang	ensembles	and	

performances	are	especially	vulnerable	because	

there	is	currently	no	standardization	in	management	

and	performance	standards.	The	lack	of	a	principle	

to	 follow	by	has	 changed	 the	 appearance	 and	

styles	 of	many	 Pong-Lang	 ensembles	 so	much	

that	they	are	no	longer	recognizable	as	traditional	

Northeast	Thailand	performing	arts.	The	lack	of	

standards	in	Pong-Lang	performances	can	be	seen	

throughout	the	region	at	all	levels	of	Pong-Lang	

competitions.	There	is	currently	no	standard	for	

judging	 performances	 by	 the	 judges	 and	 the	 

performance	 stage,	 light	 and	 sound	 are	 only	 

comprehensive	 at	 large	 events	 such	 as	 during	

national	Pong-Lang	competitions	

	 The	 lack	 of	 standardization	 creates	 

uncertainties	 and	 the	 lack	 of	 performance	 

standards	 could	 create	 cultural	 stagnation	 and	

rejection	 from	the	general	public.	 It	could	also	

possibly	 lead	 to	 the	 disappearance	 of	 the	 

indigenous	performance	entirely.	This	research	is	

aimed	to	1)	To	study	the	origin	of	Pong-Lang	in	

Northeast	Thailand.	2)	To	synthesize	Pong-Lang	

performance	standards	through	quality	indicators.

Research Area and Methodology

	 The	 research	 uses	 qualitative	 research	

methodology	 and	 research	 data	was	 gathered	

from	document	analysis	and	field	research.	The	
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document	analysis	was	accomplished	by	analyz-

ing	published	research	papers,	documents,	reports	

and	essays	related	to	conducting	field	research,	

knowledge	 on	 Pong-Lang	 performances	 in	 Isan	

and	 also	 the	 development	 of	 indigenous	 art	 

performances.	Field	 research	was	conducted	 in	

the	selected	provinces	at	primary,	secondary	and	

higher	 educational	 institutions	 in	 Northeast	 

Thailand.	Field	data	was	collected	from	research	

informants	 through	 the	 use	 of	 survey	 forms,	 

observation	forms,	workshops	and	also	interviews.	

Key	 informants	 included	 40	 individuals	 which	 

included	 indigenous	 philosophers	 within	 the	 

community,	the	leader	or	manager	of	the	Pong-

Lang	 groups,	 scholars	 and	 professionals	 with	

knowledge	 in	 indigenous	 performing	 arts	 in	 

Northeast	Thailand.	Casual	informants	include	84	

people	who	are	members	of	Pong-Lang	ensembles	

such	as	musicians,	dancers,	singers	and	supporting	

staff.	General	informants	included	40	people	who	

were	 selected	 from	audiences	and	 the	 general	

public.

	 The	research	area	was	chosen	by	purposive	

sampling	which	included	Kalasin	province,	Khon	

Kaen	province,	Maha	Sarakham	province	and	Roi	

Et	province,	all	of	which	are	located	in	northeast	

Thailand	and	are	provinces	that	have	active	Pong-

Lang	ensembles	in	primary,	secondary	and	higher	

educational	institutions.	The	provinces	were	also	

selected	due	to	the	numerous	professional	Pong-

Lang	groups	in	the	community	which	are	highly	

popular	 and	 are	 recognized	 by	 audiences.	 The	

field	research	was	conducted	between	June	2012	

-June	2014.

Results

 1.  Pong-Lang Origin: The	historic	origin	of	

the	 Pong-Lang	 is	 still	 imprecise,	 but	 research	 

informants	are	in	agreement	that	the	Pong-Lang	

originated	 in	 Kalasin	 province	 in	 Northeast	 

Thailand	before	1968	in	which	a	rural	villager	was	

observed	to	be	playing	the	musical	instrument	in	

his	 hut	 in	 Kalasin	 province.	 Shortly	 after	 1968,	

Pong-Lang	 performances	were	 entertaining	 and	

amazed	audiences	at	the	annual	Kalasin	provincial	

fair.	The	exact	period	of	the	creation	of	the	Pong-

Lang	is	still	obscured	but	many	informants	have	

hypothesized	 that	 it	 was	 due	 to	 the	 natural	 

surroundings	 of	 a	 lush	 tropical	 jungle	 that	 the	

Pong-Lang	became	a	musical	 instrument	which	

was	developed	from	a	signaling	device	called	the	

kaw-law	 to	 send	 alerts,	 alarms	 or	 to	 deter	 

dangerous	wild	animals	from	attacking	or	to	drive	

them	out	from	hiding	during	hunting.	The	origin	

of	the	Pong-Lang	instrument	from	the	kaw-law	is	

also	shared	by	Karintr	(2001).

 2.  Pong-Lang Standards: The	process	of	

creating	 standards	 for	 Pong-Lang	 ensembles	 is	

performed	 by	 analyzing	 published	 research	 

studies	and	practices	in	management,	indigenous	

performing	arts,	conservation	and	revitalization	of	

indigenous	 culture	 and	music	 management.	 

Additional	data	was	also	recorded	from	field	re-

search	where	 information	and	suggestions	were	

provided	by	research	informants	and	professional	

musicians	and	academics.	The	final	guidelines	and	

quality	indicators	on	each	standard	for	Pong-Lang	

were	 revised	 after	 workshop	 discussions	were	

completed	and	consists	of	10	standards,	1)	Music	
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instrument.	2)	Music	performance.	3)	Musicians.	

4)	Performance	interval.	5)	Costumes	and	Attire.	

6)	Lyrics	and	Accompanying	music.	7)	Stage,	light	

and	sound.	8)	Performance	interval.	9)	Judges	and	

10)	Management.	

 3.  Music Instruments: Standards	 for	 

musical	 instruments	 in	 Pong-Lang	 competitions	

and	performances	should	be	distinctly	established	

before	the	event.	The	inclusion	of	other	indigenous	

instruments	 into	 the	 performance	 should	 be	 

allowed	but	should	only	be	limited	to	instruments	

that	are	indigenous	to	the	community.	The	quality	

indicators	 of	music	 instruments	 in	 Pong-Lang	 

ensembles	consists	of	1)	The	construction	of	the	

instrument,	 which	must	 structurally	 base	 on	 

indigenous	 Northeast	 Thailand	 craftsmanship.	 

2)	The	sound	of	the	instrument,	must	reflect	the	

cultural	 identity	of	Northeast	Thailand	 in	which	

the	sound	must	be	natural	and	traditional.	3)	The	

sound	quality	of	the	instrument,	must	resonate,	

reproduce	musical	notes	without	distortion	and	

must	be	in	tune	with	other	instruments.	4)	Music	

instrument	 accessories,	 must	 be	made	 from	 

available	resources	within	the	community.	

 4.  Music performance: The	standard	for	

Music	performance	include	quality	indicators	to	

measures	the	quality	of	Pong-Lang	songs.	These	

indicators	 include	 1)	 The	 quality	 of	 the	music	

performance,	which	must	be	undistorted,	balanced	

and	 resonate	 accordingly	 to	 the	notes	of	 each	

song.	2)	Individual	musical	skills,	which	indicates	

the	 consistency	 and	 accuracy	 of	 the	 rhythm.	 

3)	 Group	 musical	 skills,	 which	 indicate	 the	 

consistency	and	accuracy	of	the	rhythm,	song	and	

consistent	progression	of	the	song.	4)	Rhythm	and	

consistency	with	traditional	format	songs.

 5.  Musicians: The	most	important	factor	

in	 becoming	 an	 expert	 in	 Northeast	 Thailand	 

indigenous	instrument	is	to	be	devoted,	to	have	

discipline,	have	patience	and	be	reliable.	These	

factors	 are	 similar	 to	 becoming	 professional	 

musicians	in	other	forms	of	music	which	is	a	universal	

truth.	The	indicators	for	measuring	the	quality	of	

Pong-Lang	musicians	include	1)	Discipline,	which	

measures	dependability,	their	respect	to	instructors,	

respect	other	people	and	their	opinions.	2)	Tolerance	

and	unity	between	members	of	 the	ensemble,	

which	must	reflect	mutual	respect	and	unity	in	

teamwork.	3)	Rehearsal	standards,	which	define	

the	consistency	of	practices,	meetings,	suggestions	

and	 reviews	 of	 their	 performance	 within	 the	 

ensemble.	4)	Conservation	of	indigenous	musician	

in	 Northeast	 Thailand,	must	 reflect	modesty,	 

respect	 in	 their	profession	and	 in	 their	musical	

instrument.

 6.  Performance Interval: The	standards	

for	 performance	 interval	 is	 to	 define	 the	 

characteristic	 and	 quality	 of	 each	 performance	

chapter	or	intervals	of	Pong-Lang	ensembles.	The	

indicators	 to	 measure	 performance	 interval	 

include	1)	History	and	origin	of	the	interval,	which	

must	 show	 historical	 authenticity,	 genuine	 

reflection	 of	 community	 livelihood	 and	 social	

belief.	 2)	 Performance	 accessories,	which	must	

include,	 backdrop,	 stage	 set,	 performance	 

accessories	for	musicians,	dancers	and	adequacy	

of	 supporting	 staff	 and	 performers.	 3)	 Dances,	

which	must	 display	 conservation	 of	 traditional	
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formats,	creativity	and	a	unison	of	contemporary	

and	traditional	styles.	5)	Preparation	technique,	

which	must	be	arranged	accordingly,	proper	layout	

and	series	of	each	performance	interval.

 7. Costumes and Attire: The	standards	in	

Pong-Lang	performer’s	costume	is	to	determine	

the	qualities	and	characteristics	of	the	attire	worn	

my	musicians	 and	 dancers	 in	 respect	 to	 the	 

cultural	 identity	 of	 traditional	 Pong-Lang.	 The	

quality	 indicators	will	 focus	 on	 each	 individual	

performance	 interval	and	also	the	entire	show.	

The	indicators	also	focus	on	the	appropriateness	

of	 the	costumes	 in	accordance	with	the	venue	

and	occasion	of	the	show.	The	indicators	include	

1)	The	musicians	costumes,	must	be	made	from	

indigenous	 materials	 and	 textiles,	 use	 of	 

indigenous	silk	twill	weave,	cotton	cloth	or	waist	

belt.	2)	Performers	costumes,	must	be	appropriate	

to	 the	 theme	 of	 the	 performance	 interval,	 

consistent	 with	 the	 indigenous	 beliefs	 of	 the	

community,	 consistent	 with	 the	 culture	 and	 

traditions	of	the	community,	ethnic	authenticity.	

3)	 Supporting	 performers,	 their	 role	must	 be	 

consistent	 with	 the	 main	 performers	 and	 

accordingly	 to	 their	 role	 or	 part	 in	 the	 perfor-

mance.

 8.  Lyrics and Accompanying Music: The	

linguistic	 standards	 and	 songs	 in	 Pong-Lang	 

usually	include	an	introduction	or	narration	of	the	

song	or	performance.	This	is	common	practice	for	

traditional	 Pong-Lang	 ensembles	 and	 solo	 

performances.	The	narration	is	usually	performed	

by	a	presenter	or	the	singer	of	the	ensemble	which	

must	 be	 consistent	 with	 the	 unique	 cultural	 

identity	of	Northeast	Thailand.	The	language	and	

songs	that	are	incorporated	into	Pong-Lang	should	

indicate	 and	 truthfully	 reflect	 the	 indigenous	

tradition	 in	 Northeast	 Thailand.	 The	 indicators	

include	1)	Accurate	composition	of	the	Pong-Lang	

song,	which	must	have	one	opening	interval,	two	

verses	and	one	closing	interval.	2)	The	lyrics	must	

me	consistent	with	the	performance	interval	or	

theme,	where	the	words	and	phrases	conform	to	

dancers	and	coincides	with	the	song.	3)	The	song	

must	be	composed	to	include	the	multitude	of	

Northeast	 Thailand	 cultural	 identities,	 in	which	

the	lyrics	and	phrases	must	rhyme	and	easy	to	

understand.	4)	Songs	styles,	must	be	consistent	

with	 traditional	 formats	 of	 solo	 and	 ensemble	

performances.	 5)	Use	 the	 indigenous	dialect	of	

Northeast	Thailand,	which	must	be	consistent	with	

traditional	 language	of	 the	community	and	use	

correct	 pronunciation	 of	 local	 words.	 6)	 Lyrics	

must	be	polite,	 reference	 to	offensive	 subjects	

such	as	sex	must	be	rephrased	to	ensure	respect	

and	good	mannered.

 9.  Stage, Light and Sound: The	standard	

for	stage	light	and	sound	in	Pong-Lang	is	to	assist	

in	 the	 assessment	 and	 development	 of	 the	 

surrounding	 atmosphere	 and	 venue	 of	 the	 

performance	 which	 are	 important	 factors	 in	 

enhancing	the	entertainment	value	of	Pong-Lang	

music.	The	indicators	include,	1)	Appropriateness	

of	the	stage,	in	which	the	structure	must	be	sound	

and	strong,	capable	of	supporting	the	entire	cast	

of	the	show,	roofed	and	have	at	least	2	convenient	

access	to	the	stage.	2)	The	size	and	elevation	of	

the	stage,	must	be	no	higher	than	1.5	meters	from	
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the	floor	and	the	stage	area	must	be	no	lesser	

than	5	x	12	mete.	3)	Lighting	and	colors,	must	be	

bright	enough	so	that	the	performers	are	prominent,	

the	lighting	must	be	warm	lighting,	include	minimal	

color	lightings	and	maintain	proper	ambiance	of	

the	 entire	 stage.	 4)	 Audio	 clarity,	 the	 audio	 

amplifier	must	be	adequate	in	wattage	for	the	size	

of	the	audience,	clarity	of	audio	reproduction,	low	

distortion	and	have	at	least	two	audio	monitors	

on	stage	for	the	performers.	

 10. Performance Interval: The	standard	for	

the	length	of	the	performance	is	to	ensure	that	

appropriate	planning	and	performance	intervals	

are	 arranged	 to	meet	 the	 time	 frame	 of	 the	 

audience	 and	 to	 encompass	 the	 starting	 and	

ending	intervals	of	the	show.	The	indicators	include	

1)	 Appropriateness	 of	 the	 program,	 in	 which	 

general	 performances	 should	 be	 between	 1-3	

hours,	each	individual	interval	should	not	be	more	

than	 10	 minutes	 in	 duration.	 2)	 Length	 of	 

competitions,	 should	 be	 clearly	 defined,	 

communicated	to	and	acknowledge	by	contestants	

in	advance.	Solo	competitions	should	be	no	longer	

than	10	minutes	for	each	contestant,	Ensemble	

competitions	should	be	no	longer	than	30	minutes.

 11. Judges: The	 standards	 for	 evaluating	

judges	 are	 to	 ensure	 that	 the	 evaluation	 and	

appraisals	 of	 the	 contestants	 are	 just	 and	 in	 

accordance	with	carefully	defined	categories.	The	

indicators	 include	 1)	 Appropriate	 number	 of	

judges,	there	should	be	at	least	3	judges	for	solo	

competitions	and	at	least	5	judges	for	ensembles.	

2)	Judges	background,	their	backgrounds	must	be	

in	performing	arts	or	music	department,	 judges	

must	be	experts	in	the	indigenous	knowledge	and	

culture	of	northeast	Thailand	or	professionals	with	

deep	experience’s	and	knowledge	in	indigenous	

performing	arts.

 12. Management: The	 standard	 for	 the	

management	 of	 Pong-Lang	 is	 to	 ensure	 that	 

efficient	 and	 quality	management	 is	 applied	 

in	 running	 the	 many	 aspects	 and	 activities	 

required	 in	 Pong-Lang.	 The	 indicators	 include	 

1)	Management	 structure,	 which	must	 include	

various	responsibilities	such	as	reservations,	music	

manager,	 dance	manager,	 stage	manager,	 food	

and	 beverages	manager,	 finance	manager	 and	

public	relations.	2)	Management	format,	must	be	

applied	appropriately	according	to	the	size	of	the	

Pong-Lang	ensemble	and	at	each	different	levels	

such	 as	 small	management	 format	 for	 small	

schools,	medium	management	format	for	medium	

size	schools,	large	management	format	for	large	

schools	and	for	higher	education.

Discussion

	 Pong-Lang	ensembles	in	Northeast	Thailand	

is	systematically	inherited,	internally	managed	and	

rely	on	 the	 transmission	of	 knowledge	 through	

oral	tradition.	This	is	consistent	with	Palasak	(1999)	

which	oral	tradition	is	the	primary	method	of	music	

education	 for	 folk	music.	 The	 inclusion	 of	 folk	

music	education	into	schools	and	higher	education	

has	 created	 a	more	 organized	 performance	 of	

Pong-Lang.	The	ensemble	leader	or	the	manager	

of	 the	ensemble	plays	an	 important	part	 in	all	

the	activities	of	the	group	and	will	determine	the	

direction	of	the	development	of	the	performance	
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and	 future	 prospects	 of	 the	 ensemble.	 This	 is	

consistent	with	Mekchaiphak	 (2002)	which	 is	 in	

agreement	on	the	important	role	and	responsibility	

of	 the	 leader	which	must	 oversee	 all	 activities	

which	encompass	bookings,	training,	cooperation	

with	 the	hosts	and	public,	preparations	 for	 the	

performance,	supplies	for	the	members	and	also	

providing	 support	 and	motivation	 to	 staff	 and	

performers.

	 Pong-Lang	in	Kalasin	province	focuses	on	

efforts	to	conform	to	tradition	such	as	traditional	

costumes,	music,	songs	but	have	also	created	new	

creative	 forms	of	Pong-Lang	performances.	The	

newly	 created	 shows	 are	 created	 by	 gathering	

information	 from	 field	 research	 so	 that	 the	 

performance	resembles	the	indigenous	tradition	

of	 each	 community.	 Educational	 institutions	 in	

Kalasin	 also	 have	 created	 an	 indigenous	music	

course	for	their	institution	in	the	effort	to	conserve	

and	revitalize	Pong-Lang	ensembles	as	the	pinnacle	

identity	of	 Kalasin	province.	 Kalasin	province	 is	

the	origin	of	Pong-Lang	and	great	effort	has	been	

supported	by	 the	 provincial	 administrative	 and	

also	 by	 administrators	 of	 schools	 and	 higher	 

education.	But	they	face	obstacles	in	which	many	

Pong-Lang	 ensembles	 have	 to	 modify	 their	 

performance	 and	 costumes	 to	 attract	modern	

audiences	 which	 hinders	 the	 conservation	 of	

traditional	Pong-Lang	format.	The	major	problem	

of	Pong-Lang	performances	in	Khon	Kaen	is	the	

lack	 of	 qualified	 individuals	 with	 in-depth	 

knowledge	in	Pong-Lang,	indigenous	culture	and	

music	of	Northeast	Thailand	and	lack	of	funding	

to	support	activities.	Khon	Kaen	also	faces	prob-

lems	in	creating	uniform	standards	and	criteria’s’	

in	judging	Pong-Lang	competitions.	

	 Pong-Lang	ensembles	 in	Maha	Sarakham	

province	have	added	too	much	creativity	to	their	

performances	and	doesn’t	 resemble	 traditional	

Pong-Lang	 and	 also	 doesn’t	 accurately	 reflect	 

the	 livelihood	of	 the	 rural	community	 that	 the	

performance	is	supposed	to	represent.	Pong-Lang	

competitions	face	similar	problems	as	such	faced	

in	 Khon	 Kaen	 province	 where	 the	 evaluation	 

criteria’s	are	not	clearly	defined	and	depend	on	

the	 judges	 different	 opinions.	 The	 provincial	 

policy	 is	 only	 enforced	 at	 lower	 levels	 of	 the	 

administration	without	indecisive	measures	from	

upper	 management	 which	 thwarts	 true	 and	 

practical	 development	 of	 Pong-Lang	 and	other	

indigenous	 culture	 and	arts.	 The	 indecisiveness	

among	 high	 ranking	 officials	 has	 caused	many	

qualified	instructors	and	professionals	in	traditional	

northeast	 cultural	music	 to	 seek	 employment	

elsewhere	or	go	into	commercial	projects	on	their	

own.	The	problems	of	Pong-Lang	in	Roi	Et	province	

are	that	there	are	no	current	standards	in	guiding	

the	development	of	Pong-Lang	performances	in	

the	community.	There	has	also	been	limited	effort	

mainly	by	the	Roi	Et	College	of	Dramatic	Arts	in	

providing	 knowledge	 and	 training	 in	 Pong-Lang.	

The	move	 to	 standardize	 Pong-Lang	 and	 also	

other	indigenous	music	in	Northeast	Thailand	has	

been	 slow	moving	 and	 still	 lacks	 behind	 the	 

established	standards	such	as	western	music	notes	

and	practices.	The	uniformed	and	standard	western	

music	education	has	long	been	established	and	

is	more	easy	to	instruct	and	practice	due	to	the	
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availability	of	published	and	electronic	teaching	

mediums	in	abundance.	The	minimal	resources	

of	 indigenous	music	 instrument	 compared	 to	

western	 music	 instrument	 means	 that	 the	 

development	 and	 conservation	 of	 Pong-Lang	

music	requires	much	more	effort	and	support.

	 The	 percentage	 of	 indigenous	 music	 

compared	 to	 western	music	 is	 still	 marginal	 

because	 there	 is	 no	 effort	 in	 promoting	 and	 

nurturing	of	the	importance	and	value	of	indigenous	

cultural	art.	Public	relations	is	also	inconsistent	in	

promoting	 indigenous	music	 exhibitions	 and	 

conservation	of	cultural	heritage	and	too	much	

adaptation	of	 indigenous	art	performances	with	

modern	 western	 culture	 to	 the	 extent	 that	 

the	 original	 form	 of	 performances	 is	 totally	 

unrecognizable.	Pong-Lang	ensembles	have	been	

modified	to	meet	the	needs	of	modern	audiences	

and	is	endangering	traditional	Pong-Lang	formats	

and	traditions.	Folk	music	in	Northeast	Thailand	

continue	 to	 follow	 the	 trend	 of	 adapting	 to	 

modernization	such	as	changing	traditional	Phins	

to	electrical	Phins,	changing	Pong-Lang	to	smaller	

sizes	and	change	the	materials	to	use	metal.	The	

use	of	electrical	instruments	to	replace	traditional	

instruments	is	not	uncommon	in	Pong-Lang	and	

folk	ensembles	and	certain	traditional	instruments	

are	still	displayed	such	as	the	Hai	(Vase)	but	the	

performer	only	imitates	performances	and	dances	

to	rhythmic	tempo.	

	 The	 main	 elements,	 technics	 and	 

performances	styles	of	Pong-Lang	ensembles	still	

remain	traditional	even	with	the	many	changes	in	

format	and	creative	technics	added	to	meet	the	

demands	of	modern	audiences.	The	foundations	

of	Pong-Lang	culture	 is	still	distinctively	unique	

and	 can	 be	 preserved	 and	 at	 the	 same	 time	 

developed	into	a	modern	entertainment	platform	

where	performance	intervals	must	be	creative	and	

dances	must	 be	 developed	 to	mirror	 the	 true	

identity	 of	 Northeast	 Thailand	 and	 portray	 the	

genuine	 livelihood	 of	 the	 community.	 The	 

creativity	must	 be	 balanced	with	 authenticity	

which	must	be	based	on	traditional	formats	and	

built	upon	customary	 techniques	and	 integrate	

authentic	styles	of	other	folk	dances	within	the	

surrounding	community.

	 The	 numerous	 choice	 of	modern	music	

entertainment	has	driven	Pong-Lang	ensembles	

to	 innovate	 new	material	 and	 technics	 for	 the	

survival	of	their	profession	and	also	to	modernize	

their	performance	to	rival	the	multitude	of	modern	

music	entertainment.	The	results	of	the	research	

are	conclusive	with	the	Diffusion	Theory	by	Boas	

(1948)	in	which	the	important	distinction	of	the	

transmission	 of	 culture	 is	 the	 diffusion	 of	 one	

culture	to	another	with	adjustments	made	to	be	

consistent	with	 the	 new	 culture.	 Incorporating	

modern	 instruments	 into	 folk	 ensembles	 is	 

widespread	and	many	Pong-Lang	ensembles	have	

included	modern	instruments	such	as	drum	sets,	

saxophones,	trumpets	and	electrical	Phins	(lutes)	

in	 their	 performances	 alongside	 folk	 music	 

instruments	 such	 as	 the	 Khene,	 Phin	 and	 

traditional	long	drums.

Conclusion

 Creating	standards	through	quality	indicators	
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will	provide	a	guideline	 in	 the	development	of	

Pong-Lang	to	the	changes	of	modern	society	and	

future	trends.	It	is	essential	that	these	standards	

be	 implemented	 to	 ensure	 that	 Pong-Lang	 

remains	the	focal	point	in	providing	entertainment	

in	contemporary	society.	The	conservation	of	the	

cultural	characteristics	of	Pong-Lang	which	is	an	

combination	 of	 culture	 and	 tradition	 is	 only	 

possible	if	sincere	effort	is	applied	by	administrators,	

ensemble	leaders	and	supported	by	the	general	

public	 and	 audience.	 There	 are	 a	 total	 of	 10	 

standards	(35	indicators)	for	Pong-Lang	which	are	

1)	 Music	 instrument.	 2)	 Music	 performance.	 

3)	Musicians.	4)	Performance	interval.	5)	Costumes	

and	 Attire.	 6)	 Lyrics	 and	 Accompanying	music.	 

7)	Stage,	light	and	sound.	8)	Performance	interval.	

9)	 Judges.	 10)	Management.	 The	 creation	 and	

development	of	standardized	Pong-Lang	must	be	

applied	 to	 all	 levels	 of	 society	 from	 primary	

schools,	secondary	schools,	higher	education	and	

amongst	Pong-Lang	ensembles.

Suggestions and Recommendations

 The	results	of	the	research	study	provides	

applicable	 data	 in	 creating	 and	 developing	 

standards	to	Pong-Lang	with	indicators	to	guide	

the	development	of	Pong-Lang.	It	can	also	provide	

an	insight	 into	the	characteristics	and	format	of	

indigenous	music	in	Northeast	Thailand	and	the	

changes	brought	upon	by	the	influence	of	western	

culture,	modernization	and	globalization.	Future	

research	studies	should	be	focused	on	topics	such	

as	 creating	 added	value	 to	 the	construction	of	

Pong-Lang	music	instrument	and	be	expanded	to	

guide	 the	 development	 of	 other	 numerous	 

Northeast	 Thailand	music	 instruments.	 The	 10	

standards	for	Pong-Lang	ensembles	can	be	applied	

by	agencies	and	organizations	in	the	conservation	

and	 stimulation	 of	 Pong-Lang	 and	 indigenous	

performing	 arts	 and	music.	 Administrators	 can	

utilize	 these	 standards	 in	 the	 promotion	 and	

creation	of	their	conservation	plans.	The	standards	

will	 also	 increase	 the	 effectiveness	 in	 the	 

conservation	 plans	 for	 indigenous	 culture	 in	 

educational	institutions	and	complement	already	

established	 plans	 and	 programs	 to	 be	more	 

comprehensive.	 The	 indicators	 for	 standards	 in	

music	performance,	costumes	and	stage	factors	

will	 also	 be	 beneficial	 to	 provincial	 and	 local	

administrations,	cultural	and	tourist	organizations	

in	organizing	Pong-Lang	and	folk	music	competitions	

by	providing	clearly	defined	categories	and	areas	

for	 evaluating	 contestant’s	 performances.	 

Contestants	will	also	be	confident	that	the	results	

will	fair	and	just	because	of	the	clearly	defined	

aspects	of	the	contest.		

	 Future	 research	 studies	 should	 focus	 on	

the	 sustainability	 of	 Pong-Lang	 performance	 

standards	 in	 Northeast	 Thailand,	 guidelines	 in	

Pong-Lang	 creativity,	 development	 of	 local	 

educational	curriculum	in	the	conservation	and	

revitalization	 of	 indigenous	 performing	 arts	 in	

Northeast	Thailand,	development	of	indigenous	

performing	arts	of	Northeast	Thailand	to	become	

a	 symbolic	 of	 ASEAN	 culture	 and	 creating	 and	

development	of	standards	for	folk	music	in	the	

Mekong	River	basin.
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557) 

Teaching Profession Graduate Diploma Program 

(Revised Curriculum 2557) of North Eastern University

บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา	ป.บัณฑิต

วิชาชีพคร	ูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	(หลักสูตรปรับปรุงใหม	่พ.ศ.	2557)	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ปีการศึกษา	2558	และเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษา	

ป.บัณฑิตวิชาชีพคร	ู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร	ู (หลักสูตรปรับปรุงใหม่	 พ.ศ.	 2557)	 ตามความคิดเห็น

ของครูพี่เลี้ยง	นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	และอาจารย์นิเทศก์	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจ�านวน	272	คน	จ�าแนก

เป็นครูพี่เลี้ยง	124	คนนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	124	คน	และอาจารย์นิเทศก	์24	คน	ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้

ตารางเครจซึแ่ละมอร์แกน	และใช้วธิกีารสุม่อย่างง่าย	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และการวิเคราะห์ความแปรปรวน	(One-way	ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

 1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

	 	 พบว่า	 ครูพี่เลี้ยงนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 และอาจารย์นิเทศก์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทาง

การพัฒนาศกัยภาพการปฏบิตักิารสอนของนกัศกึษา	เมือ่เรยีงล�าดบัคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็	พบว่า	ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่

สงูสดุ	คอื	ด้านคณุลกัษณะของความเป็นคร	ูรองลงมาได้แก่	ด้านเทคนคิวธีิเพือ่ท�างานในหน้าทีค่รู	ด้านความรูค้วามสามารถ

ในเนื้อหาวิชา	ตามล�าดับ

1	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร	ูมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

1

2

2
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 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์เกี่ยว

กับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

	 	 พบว่า	ในภาพรวมทัง้	3	ด้าน	กลุม่ตวัอย่างมคีวามเห็นแตกต่างกนัเมือ่เปรยีบเทยีบเป็นรายคู	่พบว่า	ครพูีเ่ลีย้ง

และนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกัน	แต่คู่อื่นๆ	พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	เมื่อเปรียบ

เทียบความคิดเห็นในรายด้าน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาแตกต่างกัน	

เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า	ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครูมีความคิดเห็นแตกต่างกัน	แต่คู่อื่นๆ	พบว่า

ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ส่วนความคดิเหน็ในด้านเทคนคิวธิเีพือ่ท�างานในหน้าทีค่ร	ูและด้าน

คุณลักษณะของความเป็นคร	ูพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 ค�าส�าคัญ :	ศักยภาพการปฏิบัติการสอน,	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 

Abstract 

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	guidelines	to	develop	performance	potential	of	

students	 in	the	Teaching	Profession	Graduate	Diploma	Program	(revised	curriculum	2557)	of	North	

Eastern	University	in	the	academic	year	2558	and	to	compare	opinions	of	mentor	teachers,	students	

and	supervisory	faculty	members	on	such	guidelines.	The	sample	group	totally	272	consisted	of	124	

students,	124	mentor	teachers	and	24	faculty	supervisors,	chosen	by	simple	random	sampling.	The	

data	were	collected	by	5-level	rating	scale	questionnaires	and	analyzed	by	percentage,	mean,	standard	

deviation	and	F-test	(one-way	ANOVA).

 

The research findings were as follows :

	 1.		The	mentor	teachers,	students	and	faculty	supervisors	held	similar	opinions	on	the	guidelines	

to	develop	students	potential	with	this	high-low	ranking	:	Characteristics	of	teachers,	their	working	

techniques	and	knowledge	of	the	subjects	respectively.

	 2.		 In	comparing	the	opinions	of	the	sample	groups	regarding	the	development	of	students	

teaching	performance	potential,	it	was	found	on	the	whole	that	opinions	differed	on	the	three	aspects.	

When	comparing	by	pairs	mentor	teachers	and	students	differed	at	the	.05	level	of	statistical	significance;	

no	difference	was	found	in	other	pairings.

	 In	comparing	opinions	on	the	aspects	it	was	found	that,	with	regard	to	content	knowledge	and	

ability	aspect,	a	difference	existed;	mentor	teachers	and	students	differed	at	the	.05	level,	while	no	

difference	was	found	in	other	pairings.	With	regard	to	the	teaching	professional	technique	and	the	

teaching	characteristic	aspects,	the	sample	groups	did	not	hold	difference	at	the	.05	level	of	statistical	

significance.
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 Keywords :	Students	teaching	Performance	Potential,	Profession	Graduate	Diploma	Program

บทน�า

	 มาตรฐานสถานศึกษาส�าหรับฝึกปฏิบัติการสอน

ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์

คุณสมบัติของสถานศึกษาส�าหรับปฏิบัติการสอน	 เพื่อ

อนุมัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 44	 (ก)	 (3)	 แห่งพระราช

บัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา	พ.ศ.	 2546	 ที่

ก�าหนดให้ผูข้อรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพควบคมุ	

ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร

ปรญิญาทางการศกึษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึง่ปี	และผ่าน

เกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก�าหนด	 และประกาศ

คุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร

ทางการศกึษา	เพือ่ประกอบวชิาชีพ	ก�าหนดให้สถานศกึษา

ส�าหรับปฏิบัติการสอนมีคุณลักษณะท่ีคณะกรรมการคุรุ

สภาก�าหนด	 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการ

ประชุม	ครั้งที่	3/2549	ลงวันที่	20	มีนาคม	2549	คณะ

กรรมการคุรุสภาจึงก�าหนดคุณสมบัติของสถานศึกษา

ส�าหรับปฏิบัติการสอนไว้	ดังต่อไปนี้

	 1.	 สถานศึกษาส�าหรับปฏิบัติการสอนต้องมี

คุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 1.1	 มีมาตรฐานคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดท้าย

ประกาศนี้	หรือ

	 	 1.21	เป็นสถานศึกษาทีผ่่านการประเมนิและได้

มาตรฐานคุณภาพจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

	 2.	 ให้สถาบนัซ่ึงจดัการศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญา

ตรีทางการศึกษา	(หลักสูตร	5	ปี)	จัดส่งรายชื่อสถานศึกษา

ส�าหรับปฏิบัติการสอนที่เป็นเครือข่ายของสถาบันต่อ

เลขาธกิารครุสุภา	น�าเสนอคณะกรรมการครุสุภา	พจิารณา

ให้ความเห็นชอบ	 ท้ังน้ีให้สถาบันจัดให้มีการให้ความช่วย

เหลือและพัฒนาสถาบันที่เป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ	

เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก�าหนดและแจ้งคุรุสภา

ทราบทุก	 5	 ปี	 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสถาน

ศึกษาส�าหรับการปฏิบัติการสอนให้สถาบันเสนอต่อ

เลขาธิการคุรุสภา	 เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการคุรุสภา

พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม

	 1.	 ในกรณีที่สถานศึกษาส�าหรับปฏิบัติการสอนมี

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ	 1	 ให้สถาบันซึ่ง

จัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา	

(หลักสูตร	 5	 ปี)	 เสนอต่อเลขาธิการคุรุสภา	 เพื่อน�าเสนอ

คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นราย

กรณี

	 2.	 ให้เลขาธิการคุรุสภาจัดท�าประกาศรายช่ือ

สถานศึกษาส�าหรับปฏิบัติการสอนที่ได้รับความเห็นชอบ

ตามข้อ	 2	 และแจ้งให้สถาบันทราบ	 โดยมีการก�าหนด

มาตรฐานครูพี่เลี้ยง	 มาตรฐานอาจารย์นิเทศก์	 การจัด

โครงสร้างหลักสูตร	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2556)	มีดังนี้

มาตรฐานครูพี่เลี้ยง

	 คุรสุภาได้ก�าหนดมาตรฐานด้านคณุสมบตัคิรพูีเ่ลีย้ง	

ไว้ดังนี้

	 1.	 มีคุณวุฒิไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี

	 2.	 มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า	3	ปี

	 3.	 มีคุณลักษณะของความเป็นครู

	 4.	 คุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงกับการปฏิบัติ

การสอน

มาตรฐานอาจารย์นิเทศก์

	 คุรุสภาก�าหนดมาตรฐานด้านคุณสมบัติอาจารย์นิ

เทศก์	ไว้ดังนี้

	 1.	 มคีณุวฒุไิม่ต�า่กว่าปรญิญาโท	หรอืด�ารงต�าแหน่ง

ทางวชิาการไม่ต�า่กว่า	ผูช่้วยศาสตราจารย์ในสาขาวชิาทีจ่ะ

นิเทศ
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	 2.	 มีทักษะการนิเทศโดยมีประสบการณ์ในการ

นิเทศไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 3.	 มีคุณลักษณะเป็นแบบอย่างท่ีดีในกรณีที่มี

ประสบการณ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน	 ให้ใช้การนิเทศร่วมกับ 

ผู้ที่มี่ประสบการณ์ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก�าหนดไว้

การจัดโครงสร้างหลักสูตร

	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 ได้

ก�าหนดโครงสร้างหมวดวิชาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ	 

6	หน่วยกิต	ประกอบด้วยรายวิชา	2	รายวิชา	ซึ่งนักศึกษา

ต้องเรียนครบทั้ง	2	รายวิชา	ดังต่อไปนี้

	 รหัสวิชา	8005401		 การปฏบิตักิารสอนในสถาน 

	 	 	 	 	 ศึกษา	1	

	 3	หน่วยกิต

	 รหัสวิชา	8005402		 การปฏบิตักิารสอนในสถาน 

	 	 	 	 	 ศึกษา	2

	 3	หน่วยกิต

	 การจัดประสบการณ์รายวิชา	 8005401	 และ	

8005402	มีจุดประสงค์	ดังนี้

	 1.	 เพือ่เสรมิสร้างให้นกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชีพครู	

มีคุณสมบัติโดยมีลักษณะของครูท่ีดี	 และมีเจตคติท่ีดีต่อ

วิชาชีพครู

	 2.	 เพือ่เสรมิสร้างให้นกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชีพครู	

ได้เรียนรู้งานในหน้าท่ีของครูโดยตรง	 และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของสถานศึกษา

	 3.	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพคร	ู

ได้เรยีนรูภ้าคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใิห้สอดคล้องกนัจนเป็น

พื้นฐานส�าหรับน�าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูได้อย่าง

เหมาะสม

	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่

ปรับปรุงใหม่	พ.ศ.	 2557	นี้	 ได้ก�าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ

การสอนในสถานศกึษา	โดยใช้เวลาต่อเนือ่งกนัเป็นระยะ	1	

ปีการศึกษา	จ�านวน	2	ภาคเรียน	เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ	

ให้กับนักศึกษาอย่างน้อย	3	ประการ	ดังนี้

	 1.	 สมรรถนะทางด้านเนือ้หาวชิา	เพือ่พฒันาความ

สามารถของนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง	 ให้มีความรู้ใน

เรื่องต่างๆ	ดังนี้	(บัณฑิตวิทยาลัย,	2557)

	 	 1.1		 ความรู้ในเน้ือหาวิชาที่จะน�าไปใช้ในการ

สอนโดยตรง

	 	 1.2		 ความรู ้ในวิชาชีพครูที่จะน�าไปใช้เป็น

เครื่องมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู

1.3	ความรอบรูอ้ืน่ๆ	ในบรบิทของสถานศึกษาทีจ่ะน�าไปใช้

ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข

	 2.		สมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีเพื่อท�างานใน

หน้าที่ครูและความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนา

ตนเองให้มีเทคนิค	 และทักษะด้านการสอนให้ผู ้เรียน	

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง	 เป็นส�าคัญ	 และปฏิบัติงานใน

หน้าที่ครูด้านต่างๆ	ดังนี้

	 	 2.1		 งานสอน

	 	 2.2		 งานธุรการในชั้นเรียน

	 	 2.3		 งานอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 2.4		 งานครูประจ�าชั้น

	 	 2.5		 งานแนะแนว

	 	 2.6		 งานกิจการนักเรียน

	 	 2.7		 งานการพัฒนาตนเอง

	 	 2.8		 งานการพัฒนาผู้เรียนและสังคมเป็นต้น

	 3.		สมรรถนะทางด้านคุณลักษณะ	 เพื่อพัฒนา

ความสามารถของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ให้มี

คุณลักษณะที่เหมาะสมส�าหรับการเป็นครู	ดังนี้

	 	 3.1		 มีความรัก	 ความศรัทธา	 และความภาค

ภูมิใจในอาชีพครู

	 	 3.2		 มค่ีานิยมทีพึ่งประสงค์ตัง้มัน่อยูใ่นคณุธรรม	

จรยิธรรม	และมจีรรยาบรรณในวชิาชพีคร	ูรกัและเมตตาศิษย์

	 	 3.3		 มีความตระหนักในคุณค่าของการด�ารง

รักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ	สิ่งแวดล้อม

	 	 3.4		 มจีติส�านกึในการพฒันาสงัคม	มจีติใจ	เป็น

ประชาธิปไตย	และมีความเป็นมนุษยชาติ	เป็นต้น

	 นอกจากนี้หลักสูตร	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 มีความ
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เป็นศาสตร์และศิลป์ในเน้ือหาสาระท้ังด้านทฤษฎีและการ

ปฏิบัติ	 มีลักษณะเป็นพหุวิชาการเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ	

สังคม	การเมือง	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	มุ่งผลิตบัณฑิต

ทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน	 และการวัดผลประเมินผล	 จึง

เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง	

ในศาสตร์และความสามารถทางวิชาชีพครูตามมาตรฐาน

สากล	 โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีวิธีเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง	 ทั้งด้านความรู ้	 ทักษะทางวิชาการ	 และด้าน

คุณภาพ	มีจริยธรรมที่พึงประสงค์	และหลักสูตรที่ปรับปรุง

ใหม่นี	้มคีวามสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	มุ่งเน้นการพัฒนา

คณุภาพของสงัคมไทยให้มคีณุธรรม	มคีวามพร้อมทางด้าน

ร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์	สังคม	และศีลธรรม	เพื่อน�าไป

สู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างม่ันคง	 อีกท้ังคุรุสภาได้ก�าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว้ว่าจะ

ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น�าในการอนุรักษ์และ

พัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	

สิ่งแวดล้อม	รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม	ยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข	 (ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา,	 2550)	 ดังนั้น	

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืจึง

ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2557	ให้สอดคล้องกับการ

ปฏรูิปการศกึษาการเปลีย่นแปลงทางสงัคม	และวฒันธรรม	

โดยการพัฒนาบคุลากรทางด้านวิชาชีพครทูีพ่ร้อมจะปฏบิติั

การสอนที่มีผู ้ เรียนมีความแตกต่างกันให้บรรลุตาม

มาตรฐานของหลักการ	ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ	มีคุณวุฒิ	

มคีณุธรรม	มคีณุภาพ	ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั	

	 มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นสถาบนั

อุดมศึกษาเอกชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้เสริม

สร้างความเข้มแขง็ในการผลติและส่งเสรมิวทิยฐานะของคร	ู

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู	 และสอดคล้องกับแผนพัฒนา

ครแูละบรูณาการศาสตร์สากล	และภมูปัิญญาไทย	เพือ่การ

พฒันาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื	สอดคล้องกบัความต้องการก�าลงั

คนของท้องถิ่น	และประเทศชาติ	

	 จากเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจ�า

หลักสูตร	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 เป็นอาจารย์ผู ้สอนและ

อาจารย์นิเทศก์	 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ

พฒันาศกัยภาพการปฏบัิตกิารสอนในโรงเรยีนของนกัศกึษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 (หลักสูตร

ปรับปรุงใหม่	 พ.ศ.	 2557)	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพ

ครู	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 (หลักสูตร

ปรบัปรงุใหม่	พ.ศ.	2557)	มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ	ปีการศึกษา	2558

	 2.		เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

การาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษา	 ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	

(หลักสูตรปรับปรุงใหม่	พ.ศ.	2557)	ตามความคิดเห็นของ

ครพูีเ่ลีย้ง	นกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชพีคร	ูและอาจารย์นเิทศก์

สมมติฐานของการวิจัย

	 ครูพี่เลี้ยง	 นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 และ

อาจารย์นเิทศก์	มคีวามคดิเหน็เกีย่วกับแนวทางการพฒันา

ศักยภาพการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนแตกต่างกัน

 

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักศึกษา	

ป.บณัฑติวชิาชีพคร	ูรุน่ที	่2/2558	จ�านวน	178	คน	ครพูีเ่ล้ียง	

178	คน	และอาจารย์นิเทศก์	25	คน	รวมทั้งหมด	381	คน
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กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซ่ีและมอร์แกน	 R.V.	

Krcjcic	 and	 D.W.	 Morgan	 แล้วท�าการสุ่มอย่างง่าย	

(Simple	Random	Sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบ

ด้วย	นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	จ�านวน	124	คน	ส่วน

ครูพี่เลี้ยงเป็นครูพี่เลี้ยงของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	124	คน	และอาจารย์นิเทศก์	24	คน	

รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน	272	คน

	 1.	 ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 1.1	 ตัวแปรพื้นฐานจ�าแนกตามสถานภาพ

	 	 	 1)	ครูพี่เลี้ยง

	 	 	 2)	นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

	 	 	 3)	อาจารย์นิเทศก์

	 	 2.2		 ตัวแปรท่ีศึกษา	 ได้แก่	 ความคิดเห็นของ

ครูพี่เลี้ยง	นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	และอาจารย์นิเท

ศก์	ทีม่ต่ีอแนวทางการพฒันาศกัยภาพการปฏบิตักิารสอน

ในโรงเรียนของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 (หลักสูตรปรับปรุงใหม่	

พ.ศ.	2557)	ใน	3	ด้าน

	 	 	 1)	ด้านเน้ือหาวิชาหรือด้านความรู้ความ

สามารถของครู

	 	 	 2)	ด้านเทคนิควิธีเพื่อท�างานในหน้าที่ครู

	 	 	 3)	ด ้านคุณลักษณะเพื่อพัฒนาความ

สามารถของนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.	 เพ่ือเป็นข้อสนเทศให้กบัผูบ้รหิารโรงเรยีน	ครพูี่

เลี้ยง	 นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 และอาจารย์นิเทศก์	

เป็นแนวทางปรบัปรุงพฒันาศกัยภาพการไปปฏบิตักิารสอน

ของนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครูในโรงเรียนให้มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

	 2.	 ผลการวิจัยในครั้งน้ี	 จะเป็นแนวทางในการ

พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 ซึ่งเป็น

หลักสูตรปรับปรุงใหม่	 พ.ศ.	 2557	 ของบัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปให้เหมาะสม

และมีคุณภาพยิ่งขึ้น

	 3.	 เพื่อเป็นข้อมูลน�าเสนอผลการวิจัยให้คุรุสภา

หรอืผูเ้กีย่วข้องได้ปรบัปรงุเนือ้หาสาระ	เทคนคิวธีิการสอน

ของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ให้มีศักยภาพ	 และมี

สมรรถภาพตามความต้องการของคุรุสภาต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะ

	 1.		การพฒันาศกัยภาพการปฏบิตักิารสอน	หมาย

ถึง	 การปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสอน

ของนักศึกษาในโรงเรียน	ใน	3	ด้าน	คือ

	 	 1.1		 ด้านเนือ้หาวชิาหรอืความรูค้วามสามารถ

ของคร	ูหมายถงึ	พฤตกิรรมทีนั่กศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชพีคร	ู

แสดงออกได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีคุ่รสุภารบัรองเพือ่เสรมิ

สร้างสมรรถนะให้กับนกัศกึษาในด้านความรูใ้นเนือ้หาวชิา

ทีจ่ะน�าไปใช้ในการสอนโดยตรง	และความรูใ้นวชิาชีพครทูี่

จะน�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตังิานในหน้าทีค่ร	ูรวม

ถึงการน�าไปใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข

	 	 1.2		 ด้านเทคนิควิธีเพื่อท�างานในหน้าที่คร	ู

หมายถึง	พฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่คุรุสภารับรอง	 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ

นักศึกษาในการพัฒนาตนเองให้มีเทคนิคและทักษะด้าน

การสอน	และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้านต่างๆ	อาทิ	:	งาน

สอน	 งานธุรการในชั้นเรียน	 งานแนะแนว	 งานกิจการ

นักเรียน	งานพัฒนาตนเอง	ตลอดถึงงานพัฒนาสังคม	และ

ผู้เรียน	เป็นต้น

	 	 1.3		 ด้านคุณลักษณะ	 หมายถึง	 พฤติกรรมที่

นกัศึกษาแสดงออกได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีคุ่รสุภารบัรอง	

เพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะให้กบันกัศกึษา	ให้มคีณุลกัษณะที่

เหมาะสมส�าหรบัการเป็นคร	ูอาท	ิ:	มคีวามรกั	ศรทัธา	และ

ความภาคภูมิใจในอาชีพครู	 มีค่านิยมที่พึงประสงค์	 ตั้งมั่น

อยู่ในคุณธรรม	จริยธรรม	และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู	

รักและเมตตาศิษย์	เป็นต้น
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	 2.		หลักสูตร	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ปรับปรุงใหม่	

พ.ศ.	2557	หมายถึง	เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่เฉพาะของ

มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เร่ิมใช้หลักสตูรนีใ้น

ภาคเรียนที่	 1/2557	 โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดย

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง

เหนือในการประชุม	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	30	มกราคม	

พ.ศ.	 2557	 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบ	 หลักสูตรจากสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี	 2/2557	 เม่ือวันท่ี	 22	

กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2557	 เป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมเผย

แพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ	ิ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 ในปีการศึกษา	

2557	โดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)

	 3.		นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 หมายถึง	

นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู	มหาวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รุ่นที่	2	ปี

การศกึษา	2558	และออกไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพครใูน

โรงเรยีนต่างๆ	ตามเกณฑ์ของครุสุภาก�าหนดไว้ในหลกัสตูร

	 4.	 ครูพี่เลี้ยง	หมายถึง	บุคลาการประจ�าที่ปฏิบัติ

หน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ออกไปฝึกประสบการณ์ในด้านการสอนในโรงเรยีน	และได้

รบัมอบหมายจากผูบ้รหิารโรงเรยีนให้เป็นครูพีเ่ลีย้ง	ซึง่ต้อง

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภา

	 5.		อาจารย์นิเทศก์	หมายถึง	อาจารย์ประจ�าที่ได้

รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ออกไปนิเทศนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 เอกสาร

มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภารับรอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	หลกัสตูรปรบัปรงุใหม่	พ.ศ.	2557	

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ	พุทธศักราช	

2556	 ศึกษาประกาศคณะกรรมการคุรุสภา	 เรื่องสาระ 

ความรู	้สมรรถนะ	และประสบการณ์วิชาชพีของผูป้ระกอบ

วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ	

พ.ศ.	 2556	 ตลอดทั้งประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ	

เรื่อง	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	

2548	 ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นในการศึกษาครั้งนี้เป็นกรอบ

แนวคิด	ในการวิจัยดังภาพประกอบ	1

 ขั้นตอนการวิจัย (Research Framework)

	 ในการวิจัย	เรื่อง	แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพ

ครู	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 (หลักสูตร

ปรับปรุงใหม่	พ.ศ.	2557)	มีขั้นตอนดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1	การก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย	

(Conceptual	 Framework)	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการหลาย 

ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 ศึกษาเอกสารต่างๆ	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

เอกสารมาตรฐานหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรสุภา

รับรอง	 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร	ู

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 หลักสูตรปรับปรุง

ใหม่	 พ.ศ.	 2557	 ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ	 พุทธศักราช	 2556	 และศึกษาประกาศคณะ

กรรมการคุรุสภา	 เร่ือง	 สาระความรู ้	 สมรรถนะ	 และ

ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู	 ผู้บริหาร

สถานศึกษา	ผู้บริหารการศึกษา	และศึกษานิเทศก์	ตามข้อ

บงัคบัคุรสุภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชพี	พ.ศ.	2556	ตลอดทัง้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2548

 ขั้นตอนที่ 2	 การยกร่างรูปแบบ	 ซ่ึงผู้วิจัยอาศัย

ข้อมลูจากขัน้ตอนที	่1	มาด�าเนนิการต่อไป	เป็นลกัษณะรปู

แบบ	(Model)	ซึ่งประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	2	ประการ

	 1.	 การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษา	

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	หลักสูตรปรับปรุงใหม่	พ.ศ.	2557	ใน	

3	ด้าน

	 	 1.1	 ด้านเนือ้หาวชิา/ด้านความรูค้วามสามารถ

ของครู

	 	 1.2	 ด้านเทคนิควิธีเพื่อท�างานในหน้าที่ครู
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	 	 1.3	 ด้านคุณลกัษณะเพือ่พฒันาความสามารถ

ของนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

	 2.	 ระบุตัวบ่งชี้	(Index)	ในแต่ละด้าน

 ขั้นตอนที่ 3	การสร้างเครื่องมือ	 (Tool)	ของการ

วจิยัหลงัจากผูว้จิยัได้ตรวจสอบตวับ่งชีใ้นแต่ละด้านจนครบ

แล้ว	 ผู้วิจัยจึงสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	ตามวิธีของ	Likert	

	 แบบสอบถามผู้วิจัย	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	 เป็นข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพผู้ตอบ

แบบสอบถาม

	 	 ตอนที	่2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิด

เห็นของครูพี่เลี้ยงนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 และ

อาจารย์นิเทศก์	 ที่มีต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏบัิตกิารสอนในโรงเรียน	หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ

วิชาชีพครู	(หลักสูตรปรับปรุงใหม่	พ.ศ.	2557)	ใน	3	ด้าน	

ดังที่ระบุไว้ข้างต้น

	 	 ตอนที	่3	 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติม	 ถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ 

การสอนในโรงเรียนของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ขัน้ตอนที ่4	การหาคุณภาพของเครือ่งมอื	ผู้วจิยัใช้

เทคนิค	IOC	(Index	of	Item	Objective	Congruence)	

เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือว่าข้อค�าถามที่เป็นตัวบ่งชี้ใน

แต่ละด้านสมัพันธ์กบัองค์ประกอบด้านนัน้ๆ	มากน้อยเพยีง

ใด	 โดยการขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญจ�านวน	 5	 คน	

ประกอบด้วย

	 1.	 ดร.	มนูญศิวารมย์

	 2.	 ดร.	วิมลพร	สุวรรณแสนทวี

	 3.	 ดร.	สังวาล	เพียยุระ

	 4.	 ดร.	วิเชียร	รู้ยืนยง

	 5.	 รศ.	วิโรจน์	มุทุกันต์

สถานภาพ
1. ครูพี่เลี้ยง
2. นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
3. อาจารย์นิเทศก์

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	(หลักสูตรปรับปรุงใหม่	

พ.ศ. 2557)		มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใน	3 ด้าน

   1. ด้านเนื้อหาวิชา/ด้านความรู้ความสามารถ

   2. ด้านเทคนิควิธีเพื่อท�างานในหน้าที่ครู

   3. ด้านคุณลักษณะเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษา	

      ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

การส�ารวจความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง	

นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
และอาจารย์นิเทศก์

สรุปผลการวิจัย
เผยแพร่งานวิจัย

สู่สถานศึกษา

ภาพประกอบ	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขั้นตอนการวิจัย (Research Framework)

	 ในการวิจัย	เรื่อง	แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพ

ครู	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 (หลักสูตร

ปรับปรุงใหม่	พ.ศ.	2557)	มีขั้นตอนดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1	การก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย	

(Conceptual	Framework)	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการหลายขั้น

ตอน	ดังนี้

	 ศึกษาเอกสารต่างๆ	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

เอกสารมาตรฐานหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรสุภา

รับรอง	 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 หลักสูตรปรับปรุง

ใหม่	 พ.ศ.	 2557	 ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ	 พุทธศักราช	 2556	 และศึกษาประกาศคณะ

กรรมการคุรุสภา	 เร่ือง	 สาระความรู ้	 สมรรถนะ	 และ

ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู	 ผู้บริหาร

สถานศึกษา	ผู้บริหารการศึกษา	และศึกษานิเทศก์	ตามข้อ

บงัคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชพี	พ.ศ.	2556	ตลอดทัง้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2548

 ขั้นตอนที่ 2	 การยกร่างรูปแบบ	 ซึ่งผู้วิจัยอาศัย

ข้อมลูจากขัน้ตอนที	่1	มาด�าเนนิการต่อไป	เป็นลกัษณะรปู

แบบ	(Model)	ซึ่งประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	2	ประการ

	 1.	 การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษา	

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	หลักสูตรปรับปรุงใหม่	พ.ศ.	2557	ใน	

3	ด้าน

	 	 1.1	 ด้านเนือ้หาวชิา/ด้านความรูค้วามสามารถ

ของครู

	 	 1.2	 ด้านเทคนิควิธีเพื่อท�างานในหน้าที่ครู

	 	 1.3	 ด้านคุณลกัษณะเพือ่พฒันาความสามารถ

ของนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

	 2.	 ระบุตัวบ่งชี้	(Index)	ในแต่ละด้าน

 ขั้นตอนที่ 3	การสร้างเครื่องมือ	 (Tool)	ของการ

วิจัย	 หลังจากผู้วิจัยได้ตรวจสอบตัวบ่งชี้ในแต่ละด้านจน

ครบแล้ว	 ผู ้ วิจัยจึงสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ตามวิธีของ	Likert

	 แบบสอบถามผู้วิจัย	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ

แบบสอบถาม

	 	 ตอนที	่2	 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิด

เห็นของครูพี่เล้ียง	 นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 และ

อาจารย์นิเทศก์	 ที่มีต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏบัิตกิารสอนในโรงเรียน	หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ

วิชาชีพครู	(หลักสูตรปรับปรุงใหม่	พ.ศ.	2557)	ใน	3	ด้าน	

ดังที่ระบุไว้ข้างต้น

	 	 ตอนที	่3		เป็นแบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอ

แนะเพิม่เตมิ	ถงึแนวทางการพฒันาศกัยภาพการปฏบัิตกิาร

สอนในโรงเรียนของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพคร	ู

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ขั้นตอนที่ 4	การหาคุณภาพของเครื่องมือ

	 ผู้วิจัยใช้เทคนิค	IOC(Index	of	 Item	Objective	

Congruence)	 เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือว่าข้อค�าถาม

ที่เป็นตัวบ่งช้ีในแต่ละด้านสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้าน

นั้นๆ	 มากน้อยเพียงใด	 โดยการขอความร่วมมือจาก 

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	คน	ประกอบด้วย

	 1.	 ดร.	มนูญ	ศิวารมย์

	 2.	 ดร.	วิมลพร	สุวรรณแสนทวี

	 3.	 ดร.	สังวาล	เพียยุระ

	 4.	 ดร.	วิเชียร	รู้ยืนยง

	 5.	 รศ.	วิโรจน์	มุทุกันต์

 ขัน้ตอนที ่5	เมือ่ผูว้จิยัได้แก้ไขแบบสอบถามตามที่

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะเสร็จแล้ว	ผู้วจิัยน�าเสนอให้อาจารยท์ี่

ปรึกษา	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิช�านาญในการท�าวิจัย	 และได้

ปรบัแก้ไขปรบัปรงุ	ตามผูท้รงคณุวฒุเิสนอแนะอีกครัง้หนึง่

 ขัน้ตอนที ่6	แบบสอบถามทีผู้่วจิยัได้แก้ไขปรบัปรงุ

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชีย่วชาญและผู้ทรงคุณวฒิุแล้ว	หลงั

จากนั้นผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างดังระบุข้าง

ต้นได้ตอบแบบสอบถาม	พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ	ผู้วิจัยเก็บ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

166

รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกลับคืนมาด้วยตนเอง	

 ขั้นตอนที่ 7	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามที่ได้กลับคืน

มา	ผูว้จิยัจะตรวจเชค็ทกุหน้าให้ได้แบบสอบถามทีส่มบรูณ์	

จึงน�าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	มี

ขั้นตอนดังนี้

	 1.	 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีไ่ด้

กลับคืนมา	 หากพบว่าแบบสอบถามใดไม่สมบูรณ์จะไม่น�า

มาวิเคราะห์

	 2.	 ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ์	 โดย

แยกคะแนนตามตัวแปรที่ศึกษา	 เพื่อด�าเนินการวิเคราะห์

ทางสถิติ

	 3.	 น�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม	 ด�าเนินการ

วเิคราะห์ข้อมลู	โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเร็จรปู	ตาม

ตวับ่งชีท้ีท่�าการศกึษาโดยวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ในเชงิภาพรวม	

และตามตัวบ่งชี้แล้ว	 แปรผลตามเกณฑ์	 ดังน้ี	 (ทิพยา	 

กิจวิจารณ์,	2557)

	 	 4.51-5.00	 หมายถึง	 ระดับความคิดเห็นด้วย 

	 	 	 	 	 	 มากที่สุด

	 	 3.51-4.50		หมายถึง	 ระดับความคิดเห็นด้วย 

	 	 	 	 	 	 มาก

	 	 2.51-3.50	 หมายถึง	 ระดับความคิดเห็นด้วย 

	 	 	 	 	 	 ปานกลาง

	 	 1.51-2.50	 หมายถึง	 ระดับความคิดเห็นด้วย 

	 	 	 	 	 	 น้อย

	 	 1.00-1.50	 หมายถึง	 ระดับความคิดเห็นด้วย 

	 	 	 	 	 	 น้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 สถิติพื้นฐาน

	 	 1.1	 ค่าร้อยละ	(%)

	 	 1.2	 ค่าเฉลี่ย	(x̄)
	 	 1.3	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)

	 2.	 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ

	 	 ค่า	IOC	(Index	of	Item	Objective	Congruence) 

	 3.	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 F-test	วเิคราะห์ความแปรปรวน	(Analysis	of	

Variance)	แบบ	One-way	ANOVA

สรุปผลการวิจัย

	 1.		แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการ

สอนของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 พบว่า	 ครูพ่ีเล้ียง

นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	และอาจารย์นิเทศก์	มีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติการสอนของนักศึกษา	 เมื่อเรียงล�าดับคะแนนเฉลี่ย

ของความคิดเห็น	 พบว่า	 ด้านที่ม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้าน

คุณลักษณะของความเป็นครู	 รองลงมาได้แก่	 ด้านเทคนิค

เพือ่ท�างานในหน้าทีค่ร	ูด้านความรูค้วามสามารถในเนือ้หา

วิชา	ตามล�าดับ	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	ในแต่ละด้านตาม

สถานภาพ	พบว่า	

	 	 ด้านที	่1	 ด้านความรูค้วามสามารถในเนือ้หาวชิา	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและตามสถานภาพได้ดังต่อไปนี้

	 	 	 ครูพี่เลี้ยง	 มีความคิดเห็นข้อที่ได้คะแนน

เฉลี่ยสูงสุด	คือ	การน�าความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามา

ใช้ในการสอน	รองลงมาคือ	ความสามารถตอบปัญหาและ

ข้อสงสัยในวิชาที่สอนให้นักเรียนได้อย่างชัดเจน	 ส่วนข้อที่

ได้	 คะแนนเฉล่ียต�่าสุด	 คือ	 การน�าความรู้	 ความเข้าใจใน

เรื่องการวิจัยมาใช้เพื่อแก้ปัญหานักเรียน

	 	 	 นกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชีพคร	ูมคีวามคิด

เห็นข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงสุด	 คือ	 ความสามารถตอบ

ปัญหาและข้อสงสัยในวชิาทีส่อนให้นกัเรยีนได้อย่างชดัเจน	

รองลงมาคือ	 การน�าความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมาใช้ในการเรียนการสอน	

และข้อต�า่สดุ	คอื	มกีารถ่ายทอดเรือ่งประชาคมอาเซียนมา

ให้นักเรียนเข้าใจ

	 	 	 อาจารย์นิเทศก์	 มีความคิดเห็นข้อที่ได้

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด	คือ	การน�าความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

วิชามาใช้ในการสอน	 ความสามารถตอบปัญหาและข้อ
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สงสัยในวิชาที่สอนให้นักเรียนได้อย่างชัดเจน	รองลงมาคือ	

การจดัท�าแผนการสอน	จดักจิกรรมการเรียนการสอน	และ

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง	 เพื่อน�ามาจัดการเรียน

การสอน	และข้อทีไ่ด้คะแนนเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	มกีารถ่ายทอด

เรื่องประชาคมอาเซียนให้นักเรียนเข้าใจ	

	 	 ด้านที	่2	 ด้านเทคนคิวธิเีพือ่ท�างานในหน้าทีค่รู	

โดยพิจารณาเป็นรายข้อ	และตามสถานภาพ	พบว่า

	 	 	 ครพูีเ่ลีย้ง	มคีวามคดิเหน็โดยเรยีงคะแนน

เฉลีย่จากสงูไปหาต�า่	ข้อทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุ	คอื	การช่วย

เหลือพัฒนาผู้เรียนร่วมกับครูหรือบุคลากรในโรงเรียน	รอง

ลงมาคือ	 การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ�าวัน	 ครูธุรการใน

โรงเรียน	และข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	การสร้างและ

ผลิตสื่อ	สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อใช้ในการสอน

	 	 	 นกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชีพคร	ูมคีวามคิด

เห็นโดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	 ข้อที่มีคะแนน

เฉลีย่สงูสดุ	คอื	การปฏบิตัหิน้าทีค่รเูวรประจ�าวนั	ครธูรุการ

ในโรงเรียน	รองลงมาคือ	การช่วยเหลือนักเรียน	ที่มีปัญหา

ร่วมกบับคุลากรในโรงเรยีน	ส่วนข้อทีไ่ด้คะแนนเฉล่ียต�า่สดุ	

คือ	การสร้างและผลิตสื่อ	สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อใช้ใน

การสอน

	 	 	 อาจารย์นิเทศก์	 มีความคิดเห็นข้อที่ได้

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 การปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ�าวัน	

ครธูรุการในโรงเรยีน	รองลงมาคอื	การช่วยเหลอืนกัเรยีนที่

มีปัญหาร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน	 ส่วนข้อท่ีได้คะแนน

เฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	การสร้างและผลติสือ่	สร้างนวตักรรมใหม่ๆ	

เพื่อใช้ในการสอน

	 	 ด้านที	่3		ด้านคณุลกัษณะของความเป็นคร	ูโดย

พิจารณาเป็นรายข้อ	และตามสถานภาพ	พบว่า

	 	 	 ครพูีเ่ลีย้ง	มคีวามคดิเหน็โดยเรยีงคะแนน

เฉลีย่จากสงูไปหาต�า่	ข้อทีไ่ด้คะแนนเฉลีย่สงูสดุ	คอื	มคีวาม

รกั	ศรทัธาในวชิาชพีคร	ูและเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์กร	รอง

ลงมาคอื	มจีติใจโอบอ้อมอารี	วางตนอยูใ่นศลีธรรม	มคีวาม

คิดริเริ่มสร ้างสรรค์	 มีอารมณ์แจ่มใส	 อัธยาศัยดี	 มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลทั่วไป	และข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ย

ต�่าสุด	 คือ	 มีความเป็นผู้น�ามีขันติรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์

	 	 	 นกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชีพคร	ูมคีวามคิด

เห็นโดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	 พบว่าข้อที่ได้

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 มีความรัก	 ศรัทธาในวิชาชีพคร	ู 

และเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์กร	รองลงมาคอื	รบัผิดชอบงาน

ต่างๆ	ในโรงเรยีนและสามารถร่วมงานกบัหมูค่ณะได้เหมาะ

สม	 และข้อที่ได้คะแนนต�่าสุด	 คือ	 มีความเป็นผู้น�ามีขันติ

รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

	 	 	 ส่วนอาจารย์นิเทศก์	 มีความคิดเห็นโดย

เรยีงคะแนนเฉล่ียจากสูงไปหาต�า่	พบว่าข้อทีไ่ด้คะแนนเฉล่ีย

สูงสุด	คือ	มีความรัก	ศรัทธาในวิชาชีพครู	และเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์กร	 รองลงมาคือ	 มีอารมณ์แจ่มใส	 อัธยาศัยดี	 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลทั่วไป	 และข้อที่ได้คะแนน 

ต�่าสุด	คือ	มีวินัยในตนเอง	และปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่

ดี	มีบุคลิกภาพดี	พูดจาดี	แต่งกายเหมาะสมกับการเป็นครู	

มีความเป็นผู้น�า	มีขันติ	รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

	 2.		ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของครพูีเ่ล้ียง	

นกัศึกษา	ป.บณัฑิตวชิาชีพคร	ูและอาจารย์นเิทศก์เกีย่วกับ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการสอนของ

นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	พบว่า	

	 	 ในภาพรวมทัง้	3	ด้าน	กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็

แตกต่างกนัเมือ่เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่พบว่า	ครพูีเ่ล้ียงและ

นกัศึกษามคีวามคิดเหน็แตกต่างกนั	แต่คู่อืน่ๆ	พบว่าไม่แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เมื่อเปรียบ

เทียบความคิดเห็นในรายด้าน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นในด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาแตกต่าง

กัน	 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู ่พบว่า	 ครูพี่เลี้ยงและ

นกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชพีครมูคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั	แต่

คู่อ่ืนๆ	 พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.05	ส่วนความคิดเหน็ในด้านเทคนคิวธิเีพือ่ท�างานใน

หน้าทีค่ร	ูและด้านคณุลกัษณะของความเป็นคร	ูพบว่ากลุม่

ตวัอย่างมีความเห็นไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.05
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อภิปรายผล

	 จากการวิจัย	 มีประเด็นที่น่าสนใจ	 สมควรน�ามา

อภิปรายผล	ได้ดังนี้

	 จากผลการวจิยั	พบว่า	แนวทางการพฒันาศกัยภาพ

ของนกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชพีครู	ในโรงเรยีน	ภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก	แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตาม

ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง	นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	

และอาจารย์นิเทศก์	 ซ่ึงมีความคิดเห็นสอดคล้องกันท้ัง	 3	

ด้าน	เมื่อเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	พบว่า	ด้านที่ได้

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านคุณลักษณะของความเป็นคร	ู

และด้านความรู้ความสามารถในเน้ือหาสาระ	 ตามล�าดับ	

จากผลการวจิยัทีพ่บนี	้สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ	เสนย์ี	

สงัข์ทอง	(2536)	และของสชุาดา	ลดาวลัย์	(2555)	ทีท่�าการ

วจัิยในเร่ืองคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูโรงเรยีนเอกชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 พบว่า	 คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์มาอันดับ	1	คือ	ด้านคุณลักษณะของความเป็นครู	

และคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 ด้านความรู้ความสามารถใน

เนื้อหาวิชา	

	 เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน	และรายข้อตามสถานภาพ	

อภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.		ด้านความรูค้วามสามารถ	ครพูีเ่ลีย้ง	มคีวามคดิ

เห็นข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 การน�าความรู้ความ

เข้าใจในเนื้อหาวิชามาใช้สอน	 นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพ

ครู	 มีความคิดเห็นข้อท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ความ

สามารถตอบปัญหาและข้อสงสัยในวิชาท่ีสอนให้นักเรียน

ได้อย่างชัดเจน	ส่วนอาจารย์นิเทศก์	มีความคิดเห็นข้อที่ได้

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด	คือ	การน�าความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

วิชามาใช้ในการสอน	 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ	 การ

ประกอบอาชพีครู	หรอืเป็นคร	ูมอือาชพีได้นัน้สิง่ส�าคญัทีส่ดุ	

คอื	ต้องเข้าใจ	มคีวามรูใ้นเนือ้หาวชิา	เพือ่น�ามาใช้สอน	เพือ่

จะได้น�ามาวางแผนการจัดการเรียนรู	้จดักจิกรรมการเรยีน

การสอน	โดยเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ	และบูรณาการความ

รูเ้พือ่ให้นกัเรยีนสามารถคดิวเิคราะห์เป็น	กระตุน้ให้ผูเ้รยีน

เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้	 โดยต้องไม่ยากหรือง่ายเกิน

ไปจนท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความเบือ่หน่าย	ในการเรยีนการสอน

ในศตวรรษที	่21	มุง่เน้นให้จดัการเรยีนการสอนให้เชือ่มโยง

กับชีวิตจริง	 สอนให้ถึงแก่นวิชา	 พัฒนาทักษะ	 การคิด	

กระตุน้การถ่ายโอนความรู้	สอนวธิเีรยีนให้ผู้เรยีน	แก้ความ

เข้าใจผิดโดยตรง	ให้ความส�าคัญของการท�างานเป็นทีม	ใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	 บาทิสตา	 (1976)	 ที่ท�าการศึกษาลักษณะที่ดีของครู	

ประกอบด้วย	 มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน	 เพื่อน�ามา

ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน	 และตรงกับงานวิจัย

ของ	สครับเนอร์	(1999)	ที่พบว่า	สิ่งจูงใจให้เกิดการเรียนรู้	

คือ	 ครูต้องมีความรู้	 ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี	 ส่วน

ด้านความรูค้วามสามารถในด้านเนือ้หาวชิาข้อทีไ่ด้ค่าเฉลีย่

ต�่าสุด	 ตามความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง	 คือ	 การน�าความรู้

ความเข้าใจในเรื่องวิจัยมาใช้เพื่อแก้ป ัญหานักเรียน	

นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 มีความคิดเห็นข้อที่ได้ค่า

เฉล่ียต�า่สุด	คือ	ข้อทีม่กีารถ่ายทอด	เรือ่งประชาคมอาเซียน	

มาให้นกัเรยีนเข้าใจ	ส่วนอาจารย์นเิทศก์	มคีวามคดิเหน็ข้อ

ที่ได้ค่าเฉล่ียต�่าสุด	 คือ	 มีการถ่ายทอดเรื่องประชาคม

อาเซียน	 ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกับนักศึกษา	 ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู	ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ	นักศึกษา	ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู	 ไม่เห็นความส�าคัญและเข้าใจในเรื่องประชาคม

อาเซียน	 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	

ควรจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม	 และจัดกิจกรรมเป็นรูป

ธรรมเพือ่ชกัจงูให้นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม	และสอดแทรก

เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสอดแทรกในรายวิชาที่

เปิดสอนให้มากขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนันท

กาญจน์	จันสูตร	(2558)	ที่ท�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	

พฒันาศกัยภาพครกูลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	ในการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 ส่วนความคิดเห็นของครูพี่

เลี้ยง	 ข้อที่ได้คะแนนต�่าสุด	 คือ	 การน�าความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องวิจัยมาใช้เพื่อแก้ปัญหานักเรียน	 ซึ่งข้อนี้ทาง

มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยเฉพาะหลกัสูตร

ปรับปรุงใหม่	 2557	 มุ่งเน้นในเรื่องการท�าวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรยีนรู	้(8005207)	ซึง่เป็นรายวชิาหนึง่ในการเรยีนการ
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สอน	ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูอยู่แล้ว

	 2.		ด้านเทคนิควิธีเพื่อท�างานในหน้าท่ีครู	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อและตามสถานภาพ	พบว่า

	 	 ครพูีเ่ลีย้ง	มคีวามคิดเหน็โดยเรยีงคะแนนเฉล่ีย

จากสูงไปหาต�่า	 ข้อที่ได้คะแนนสูงสุด	 คือ	 การช่วยเหลือ

พัฒนาผู้เรียนร่วมกับครูหรือบุคลากรในโรงเรียน	นักศึกษา	

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 มีความคิดเห็นข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ย

สูงสุด	 คือ	 การปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ�าวัน	 ครูธุรการใน

โรงเรยีน	ส่วนอาจารย์นเิทศก์	มคีวามคดิเหน็ข้อทีไ่ด้คะแนน

สูงสุด	 คือ	 การปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ�าวัน	 ครูธุรการใน

โรงเรียน	 ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา	 ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู	 ที่เป็นเช่นน้ี	 เพราะการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูใน

โรงเรยีน	ซึง่ต้องมีภาระงานทีร่บัผดิชอบและส�าคญัทีส่ดุ	รอง

จากงานวิชาการในโรงเรียนแล้วก็คือ	 งานครูเวรประจ�าวัน	

ครธูรุการในโรงเรยีน	ซึง่ทางโรงเรยีนทีไ่ปช่วยสอนจะจดัให้

โดยตรง	 ให้ครูทุกคนต้องรับผิดชอบ	 เพื่อช่วยเหลือดูแล

นักเรียนอย่างใกล้ชิด	 ป้องกันอุบัติเหตุ	 อาจเกิดขึ้นกับ

นักเรียนได้	 และช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงอีกด้วย	 ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของเลิศลักษณ์	 วงศ์สวรรค์	 (2553)	 ที่พบว่า	

คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต	 (กศ.บ.	 5ปี)	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เห็น

ความส�าคญัในบทบาท	หน้าที	่ภาระงานคร	ูด้านคณุลกัษณะ

ของครูท่ีดีด้านการเสริมสร้างศักยภาพ	 และสมรรถภาพ

ความเป็นครู	ด้านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

	 	 ส่วนความคดิเหน็ของครพูีเ่ลีย้ง	ข้อทีไ่ด้คะแนน

ต�่าสุด	คือ	การสร้างและผลิตสื่อ	สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อ

ใช้ในการสอน	นกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชพีคร	ูมคีวามคดิเห็น	

ข้อที่ได้คะแนนต�่าสุด	 คือ	 การสร้างและผลิตสื่อ	 สร้าง

นวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อใช้ในการสอน	ส่วนอาจารย์นิเทศก์	มี

ความคิดเห็น	ข้อที่ได้คะแนนต�่าสุด	คือ	การสร้างและผลิต

สื่อ	สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อใช้ในการสอน	ซึ่งมีความคิด

เหน็ตรงกนัท้ังครูพีเ่ลีย้ง	นกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชพีคร	ูและ

อาจารย์นิเทศก์	อาจเป็นเพราะนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพ

ครู	ยงัขาดทกัษะความรู	้การผลติสือ่การเรยีนการสอน	ทาง

มหาวทิยาลยัควรให้งบประมาณให้นกัศึกษาได้มกีารประชมุ

ปฏิบัติการในการผลิตสื่อ	หรือให้ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนที่ไป

ช่วยสอนได้ให้ความรูแ้ละจดัประชุมปฏิบตักิารให้นกัศึกษา

ได้ปฏิบัติโดยตรงหรือเชิญผู้เช่ียวชาญจากข้างนอกมาให้

ความรู้	และพาท�า	ซึ่งจะท�าให้นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพ

ครูมีความรู้	ทักษะ	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ในการผลิต

สือ่มาใช้ในการเรยีนการสอนต่อไป	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั

ของบวัผัน	สีหาจกั	(2558)	ทีท่�าการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร	แบบ

มส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาศกัยภาพครใูนการผลติและใช้สือ่การ

เรียนรู้ในวิทยาลัย	 ไชยสมบัติเทคโนโลยี	 แขวงสะหวันนะ

เขต	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	พบว่า	สภาพ

ครยูงัขาดทกัษะ	ความรูใ้นการผลิตสือ่การเรยีนการสอน	ซึง่

เกิดจากขาดงบประมาณในการผลิตส่ือ	 และปัญหาการ

พฒันาศักยภาพครใูนการผลติและการใช้สือ่	พบว่า	สือ่บาง

ชิน้มสีภาพเก่าช�ารดุ	สือ่ทีใ่ช้ส่วนมากเป็นสือ่ส�าเรจ็รปู	ราคา

แพง	ไม่ตรงกับเนื้อหา	ท�าให้การจัดการเรียนการสอนของ

ครูไม่บรรลุวัตถุประสงค์	 แนวทางพัฒนาคือการประชุม

ปฏิบัติการในการผลิตสื่อ	ผลปรากฏว่า	ครูมีความรู้	ทักษะ

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ในการผลิตส่ือการเรียนรู้	 และ

สอดคล้องกบัเนือ้หาพร้อมทีจ่ะใช้งานและได้ใช้วัสดอุปุกรณ์

ทีม่อียูใ่นท้องถิน่	ประหยดัค่าใช้จ่ายสามารถน�าไปประยกุต์

ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

	 3.		ด้านคุณลกัษณะของความเป็นคร	ูเมือ่พิจารณา

เป็นรายข้อ	และตามสถานภาพ	พบว่า

	 	 ครูพ่ีเล้ียง	 มีความคิดเห็นโดยเรียงจากคะแนน

เฉล่ียสูงไปหาต�า่	ข้อทีไ่ด้คะแนนสูงสุดคือ	มคีวามรกั	ศรทัธา

ในวิชาชีพครู	 และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร	 นักศึกษา	

ป.บณัฑติวิชาชพีคร	ูมคีวามคดิเหน็ข้อทีไ่ด้คะแนนสูงสดุ	คอื	

มีความรัก	 ศรัทธา	 ในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กร	ส่วนอาจารย์นิเทศก์	มีความคิดเห็นข้อที่ได้คะแนน

สูงสุด	คือ	มีความรัก	ศรัทธาในวิชาชีพครู	และเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์กร	 เช่นเดียวกัน	 แสดงให้เห็นว่า	 คุณลักษณะ

ของความเป็นครทูีด่จีะต้องมคุีณลักษณะดงักล่าวให้ปรากฏ

แก่บุคคลทั่วไป	ซึ่งการมีความรัก	ศรัทธาในวิชาชีพครูต้อง
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มีบุคลิกลักษณะหลายประการ	 เช่นคุณลักษณะของครูที่มี

ประสิทธภิาพในยคุปฏริปูการศกึษาต้องเป็นบคุคลทีม่คีวาม

สามารถในการพฒันาผูเ้รยีน	สามารถจดักระบวนการเรยีน

รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 มีทักษะและกระบวนการในการ

คิด	การวิเคราะห์	และการแก้ปัญหา	มีความใฝ่รู้	สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 สามารถพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง	และเต็มศักยภาพ	(คณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ,	 2551)	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานประกัน

คุณภาพสถานศึกษาเอกชน	 ท่ีระบุว่า	 คุณลักษณะของครู

ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	คือ	ครูต้องมีวิญญาณความ

เป็นครู	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ครูมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	 ครูมีความ

สามารถแสวงหาความรู	้วเิคราะห์และสร้างองค์ความรู	้เพือ่

พัฒนาการสอน	 และครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงาน

ที่รับผิดชอบ	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,	

2545)	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Batista	 (1979)	 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Calderon	 (1989)	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Cornell	 (1999)	 ซึ่งสรุปได้ว่า	

ครูควรมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้และ

สอนนักเรียนได้ดี	 ส่วนความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง	 ข้อที่ได้

คะแนนต�า่สดุ	คอื	มคีวามเป็นผูน้�า	มขีนัตริูจ้กัใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์	 นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 มีความคิด

เห็นข้อที่ได้คะแนนต�่าสุด	คือ	มีความเป็นผู้น�า	มีขันติรู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 เช่นเดียวกันและอาจารย์นิเท

ศก์มคีวามคดิเหน็	ข้อทีไ่ด้คะแนนต�า่สดุ	คอื	มวีนิยัในตนเอง

และปฏบิติัตนเป็นแบบอย่างทีด่	ีและมคีวามเป็นผูน้�า	มขัีนติ

รูจ้กัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	เช่นเดยีวกนั	ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ยังขาดการเป็นผู้น�า	

และยงัไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์แก่ตนเอง	สิง่เหล่า

นี้	ทางมหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอด

แทรกการเป็นผู้น�าแก่นักศึกษา	 ได้ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น�า	

และผู ้ตาม	 จัดกิจกรรมกลุ ่มในการเรียนมากข้ึน	 และ

นอกจากนี้ทางโรงเรียนท่ีไปฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน	

ผูบ้รหิารของแต่ละโรงเรยีนท่ีรบันกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชพี

ครู	 ต้องจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู	 หรือโครงการ

พฒันาวิชาชพีคร	ูและบคุลากรทางการศึกษาร่วมด้วย	เพือ่

สร้างขวญัก�าลงัใจในการปฏิบตังิานของคร	ูและบคุลากร	ซึง่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อภิชาติ	นาเลาห์	(2558)	ที่พบ

ว่า	 ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา	 เพื่อรับรางวัล

พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้	 ทักษะวิชาการและ

กระบวนการจดัการเรยีนรู	้สร้างขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตัิ

งานของครูและบุคลากร	 และมีโครงการพัฒนาวิชาชีพคร	ู

และบุคลากรทางการศึกษาร่วมด้วย

ข้อเสนอแนะ

	 จากการวจิยั	เรือ่ง	แนวทางการพฒันาศกัยภาพการ

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพ

ครู	(หลักสูตรปรับปรุงใหม่	2557)	มหาวิทยาลัยภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 จากข้อค้นพบผลงานการวิจัย	 มีข้อเสนอแนะ

ในการน�าไปใช้ดังนี้

	 	 1.1		 สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของ

นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ควรได้ทราบและตระหนัก

ว่าด้านการเป็นครนูัน้	ควรได้ใส่ใจหรอืควบคมุลกัษณะทีโ่ดด

เด่นจากที่ค้นพบให้อยู่ในระดับมาตรฐาน	และยั่งยืนตลอด

ไป

	 	 1.2	 ในส่วนทีเ่ป็นศักยภาพของนกัศึกษา	ทีค้่น

พบรองลงมาที่ปลีกย่อยหรือได้ค่าเฉล่ียที่ต�่า	 ควรได้ใส่ใจ

พัฒนาให้ได้มาตรฐานและควรอยู ่ในระดับที่ยั่งยืน	 มี

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

	 	 1.3	 ควรชี้แนะนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	

ให้รูว่้าควรพฒันาหรอืปรบัปรงุมาตรฐานของนักศกึษาทีไ่ด้

ค่าเฉลี่ยรองลงมา	หรือค่าเฉลี่ยต�่าอย่างไรบ้าง	 โดยฟังจาก

ทัศนะของครูพี่เลี้ยง	อาจารย์นิเทศก์	และ/หรือจากทัศนะ

ของนักศึกษาเอง
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	 	 1.4	 ควรน�าผลการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนักศึกษา	

ป.บณัฑติวชิาชีพคร	ูเสนอต่อหน่วยงานทีส่งูขึน้	ทีเ่กีย่วข้อง

ดูแลโดยตรง	และเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

	 2.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรท�าการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative)	ในเรื่องนี้อีก	เพื่อยืนยัน	สนับสนุนการวิจัย

ในครั้งนี้

	 	 2.2	 ควรศึกษาและวิจัยเชิงพัฒนาในประเด็น

ที่พบว่า	 นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครูที่มีศักยภาพอยู่ใน

ระดับควรปรับปรุง	อาทิ	:	องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประชาคม

อาเซยีน	การสร้างส่ือเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน	เป็นการ

เพิ่มพูนสมรรถนะในตนต่อไป

	 	 2.3	 ควรมีการประเมินผลที่หลากหลาย	และ

เหมาะสมยิ่งขึ้นไป
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การสร้างสรรค์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน : ขิมอีสาน

Folk Musical Instrument Making: An Isan Dulcimer

ภิภพ	ปิ่นแก้ว1

Mr.Piphop	Pinkaew1

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน	 :	 ขิมอีสาน	 ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องดนตรี 

พื้นบ้านอีสานชนิดใหม่	 วัตถุประสงค์การวิจัยประกอบด้วย	 แนวคิดในการสร้างสรรค์	 การสร้างแบบแปลน	ขั้นตอนการ

สร้าง	คุณลักษณะอะคูสติก	วิธีการบรรเลง	และการประเมินคุณภาพขิมอีสาน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 แนวคิดในการสร้างสรรค์ขิมอีสาน	 โดยการน�ารูปร่างลักษณะโครงสร้างของโปงลางและการ

ก�าเนิดเสียงของขิมที่เกิดจากการตีสาย	ซึ่งน�าเครื่องดนตรี	2	อย่างมาผสมผสานและสร้างสรรค์เครื่องดนตรีขึ้นมาใหม่	ซึ่ง

เป็นนวตักรรมทีส่ร้างขึน้ทัง้รปูร่างลกัษณะและระบบเสยีง	การสร้างแบบแปลนขมิอสีานเป็นรปู	2	มติ	ิและก�าหนดโครงสร้าง

ของตวัขมิทีมี่ลกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มคางหม	ูเสยีงต�า่ของขมิอยูด้่านบนและเสยีงสงูอยูด้่านล่าง	ขัน้ตอนการสร้างมอีปุกรณ์

และเครือ่งมอืในการสรา้งเพือ่ให้เกดิประสทิธิภาพ	เครือ่งมอืที่ใช้ในการสร้างขมิส่วนใหญ่จะเปน็เครื่องมอืทีเ่ปน็ไฟฟ้าที่ใช้

ส�าหรับการตดัไม้ขนาดใหญ่ในลกัษณะเส้นตรง	การตดัไม้ในลกัษณะเส้นโค้ง	การตดัไม้ในลกัษณะวงกลม	การใสปรบัระดบั

ของหน้าไม้	การขัดพื้นไม้ให้เรียบ	การเจาะพื้นไม้	และการต่อไม้ใหแ้น่นสนิท	ขิมอสีานสร้างด้วยไม้ขนุนทั้งตัว	เนื่องจากไม้

ขนนุมคีณุสมบติัเนือ้เหนียว	แข็งแรง	คงทน	และมคีวามสวยงาม	ขมิอสีานหนึง่เสยีงม	ี3	สาย	ตัง้เสยีงทัง้สามสายเป็นระดบั

เสยีงเดยีวกนั	เทยีบเสยีงทัง้สามสายในระบบเสยีงสากลในคีย์ซเีมเจอร์	การบรรเลงขมิอสีานนัน้มกีารบรรเลงขมิทัง้มอืซ้าย

และมอืขวา	ลกัษณะการตขีมิจะตแีบบเสยีงเดียวและการตีแบบกรอหรอืรวั	การประเมนิคุณภาพขิมอสีาน	โดยการประเมนิ

จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีพื้นบ้าน	อาจารย์สอนดนตรี	นักศึกษาเอกดนตรี	และนักดนตรีอาชีพ

	 ขมิอสีานเป็นเครือ่งดนตรพีืน้บ้านประเภทเครือ่งตทีีท่�ามาจากสาย	ซึง่เป็นนวตักรรมเครือ่งดนตรชีนดิใหม่	ออกแบบ

ให้มรีปูร่างทีไ่ด้สดัส่วนพอดมีเีป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น	เสยีงดังกงัวาน	มรีะบบเสยีงแบบเมเจอร์สเกลในบนัไดเสยีงซเีมเจอร์

ครบทั้ง	7	 เสียง	สามารถบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน	ขิมอีสานสามารถบรรเลงลาย

พืน้บ้านและลายทีใ่ช้ประกอบการแสดง	ขมิอสีานเป็นทางเลอืกส�าหรบัวงดนตรพีืน้บ้านและวงดนตรชีนดิอืน่ๆ	ทีจ่ะน�าขมิ

ไปใช้ประโยชน์และที่ส�าคัญเป็นสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์โดยคนไทยเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก

 ค�าส�าคัญ : การสร้างสรรค์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน,	ขิมอีสาน

1	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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 This	research	aimed	to	make	a	folk	musical	instrument:	an	Isan	dulcimer	(Isan:	the	northeastern	

style)	that	is	an	innovation	in	the	Isan	instrument	making.	The	research	objectives	are	a	concept	in	

the	instrument	making,	a	plan,	a	process,	acoustic	characteristics,	playing,	and	quality	assessment.

 

The research results:

	 showed	that	the	concept	in	the	instrument	making,	in	which	two	kinds	of	instruments	were	

combined,	created	an	innovative	instrument	in	terms	of	shape	and	sound.	The	plan	of	this	dulcimer	

was	made	into	two	dimensions.	Its	shape	is	trapezoid.	The	lower	pitches	were	located	in	the	upper	

part,	and	the	higher	pitches	were	downward	respectively.	In	the	process	of	making	this	Isan	dulcimer,	

there	were	tools	that	were	crucial	for	the	efficiency	of	the	instrument.	Most	of	them	were	electrical	

tools	for	cutting	big	pieces	of	wood	in	straight	lines,	cutting	curves,	cutting	round	wood	pieces,	filing	

the	surface,	polishing,	drilling,	and	for	a	fine	joining	wood	pieces.	The	material	used	was	jackfruit	wood,	

which	benefited	in	terms	of	solidity,	strength,	resistance,	and	fineness.	The	Isan	dulcimer	produces	

each	sound	by	using	three	strings	that	are	tuned	to	produce	the	same	sound.	The	sound	was	tuned	

to	the	international	standard	of	the	C-major	scale.	It	was	also	designed	for	left-hand	and	right-hand	

playing.	The	string	hitting	can	be	done	to	produce	either	a	single	sound	or	a	thrill.	The	quality	assessment	

was	done	by	experts	in	folk	music,	music	teachers,	music	students,	and	professional	music	players.

	 Isan	dulcimer	is	a	string	instrument	that	is	an	innovation.	It	was	designed	to	have	a	unique	and	

good	shape.	It	produces	an	echo.	The	sound	system	is	the	western	major	scale	made	up	of	seven	

pitch	classes	or	notes.	It	can	be	played	well	in	accompaniment	with	other	Isan	folk	instruments	and	

western	instruments.	This	Isan	dulcimer	can	be	used	to	play	Isan	folk	music	and	the	music	of	an	Isan	

dulcimer	itself.	The	instrument	is	another	choice	for	a	folk	music	band	and	other	bands.	Importantly,	

it	is	an	innovation	by	Thai	people,	for	Thai	society,	and	for	the	world.

 Keywords : Making	Folk	Musical	instrument,	An	Isan	Dulcimer

บทน�า

	 ชาติไทยเป็นแหล่งอารยธรรมแต่โบราณ	 ซ่ึงก่อ

ก�าเนดิศลิปวฒันธรรมอนัแสดงออกถึงภมูปัิญญาของมนษุย์

ในการรังสรรค์สิ่งอันเป็นมรดกของชาติท่ีทรงคุณค่าท่ีตอบ

สนองต่ออารมณ์และความรู้สึก	 เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึง

เชือ้ชาตหิรือเผ่าพันธุแ์ละขนบธรรมเนยีมประเพณวีฒันธรรม

ทัง้	4	ภาค	ได้แก่	ภาคเหนอื	ภาคกลาง	ภาคใต้	และภาคอสีาน	

ชุมชนอีสานเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต	

ในเชิงประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว ่าอีสานเป็นชุมชนที่มี

ขนบธรรมเนียมประเพณีและรูปแบบในการด�ารงชีวิตที่

ค่อนข้างจะมแีบบแผนโดยเฉพาะกบัประเพณทีีส่มัพนัธ์กบั

วิถีชีวิตตลอดระยะเวลาสิบสองเดือน	 ซึ่งนอกจากจะท�าให้

Abstract
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เกิดขวัญและก�าลังใจในการประกอบอาชีพยังมีการบันเทิง

รื่นเริงต่างๆ	 เข้ามาเกี่ยวข้อง	 โดยการบันเทิงรื่นเริงนั้นได้มี

การคิดท�าอุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบ

จังหวะที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน	 ดังเช่น	 การท�า

โปงลาง	แคน	พณิ	โหวด	กลอง	เป็นต้น	(วณีา	วสีเพญ็.	2533	

:	5)

	 เครื่องดนตรีเป็นประดิษฐ์กรรมท่ีมนุษย์ในดินแดน

ต่างๆ	 ทั่วโลกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยวิธีการคล้ายๆ	 กัน	 และ

ถ่ายทอดพัฒนาการมานบัพนัปีเพือ่สนองความต้องการด้าน

จิตใจที่ให้ความสุนทรีย	ดนตรีเป็นการแสดงออกทางสังคม	

ซึ่งบทบาทของดนตรีมีความสัมพันธ์กับศาสนา	 ความเชื่อ	

เป็นแบบแผนของสังคม	 ดนตรีจึงสะท้อนสภาพชีวิตและ

วฒันธรรมของชมุชนท้องถ่ินได้เป็นอย่างดนีอกจากน้ีเครือ่ง

ดนตรยีงัมคีวามเกีย่วข้องในการรกัษาความเจบ็ป่วย	ความ

พิการ	ต่างๆ	เช่น	รักษาคนไข้โรคจิต	โรคประสาท	และโรค

ปัญญาอ่อน	เป็นต้น	ประเทศไทยกเ็หมอืนกบัประเทศอืน่ๆ	

ทั่วโลก	 ที่ใช้ดนตรีในโอกาสต่างๆ	 มาหลายศตวรรษ	 ซึ่ง

แต่ละท้องถิ่นจะมีเครื่องดนตรีพิเศษเฉพาะซึ่งเป็นเครื่อง

แสดงถึงวัฒนธรรมของท้องถ่ิน	 และในความหมาย

คล้ายคลงึกนัของเครือ่งดนตรีเหล่านีมี้ความแตกต่างกนับ้าง

เล็กน้อยตามลักษณะวัฒนธรรม	ซึ่งแม้จะมีลักษณะต่างกัน

ในหลายๆ	ด้านทีแ่สดงออกถงึวฒันธรรมต่างๆ	แต่มลีกัษณะ

เด่นที่คล้ายกันบางส่วน	(สุชาติ	ภาคสุชล	และคณะ.	2545	

:	1)

	 ดนตรีพื้นบ้านอีสานมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน	

เริม่จากการเลยีนเสยีงของธรรมชาต	ิป่าเขา	ล�าเนาไพ	เสยีง

ฝนตก	เสียงลมพัด	เสียงใบไม้ไหว	และเสียงน�้าตก	น�าวัสดุ

ท้องถิ่นพื้นบ้านมาเลียนเสียงธรรมชาติ	เช่น	ใบไม้	ต้นหญ้า

ปล้อง	 และไม้ไผ่	 เป็นวิวัฒนาการจากการเลียนเสียงของ

ธรรมชาต	ิป่าเขาล�าเนาไพร	จงึเป็นการพฒันาขัน้สงูสดุของ

การประดษิฐ์เครือ่งดนตรพีืน้บ้านอสีานทีม่คีวามละเอยีด	มี

ความไพเราะมากขึน้	และเริม่น�าเครือ่งดนตรพืีน้บ้านอสีาน

มาประสมประสานกนัเกดิเป็นวงดนตรพีืน้บ้าน	เช่น	โปงลาง	

พิณ	แคน	โหวด	และกลอง	ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน	ลักษณะ

เด่นของดนตรีพื้นบ้านอีสาน	 มีการสืบทอดเชื่อมโยงจาก

อดีตสู่ปัจจุบันด้วยวิธีการทาง	 “มุขปาฐะ”	 ที่มีลักษณะ

ท่วงท�านอง	รปูแบบและลลีาทีม่หีลายระดบัเสยีง	ส่วนมาก

จะเน้นการละเล่นประกอบดนตรีที่มีความเป็นเอกลักษณ์

ทางดนตรีในลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น	 กลุ่มวัฒนธรรม

อสีานสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มวฒันธรรมใหญ่ๆ	ได้	2	กลุ่ม	

คือ	 กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีอีสานเหนือและกลุ่มวัฒนธรรม

ดนตรีอีสานใต้	 แต่ละกลุ่มต่างมีเอกลักษณ์ของกลุ่มชนใน

ด้านดนตร	ีการบรรเลงดนตรพีืน้บ้านทีแ่ตกต่างกนัตามท้อง

ถิ่นนั้นๆ	(ปิยพันธ์	แสนทวีสุข.	2549	:	13)

	 การสร้างสรรค์เครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน	 :	 ขิมอีสาน	 

มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน	 ซึ่ง

ประกอบด้วยแนวคิดในการสร้าง	 ขั้นตอนวิธีการสร้าง	

คุณลักษณะทางอะคูสติก	และวิธีการบรรเลง	โปงลางเป็น

เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน	 และขิมเป็นเครื่องดนตรีภาค

กลาง	ท�าให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างเครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิด

ใหม่	ทีร่วมเอาคณุสมบตัขิองโปงลางอสีานและขมิภาคกลาง

เข้าด้วยกนั	โดยสร้างขมิอสีานจากรปูร่างลกัษณะโครงสร้าง

ของโปงลาง	 และใช้ลักษณะการก�าเนิดของเสียงขิม	 จึงมี

แนวคิดในการน�าเครื่องดนตรี	 2	 อย่างมารวมกัน	 และ

สร้างสรรค์เครื่องดนตรีขึ้นมาใหม่ที่เกิดจากการตีสายใน

ระดับเสียงต่างๆ	ที่ถูกก�าหนดขึ้นอย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

	 เป้าหมายสูงสุดของการวิจัยน้ี	 มุ ่งเน้นไปที่การ

สร้างสรรค์ขิมอีสานที่จะเป็นนวัตกรรมเครื่องดนตรีชนิด

ใหม่	 เกิดจากบูรณาการผสมผสานระหว่างรูปร่างลักษณะ

ของโปงลางและระบบเสียงขมิของการตสีาย	ซึง่จะท�าให้ได้

เครื่องดนตรีชนิดใหม่ที่เป็นทางเลือกของวงดนตรีพื้นบ้าน

อีสานและวงดนตรีชนิดอื่นๆ	ที่จะน�าไปใช้ประโยชน์	ดังนั้น

วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญในการวิจัยครั้งนี้	มีดังต่อไปนี้

	 1.	 เพื่อเสนอแนวคิดในการสร้างขิมอีสาน

	 2.	 เพื่อสร้างแบบแปลนขิมอีสาน

	 3.	 เพื่อสร้างขิมอีสานต้นแบบ
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	 4.	 เพื่อบันทึกคุณลักษณะทางอะคูสติกขิมอีสาน

	 5.	 เพื่อก�าหนดวิธีการบรรเลงขิมอีสาน

	 6.	 เพื่อประเมินคุณภาพขิมอีสาน

วิธีการศึกษา

	 การศกึษาข้อมลูและการรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัการ

ประดิษฐ์เครื่องดนตรีของภูมิปัญญาชาวบ้าน	 การใช้วัสดุ

และอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องดนตรี	 ประเพณีความ

เชื่อของชาวอีสานประวัติศาสตร์ของชาวอีสาน	 ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัย	 โดยรวบรวมข้อมูลจากส�านักวิทย

บริการ	อินเตอร์เน็ต	และผู้เชี่ยวชาญในด้านดนตรี	ซึ่งมีขั้น

ตอนในการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1.	 ศึกษาข้อมูลการสร้างขิมอีสาน

	 	 1.1	 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	ต�ารา	 งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง	และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิจัย

	 	 1.2	 ศึกษาวัสดุ	 อุปกรณ์	 เครื่องมือ	 รูปร่าง

ลกัษณะของขมิ	และเทคนคิต่างๆ	ทีใ่ช้ในการสร้างขมิอสีาน

	 	 1.3	 ศึกษาข้อมูลการสร้างขิมจากผู้เช่ียวชาญ

ด้านดนตรี

	 	 1.4	 ศึกษาข้อมูลการสร้างขิมจากช่างผลิต

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน

	 	 1.5	 สรุปผลการศึกษาข้อมูล	 เพื่อรวบรวม

ข้อมูลมาใช้ในข้ันตอนในการสร้างแบบแปลนและขั้นตอน

ในการสร้างขิมอีสาน

	 2.	 ขั้นตอนการสร้างขิมอีสาน

	 	 2.1	 ออกแบบและสร้างแบบแปลนขิม	 เพื่อ

ก�าหนดรปูร่างลกัษณะ	ขนาด	และวสัดใุนการสร้างขมิอสีาน

	 	 2.2	 น�าแบบแปลนขิมอีสานเสนอผู้เชี่ยวชาญ

ด้านดนตรี	ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

	 	 	 2.2.1	 อาจารย์ชมุเดช	เดชภมิล	อาจารย์

ประจ�าสาขาวชิาดริุยางคศลิป์พืน้บ้าน	วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 	 2.2.2	 อาจารย ์วีระยุทธ	 สีคุณหลิ่ว	

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน	 วิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 	 2.2.3	 อาจารย์อคัรพล	สีหนาท	อาจารย์

ประจ�าสาขาวชิาดนตร	ีคณะมนษุยศาสตร์	และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

	 	 	 2.2.4	 อาจารย์ชนก	วรรณกุล	อาจารย์

ประจ�าสาขาวชิาดนตร	ีคณะมนษุยศาสตร์	และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

	 	 	 2.2.5	 นายยทุธการ	รอดขนัเมอืง	อาจารย์

สอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน	 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล	 ต�าบล

หมากแข้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี

	 	 2.3	 ปรับปรุงแก้ไข้แบบแปลนขิมอีสาน	 ตาม 

ผู้เชี่ยวชาญแนะน�า

	 	 2.4	 น�าแบบแปลนขมิอสีานทีเ่สรจ็สมบรูณ์ให้

ช่างสร้างขิมอีสาน

	 	 2.5	 สร้างขิมอีสานตามแบบแปลน

	 	 2.6	 น�าขิมอีสานที่สร้างเสร็จให้ผู ้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบด้านคุณภาพของขิมอีสาน

	 3.	 การสร้างแบบประเมินคุณภาพขิมอีสาน

	 	 3.1	 ศึกษาขัน้ตอนการในการสร้างแบบประเมนิ

	 	 3.2	 ออกแบบและสร้างประเมินคุณภาพของ

ขิมอีสาน	 ซึ่งเป็นแบบประเมินประมาณค่าจากเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้	5	ระดับ	ดังนี้

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	4.51	-	5.00	 ระดับ	ดีมาก

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	3.51	-	4.50	 ระดับ	ดี

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	2.51	-	3.50	 ระดับ	ปานกลาง

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	1.51	-	2.50	 ระดับ	พอใช้

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	1.00	-	1.50	 ระดับ	ปรับปรุง

	 	 3.3	 สร้างแบบประเมินเพื่อประเมินคุณภาพ

ขิมอีสาน

	 4.	 น�าแบบประเมินคุณภาพขิมอีสานเสนอผู้ทรง

คุณวุฒิตรวจสอบ	ซึ่งมีรายชื่อ	ดังนี้

	 	 4.1	 อาจารย์ชุมเดช	เดชภิมล	อาจารย์ประจ�า

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

177

	 	 4.2	 อาจารย์อัครพล	สีหนาท	อาจารย์ประจ�า

สาขาวิชาดนตรี	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

	 	 4.3	 อาจารย์ทศพร	 สุปัญญา	 อาจารย์สอน

ดนตรีสากล	 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล	 ต�าบลหมากแข้ง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี

 5.	 ปรับปรุงแก้ไข้แบบประเมินคุณภาพขิมอีสาน

ตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะน�า

 6.	 น�าแบบประเมินคุณภาพขิมอีสานท่ีแก้ไข้เสร็จ

สมบรูณ์	ให้ประชากรและกลุม่ตวัอย่างประเมนิคณุภาพขมิ

อีสาน

	 7.	 น�าข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินคุณภาพขิม

อสีานมาวเิคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่	(x̄)	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	

S.D.	และสรุปผลการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 งานวจิยัเรือ่ง “การสร้างสรรค์เครือ่งดนตรพีืน้บ้าน	

:	ขิมอีสาน”	ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้	

	 1.	 แบบบันทึกแบบแปลนของขิมอีสาน

	 2.	 แบบบันทึกขั้นตอนการสร้างขิมอีสาน

	 3.	 แบบบันทึกคุณลักษณะทางอะคูสติกของขิม

อีสาน

	 4.	 แบบบันทึกวิธีการบรรเลงของขิมอีสาน

	 5.	 แบบประเมินคุณภาพของขิมอีสาน

ขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัย

 1.	 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง

เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน	และความเป็นมาของขิม

	 2.	 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง

แนวคิดในการสร้างเครื่องดนตรีเพื่อออกแบบในการสร้าง

ขิมอีสาน	

	 3.	 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากแบบบันทึก

แบบแปลนของขิมอีสาน

	 4.	 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากแบบบันทึก

ขั้นตอนการสร้างขิมอีสาน

	 5.	 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากแบบบันทึก

คุณลักษณะทางอะคูสติกของขิมอีสาน

	 6.	 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากแบบบันทึก

วิธีการบรรเลงของขิมอีสาน

ผลการศึกษา

 แนวคิดในการสร้างสรรค์ขิมอีสานจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องดนตรีพื้น

บ้านอีสาน	 ในปัจจุบันเคร่ืองดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภท

เครื่องตีที่ท�ามาจากสาย	 ยังไม่มีผู ้คิดค้นประดิษฐ์การ

ประดิษฐ์เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านซ่ึงไม่มีข้อจ�ากัดควรจะมีการ

สร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ทีเ่ป็นการบรูณาการความคดิการผสม

ผสานของเครื่องดนตรีแต่ชนิดที่จะน�าไปสร้างสรรค์	 ท�าให้

ได้นวัตกรรมเครื่องดนตรีชนิดใหม่	 ซึ่งแนวคิดในการ

สร้างสรรค์ขิมอีสานโดยการน�ารูปร่างลักษณะโครงสร้าง

ของโปงลางและการก�าเนดิเสยีงของขมิทีเ่กดิจากการตสีาย	

ซึ่งน�าเครื่องดนตรี	2	อย่างมาผสมผสานกันและสร้างสรรค์

เครือ่งดนตรขีึน้มาใหม่	ขมิอสีานเป็นเครือ่งดนตรพีืน้บ้านที่

อยูใ่นประเภทเครือ่งตทีีท่�ามาจากสาย	ซึง่ใช้ระบบเสยีงแบบ

เมเจอร์สเกลของดนตรสีากลท่ีมีครบ	7	เสียงเป็นนวตักรรม

ที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งรูปร่างลักษณะและระบบเสียง	 สามารถ

บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเครื่องดนตรีสากล

ได้

	 การสร้างแบบแปลนขิมอีสาน	 ซึ่งสร้างแบบแปลน

ขิมเป็นรูป	 2	 มิติ	 โดยก�าหนดโครงสร้างของตัวขิมที่มี

ลักษณะเป็นรูปสี่เหล่ียมคางหม	ู ซึ่งก�าหนดให้เสียงต�่าของ

ขิมอยู่ด้านบนและเสียงสูงอยู่ด้านล่าง	จึงได้รูปร่างลักษณะ

เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งง่ายต่อการบรรเลงและส่งผลถึง

ระบบของเสียงขิม	 ด้านในตัวขิมจะกลวงพื้นด้านล่างและ

ด้านบนใช้ไม้บางประกบกับตัวขิม	 ด้านซ้ายของขิมจะเป็น

ที่ร้อยสายด้านขวาเป็นหลักปรับระดับเสียงซึ่งมีลักษณะ

เป็นแท่งโลหะมีรูส�าหรับใช้ร้อยสายขิมติดอยู่กับตัวขิมด้าน

ขวาใช้ยดึสายขมิเอาไว้สามารถหมนุเพือ่ปรบัระดบัเสยีง	ตวั
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ขิมมีช่องเสียงที่มีลักษณะเป็นรูวงกลมที่อยู่ด้านหน้าและ

ด้านหลังของตัวขิม	ด้านหน้าจะมีช่องเสียงหนึ่งรู	ส่วนด้าน

หลังจะมช่ีองเสียงสองร	ูส่วนขอบด้านหน้าทางซ้ายและทาง

ขวาของขิมจะเป็นหย่องรองสายซึ่งท�าด้วยไม้เนื้อแข็ง	 ขิม

จะมหีย่องรองสายทัง้หมด	30	อนั	แถวด้านซ้ายจะม	ี15	อนั	

และแถวด้านขวาจะมี	15	อัน	ขาตั้งขิมออกแบบให้วางรับ

กบัตวัขมิได้พอด	ีเหมาะส�าหรบักบัการนัง่บรรเลง	ขมิอีสาน

สร้างด้วยไม้ขนุนทั้งตัว	 เน่ืองจากไม้ขนุนมีคุณสมบัติเนื้อ

เหนียว	แข็งแรง	คงทนและมีความสวยงาม

	 ขัน้ตอนการสร้างขมิอสีานอุปกรณ์และเครือ่งมอืใน

การสร้างขิมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างเครื่องมือ

ที่ใช้ในการสร้างส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือท่ีเป็นไฟฟ้าท่ีใช้

ส�าหรบัการตดัไม้ขนาดใหญ่ในลกัษณะเส้นตรงการตดัไม้ใน

ลักษณะเส้นโค้ง	 การตัดไม้ในลักษณะวงกลม	การเลื่อยไม้

ในพื้นท่ีเล็กๆ	 การใสไม้ปรับระดับของหน้าไม้ให้มีระดับ

เดยีวกนัการขดัพืน้ไม้ให้เรยีบ	การเจาะพืน้ไม้และการต่อไม้

ให้แน่นสนิท	 ขั้นตอนการสร้างล�าดับแรกโดยการเลือกไม้

ขนุนที่มีอายุตั้งแต่	30	ปีขึ้นไป	ตัดไม้ขนุนให้ได้ขนาดความ

ยาวประมาณ	1	เมตร	กว้าง	20-30	เซนติเมตร	หนาประมาณ	

10	เซนตเิมตร	และเลอืกไม้ขนนุทีแ่ห้งสนทิเพือ่ป้องกนัการ

บดิงอและการหดตวัของไม้ใสไม้ให้เรยีบตกแต่งพืน้ไม้ให้ได้

ระนาบและขนาดตามความต้องการตัดไม้แบ่งออกเป็น	 

4	ทอ่น	เพื่อตดัเป็นสว่นบน	สว่นล่าง	ดา้นซ้ายและด้านขวา

ของขิมเพื่อท�าเป็นโครงสร้างของขิมตัดไม้แบ่งตามขนาด

เพือ่น�าไม้ไปต่อให้เป็นแผ่นขนาดใหญ่เพือ่เตรยีมท�าฝาและ

ฝาหลังของขิมติดโครงไม้ยึดด้านหน้าและด้านหลังของฝา

ขิมเพื่อให้ฝาขิมมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเจาะรูตามท่ีวัด

ระยะเพือ่ใส่หลกัปรบัระดบัเสยีงตดัไม้ให้เป็นร่องเพือ่ใช้วาง

สายขิมไปยังหลักปรับระดับเสียงประกอบฝาขิมด้านหน้า

และฝาขิมด้านหลังเข้ากับโครงสร้างขิม	ใส่กาวเพื่อปิดรอย

ต่อของไม้เพือ่ความสนทิของไม้ขดัไม้ด้วยเครือ่งขัดกระดาษ

ทรายแบบรถถังติดหย่องรองสายให้ห่างกันหย่องละ	 

3	 เซนติเมตรใส่หลักปรับระดับเสียงตามรูที่เจาะไวและขัน

ด้วยกุญแจปรับระดับเสียงตัดไม้ตามแบบแปลนเพื่อท�าขา

ตั้งขิม	 ประกอบขาขิมและตัวขิมเข้าด้วยกันตรวจสอบ

คุณภาพความผิดเพี้ยนของขิม	 ปรับแต่ง	 ทดลองบรรเลง

ก่อนจะน�าไปทดสอบคุณภาพของขมิอสีานการสร้างไม้ตขีมิ	

ไม้ตีขิมจะมีลักษณะพิเศษท�ามาจากไม้ไผ่	 เพราะไม้ไผ่จะมี

ความเหนียว	 คงทน	 และสามารถขัดให้เป็นในรูปลักษณะ

ต่างๆ	 ได้	 ลักษณะไม้ตีขิมหัวไม้ส่วนด้านบนจะมีความโค้ง

เป็นครึ่งวงกลมหัวไม้ส่วนที่ใช้ตีลงบนสายขิมจะโค้งมนใช้ตี

บนสายได้ด	ีส่วนกลางของไม้จะมลีกัษณะแบบเรยีวเพ่ือการ

สะบัดไม้ได้ดี	 ปลายไม้ส่วนที่เป็นด้ามจับจะมีลักษณะกลม

เพือ่จบัจะได้กระชบัมอื	และมคีวามคล่องตวัในการบรรเลง

	 คุณลักษณะทางอะคูสติกของขิมอีสานขิมอีสานมี

ระบบเสยีงแบบเมเจอร์สเกลตามแบบระบบเสยีงของสากล

ในบันไดเสียงซีเมเจอร์ครบทั้ง	 7	 เสียง	 ขิมหนึ่งเสียงจะม	ี 

3	สาย	ตัง้เสยีงทัง้สามสายเป็นระดบัเสยีงเดยีวกันโดยเสยีง

ต�่าสุดจะเริ่มนับจากด้านบนของขิม	 ซึ่งแต่ละหย่องของขิม

จะมีระดับเสียง	ดังนี้	หย่องที่	1	เสียงมีต�่า	หย่องที่	2	เสียง

ซอลต�่า	หย่องที่	3	เสียงลาต�่า	หย่องที่	4	เสียงทีต�่า	หย่องที่	

5	เสียงโด	หย่องที่	6	เสียงเร	หย่องที่	7	เสียงมี	หย่องที่	8	

เสียงฟา	หย่องที่	9	เสียงซอล	หย่องที่	10	เสียงลา	หย่องที่	

11	 เสียงที	หย่องที่	12	 เสียงโดสูง	หย่องที่	13	 เสียงเรสูง	

หย่องที่	 14	 เสียงมีสูง	หย่องที่	 15	 เสียงซอลสูง	การปรับ

ระดับเสียงขิมแต่ละหย่องโดยวัดเสียงค่ามาตรฐานจาก

เครือ่งเทยีบเสียงตามระบบของดนตรสีากล	ช่องเสยีงขมิจะ

ท�าหน้าที่ในการกระจายเสียงและท�าให้เสียงขิมดังกังวาน	

สายขมิท�ามาจากสายกตีาร์ไฟฟ้าซึง่ให้คุณภาพเสียงทีด่แีละ

ทนทานต่อการใช้งานเป็นระยะเวลานานกว่าสายชนดิอืน่ๆ	

สายกีตาร์ที่น�ามาใช้ส�าหรับขิมอีสานมีอยู่	4	ขนาด	ดังนี้

	 1.	 สาย	4	ของกีตาร์เป็นเสียง	D	แต่ความตึงของ

สายกีตาร์สามารถขึ้นเสียงได้อีก	3	เสียง	คือ	เสียง	E,	G,	A	

เม่ือพจิารณาแล้วจงึใช้สายกตีาร์สาย	4	มาใช้กับหย่องขมิที่	

1,	2	และ	3

	 2.	 สาย	3	ของกีตาร์เป็นเสียง	G	แต่ความตึงของ

สายกีตาร์สามารถขึ้นเสียงได้อีก	4	เสียง	คือ	เสียง	B,	C,	D,	

E	เมื่อพิจารณาแล้วจึงใช้สายกีตาร์สาย	3	มาใช้หย่องขิมที่	
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4,	5,	6	และ	7

	 3.	 สาย	2	ของกีตาร์เป็นเสียง	B	แต่ความตึงของ

สายกีตาร์สามารถขึ้นเสียงได้อีก	5	เสียง	คือ	เสียง	F,	G,	A,	

B,	C	เมือ่พจิารณาแล้วจงึใช้สายกีตาร์สาย	2	มาใช้กบัหย่อง

ขิมที่	8,	9,	10,	11	และ	12

	 4.	 สาย	1	ของกีตาร์เป็นเสียง	E	แต่ความตึงของ

สายกีตาร์สามารถขึ้นเสียงไปได้อีก	3	เสียง	คือ	เสียง	D,	E,	

G	เมือ่พิจารณาแล้วจงึใช้สายกตีาร์สาย	1	มาใช้กบัหย่องขิม

ที่	13,	14,	และ	15

	 วิธีการบรรเลงขิมอีสานการบรรเลงขิมอีสาน

สามารถนั่งได้	 2	 แบบคือน่ังแบบขัดสมาธิและน่ังแบบพับ

เพยีบ	วธิกีารจบัไม้ขิมให้นิว้หวัแม่อยูด้่านบน	นิว้ชี	้นิว้กลาง	

นิว้นางและนิว้ก้อยรองรบัไม้ขมิอยูด้่านล่างโดยให้นิว้สมัผัส

กับปลายไม้ขิมพอดีให้เน้นก�าลังบีบไม้ขิม	3	จุดด้วยกันคือ

ที่ปลายน้ิวหัวแม่มือน้ิวชี้และท่ีปลายน้ิวก้อย	 การจับไม้ขิม

ให้ครบทั้ง	 5	 นิ้วน้ันจะได้ก�าลังในการตีขิมและสามารถ

บงัคบัไม้ให้ตดีงัชดัเจนและแม่นย�ามากทีส่ดุ	การบรรเลงขมิ

โดยมลีกัษณะการแบ่งมอืซ้ายและมอืขวาเพือ่ความถกูต้อง

ในการบรรเลงตามลักษณะของการบันทกึโน้ต	การตขิีมแบ่ง

ออกเป็น	 2	 แบบ	 คือการตีแบบเสียงเดียวและการตีแบบ

กรอหรือรัว

	 การประเมินคุณภาพขิมอีสาน	 ผลการประเมิน

คุณภาพขิมอีสานจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี

แบบเจาะจง	 ซึ่งมีจ�านวน	 20	 คน	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล	

จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีพื้นบ้านอาจารย์สอนดนตรี

นักศกึษาเอกดนตรี	และนกัดนตรอีาชพีสรปุผลการประเมิน

คุณภาพขิมอีสานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	

คือ	 ในด้านโครงสร้างและวัสดุที่ใช้สร้างขิมอีสานและข้อ

เสนอแนะพบว ่าขิมอีสานเป ็นเครื่องดนตรีจากการ

สร้างสรรค์ที่ใช้นวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่วัสดุที่ใช้สร้าง

มคีวามแขง็แรงแต่ยงัขาดความละเอยีดในการเคลอืบผวิไม้	

ความก้องกงัวานของเสยีงท�าให้เหมาะกบัการบรรเลงเพลง

ช้าหรือเพลงหวาน	ซึง่ท�าให้ได้อรรถรสของการบรรเลงลาย

พืน้บ้านอสีาน	และประพนัธ์ลายพืน้บ้านอสีานใหม่ทีเ่หมาะ

สมกับการบรรเลงขิมอีสาน

 

อภิปรายผล

	 ขิมอีสานเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทเครื่องตี

ที่ท�าด้วยสาย	 ออกแบบให้มีรูปร่างที่ได้สัดส่วนพอดี	 มี

ลักษณะสวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น	 มีเสียงใสและดัง

กังวาน	 มีระบบเสียงแบบเมเจอร์สเกลตามแบบของระบบ

เสียงดนตรีสากลในบันไดเสียงซีเมเจอร์ครบทั้ง	 7	 เสียง	

สามารถบรรเลงลายเพลงพืน้บ้านอสีานได้อย่างด	ีนอกจาก

นี้ขิมอีสานยัง	 เป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่ท่ีสามารถบรรเลง

ร่วมกบัเครือ่งดนตรพ้ืีนบ้านอสีานและเคร่ืองดนตรสีากลได้

อย่างเหมาะสม

สรุปผล

 การสร้างสรรค์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน	 :	ขิมอีสาน	มี

แนวคดิในการสร้างสรรค์เครือ่งดนตรบ้ีานอสีานขึน้มาใหม่	

โดยใช้บูรณาการจากรูปร่างลักษณะโครงสร้างของโปงลาง

ภาคอีสาน	และใช้ลักษณะการก�าเนิดของเสียงของขิมภาค

กลางที่เกิดจากการตีสายขิมในระดับเสียงต่างๆ	ผู้วิจัยจึงมี

แนวคิดน�าเครื่องดนตรี	2	อย่างมารวมกัน	และสร้างสรรค์

เครือ่งดนตรขีึน้มาใหม่	ซึง่จะใช้ระบบเสยีงแบบเมเจอร์สเกล

ของสากลที่มีโน้ตครบ	 7	 เสียง	 ซ่ึงแต่เดิมระบบเสียงของ

ดนตรีพื้นบ้านอีสานจะใช้เพียง	 5	 เสียง	 ลักษณะคล้ายกับ

บันไดเสียงแบบเพนตาโทนิคสเกลของสากลที่มีเพียง	 5	

เท่านั้น	ขิมอีสานจะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีกชนิด

หนึ่งที่มีต้นก�าเนิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ของนักวิชาการ

ด้านดนตรีของชาวอีสาน	 สามารถน�าไปบรรเลงร่วมกับ

เครื่องดนตรีพื้นบ้านอื่นๆ	รวมทั้งดนตรีสากลได้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยนี้ไปใช้

การสร้างเคร่ืองดนตรีพื้นบ้านควรส่งเสริมให้นักวิจัยได้จัด

ท�าคู ่มือในการสร้างเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสานแต่ละ

ประเภทอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้หน่วยงานการ
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ศึกษาต่างๆ	 เช่น	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กรมอาชีวะศึกษา	

มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ก�าหนดหลักสูตรเป็นวิชาสร้างสรรค์

เครือ่งดนตรพีืน้บ้านอสีาน	เข้าไปในหลกัสตูรการศกึษาเพือ่

พัฒนาการเรียนการสอนและมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

ดนตรี	 เช่น	 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด	 องค์การบริหารส่วน

ต�าบล	 แหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญาของชาวบ้านควรให้การ

สนบัสนนุงานด้านการพฒันาการสร้างเครือ่งดนตรพีืน้บ้าน

ให้มีมาตรฐาน	 และเป็นการส่งเสริมการผลิตเครื่องดนตรี

พื้นบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป	ซึ่งมีหน่วยงานของ

รัฐเข้ามาสนับสนุนในเรื่องช่องทางการตลาด	 และขยาย

โอกาสให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนเป้าหมาย	ควบคุมการผลิต

ให้ได้มาตรฐาน	การออกแบบบรรจผุลติภณัฑ์ให้มีความทนั

สมัยและความสวยงาม	 จนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้

จากท้องถิน่ทีม่เีอกลกัษณ์	สามารถพฒันาคณุภาพและเพิม่

มูลค่าให้กับสินค้าจนสามารถน�าส่งออกไปขายยังต่าง

ประเทศได้

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาพัฒนาเครื่องดนตรีพ้ืน

บ้านอีสานประเภทอื่นๆ

	 	 2.2	 ควรมกีารศกึษาวธิกีารถ่ายทอด	พฒันาการ

ผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

	 	 2.3	 ควรมีการศึกษาพัฒนาเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ใช้กับการสร้างเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

	 	 2.4	 ควรมีการประสมวงในรูปแบบใหม่ที่

สามารถน�าขิมอีสานไปประสมวงได้

	 	 2.5	 ควรมกีารประพนัธ์ลายพืน้บ้านอสีานใหม่

ที่เหมาะสมกับการบรรเลงขิมอีสาน

ส้�าเรจ็สมบรูณ์ได้ด้วยความช่วยเหลอื

อย่างสูงยิ่งจาก	 รองศาสตราจารย์สุรพงษ์	 ลือทองจักร	

คณบดี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธาน	ี รองศาสตราจารย์ประภากร	 แก้ววรรณา	

รองคณบดี 	 คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธานทีีส่นบัสนนุทนุในการวจิยั	ขอ

ขอบพระคุณ	อาจารย์สิริกุล	ศิริธรรมขันติ	อาจารย์อัครพล	

สีหนาท	อาจารย์ปิ่นเกศ	วัชรปาณ	อาจารย	์จิราพรรณ	ปิ่น

แก้ว	ทีใ่ห้ก�าลงัใจและความอนเุคราะห์ค�าปรกึษา	ประโยชน์

และคุณค่าจากการวิจัยครั้งนี้
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การพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ต�าบลปากน�้าฉวาง อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Development quality of the implementation the Child Development 

Center under municipal district Paknam Chawang District Chawang

Nakorn Si Thammarat

เกษร	บุญนาวงค์1,	อโนทัย	ประสาน2,	บูรินทร์ภัฎ	พรหมมาศ3

Kasorn	Boonnavong1,	Anotai	Prasan2,	Boorinpat	Prommats3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลต�าบลปากน�า้ฉวาง	อ�าเภอฉวาง	จงัหวดันครศรธีรรมราช	กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	

ผู้ปกครองเด็กเล็ก	คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	จ�านวนทั้งสิ้น	95	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น	แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	และแบบสนทนากลุ่ม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		การพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง	 อ�าเภอฉวาง	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้	ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	รองลง

มาคือ	 ด้านอาคาร	 สถานที่	 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ด้านส่งเสริม 

เครอืข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั	ด้านการมส่ีวนร่วมและการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน	และด้านวชิาการและกจิกรรมตาม

หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

	 2.		แนวทางการพฒันาคณุภาพการด�าเนนิงานด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูรศกึษาการส่งเสรมิกจิกรรม

ด้านทักษะด้านภาษาและการเรียนรู้นอกสถานที่เพิ่มขึ้น	 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามี

บทบาทในการพัฒนาการด�าเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก	 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครองเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย	ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการก�าหนดข้อ

1	นักศึกษาปริญญาโท	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(คม.)	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
2	อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
3	ผู้อ�านวยการกองการศึกษาเทศบาลต�าบลท่าแพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ระเบียบ	 กฎเกณฑ์ในการด�าเนินงานอย่างมีคุณภาพ	 ด้านอาคาร	 สถานที่	 ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยให้มีการสร้าง

ห้องน�้า	อ่างล้างหน้า	ล้างมือ	เป็นสัดส่วน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและด้านบุคลากรควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรอยู่เสมอ

 ค�าส�าคัญ : คุณภาพการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract

	 This	research	aims	at	studying	needs	and	guidelines	of	the	quality	development	of	the	child	

development	center	processing	under	Paknam	Municipality,	Chawang	District,	Nakhon	Si	Thammarat.	

95	persons	of	children’s	guardians,	child	development	center	committee,	and	child	care	teachers	or	

child	care	teacher	assistants	were	samples	of	this	study.	The	instruments	used	in	this	research	were	

rating-scale	questionnaires	and	focus	group	discussion.	The	data	were	analyzed	by	percentage,	average,	

standard	deviation,	and	content	analysis.

The results indicated that:

	 1.		A	whole	result	of	the	quality	development	of	the	child	development	center	processing	

under	Paknam	Municipality,	Chawang	District,	Nakhon	Si	Thammarat	was	at	a	high	level.	To	compared	

with	each	aspect,	the	highest	average	was	personnel	followed	by	location,	environment,	and	safety,	

child	development	center	management,	childhood	development	network	promotion,	participation,	

and	other	sectors	support,	respectively.	Also,	the	lowest	average	was	academic	services	and	curriculum	

activity.

	 2.		The	guidelines	of	academic	services	and	curriculum	activity	were	to	emphasize	on	language	

learning	improvement	and	field	trip	study.	All	sectors	should	participate	more	on	developing	the	child	

center.	Guardians	and	parents	should	establish	a	conference	for	childhood	development	network.	

For	the	management	of	the	child	development	center,	it	should	have	good-quality	rules	and	regulations,	

provides	ratable	toilet	building,	beautify	the	landscape,	and	support	human	resources	training.

 Keywords : The	quality	of	the	Child	Development	Center.
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บทน�า

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	

2542	และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ	(	ฉบบัที	่2)	พทุธศักราช	2545	

ได้บญัญตัใิห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มสีทิธจิดัการศกึษา

ระดับใดก็ได้ตามความพร้อม	 ความเหมาะสม	 และความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ	จึงเป็นที่มาของการ

จดัการศกึษาปฐมวยัหรอืก่อนประถมศกึษาภายใต้การดแูล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตามบริบทของสภาพ

ครอบครัวในปัจจุบันพ่อ	 แม่	 ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกเน่ืองจาก

ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ	 ต้องออกไปประกอบอาชีพหา

รายได้เลีย้งครอบครวั	ต้องส่งลกูไปอยูส่ถานรบัเลีย้งเดก็เล็ก	

ตัง้แต่อาย	ุ2	ปี	ท�าให้เด็กเลก็ขาดความอบอุน่	หว้าเหว่	กรม

ปกครองครองส่วนท้องถิน่ได้เห็นถงึความส�าคญัดงักล่าวจงึ

จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในชุมชนขึ้นมาทั่วประเทศ	

เพือ่ให้ผูป้กครองนาบตุรหลานไปเข้าเรยีน	จงึนบัเป็นภารกจิ

ส�าคญัทีห่น่วยงานซึง่รบัผดิชอบและตระหนักให้ความสนใจ

เพื่อให้พัฒนาการของเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้

มาตรฐานเหมาะสมกับวัยเด็กอายุ	 0-5	 ปี	 ทุกคนเป็นช่วง

ระยะเวลาทีส่�าคญัทีส่ดุในการพัฒนาการด้านต่างๆ	ถอืเป็น

หน้าที่หลักของพ่อแม่ผู้ปกครอง	 ครูผู้ดูแลเด็ก	 ตลอดถึง

ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ต้องได้รับการพัฒนา	 และส่งเสริม

พฒันาการเดก็ให้ได้เพือ่เตรยีมความพร้อมในการเรยีนก่อน

เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนารากฐานของทุกชีวิตอย่าง

เหมาะสมการศกึษาปฐมวยัสูค่วามเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ต่อ

ไป	เพราะเดก็เป็นทรพัยากรทีท่รงคณุค่าและมคีวามส�าคญั

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญในอนาคต

	 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก�าหนด

นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้

เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ	 สามารถให้

บริการ	อบรม	เลี้ยงดู	จัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ให้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัย	เต็มตามศักยภาพทั้ง	4	ด้าน	

ทัง้	ด้านร่างกาย	ด้านอารมณ์	จติใจ	ด้านสงัคม	และด้านสติ

ปัญญา	ในแต่ละช่วงวัยให้เด็กเล็ก	ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก�าหนดดงันัน้ศูนย์พฒันาเดก็

เล็ก	จึงได้ศึกษา	มาตรฐานการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทั้ง	 6	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 ด้านการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ด้านบุคลากร	 ด้านอาคาร	 สถานที่	 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	 ด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลกัสตูร	ด้านการมีส่วนร่วมและการสนบัสนนุจากทกุ

ภาคส่วน	 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย	

(มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ	:	คู่มือการด�าเนินงานตาม

มาตรฐาน,	 2553)	 ทั้งน้ีมาตรฐานการด�าเนินงานมีความ

ส�าคญัในการบรหิารจดัการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ให้มคีณุภาพ

ในด้านต่างๆ	 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองใน

การส่งบตุรหลานเข้าเรยีนและท�าให้การศนูย์พฒันาเดก็เลก็

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

	 เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความส�าคัญ

อย่างยิง่ต่อการพฒันาประเทศชาตใินอนาคตการพัฒนาเดก็

ให้ได้รบัความพร้อมทัง้ด้านร่างกาย	ด้านอารมณ์	จติใจ	ด้าน

สังคมและด้านสติปัญญา	 จึงนับเป็นภารกิจส�าคัญที่หน่วย

งานซ่ึงรับผิดชอบและตระหนักให้ความสนใจเพื่อให้การ

พัฒนาการของเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เหมาะสมกับวัยเด็กอายุ	0-5	ปีทุกคนเป็นช่วงระยะเวลาที่

ส�าคัญที่สุดในการพัฒนาการด้านต่างๆ	ถือเป็นหน้าที่หลัก

ของพ่อแม่ผูป้กครอง	ผูด้แูลเด็ก	ตลอดถงึชมุชนทีเ่ดก็อาศยั

อยูใ่นการส่งเสรมิและต้องได้รบัการพฒันาและเตรยีมความ

พร้อมทกุด้านก่อนเข้าสูร่ะบบการศกึษาเพือ่พฒันารากฐาน

ของทุกชีวิตอย่างเหมาะสมการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์	 เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมให้ทันต่อ

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ	 ของยุคโลก 

ยุคโลกาภิวัฒน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

เศรษฐกิจ	 แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 

(พ.ศ.	 2555-2559)	 ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ที่หนึ่งการ

พัฒนาคนอย่างรอบด้านเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา	

โดยมีแนวนโยบายเพื่อการด�าเนินงานคือการพัฒนาทุกคน

ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต	ให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้
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ตั้งเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยอายุ	 0-5	 ปีทุกคนได้รับการ

พัฒนาและเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ระบบการ

ศกึษา	พร้อมทัง้ได้วางกรอบการด�าเนนิงานการพฒันาและ

เตรยีมความพร้อมเดก็ปฐมวยัไว้ดังนี	้ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การพฒันาและการเตรยีมความพร้อมของเดก็ปฐมวยัในรปู

แบบทีห่ลากหลาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้ความรูใ้นการ

เล้ียงดลูกูแก่พ่อแม่ผูป้กครองรวมทัง้ผูท้ีเ่ตรยีมตวัเป็นพ่อแม่	

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	 (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ	

:	คู่มือการด�าเนินงานตามมาตรฐาน)

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	

2542	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พุทธศักราช	2545	

ทีไ่ด้บญัญตัใิห้องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินมสีทิธจิดัการศึกษา

ระดับใดก็ได้ตามความพร้อม	 ความเหมาะสม	 และความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ	จึงเป็นที่มาของการ

จดัการศกึษาปฐมวยัหรอืก่อนประถมศกึษาภายใต้การดแูล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	อาศยัอานาจตามความใน

มาตรา	 5	 แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราช

บัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	ฉบับที่	5	

พ.ศ.	2556	ประกอบมาตรา	7	แห่งพระราชบัญญตัเิทศบาล	

ฉบับที่	12	พ.ศ.	2556	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

จึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนต�าบลฉวาง	 อ�าเภอฉวาง	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล

ปากน�า้ฉวางและจดัตัง้เป็นเทศบาลต�าบลปากน�า้ฉวาง	เมือ่

วันที่	22	พฤษภาคม	2556	เทศบาลต�าบลปากน�้าฉวางมีน

โยบายด้านการศึกษากับเยาวชนและผู้สนใจทีจ่ะใฝ่หาความ

รู้	 ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุดหน้า	

ดงันัน้การสนบัสนนุให้เยาวชนลูกหลาน	ชาวต�าบลฉวาง	ให้

ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและสูงท่ีสุด	 ถือเป็น

ภาระอันส�าคัญที่จะละเลยมิได้	จากการที่ส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ลง

ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลต�าบลปากน�า้ฉวาง	เมือ่เดอืนกรกฎาคม	พ.ศ.	2557	

ตามมาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็เลก็แห่งชาต	ิประกอบไปด้วย

มาตรฐาน	3	ด้าน	คือ	1.	มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 2.	มาตรฐานด้านการจัดกระบวนการ

เรยีนรูเ้พือ่ส่งเสริมพฒันาการเดก็	3.	มาตรฐานด้านคณุภาพ

เด็ก	 และจากการสรุปผลของคณะกรรมการส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	

แนะน�าให้ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 เทศบาลต�าบลปากน�้าฉวางมี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ�านวน	1	ศูนย์	ได้แก่	ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง	 ตั้งอยู่หมู่ที่	 7	 ต�าบลฉวาง	

อ�าเภอฉวาง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในเขตพืน้ที	่ต�าบลฉวาง	ซึง่ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 และอาชีพค้าขาย	 เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจแก่ผูป้กครองในการส่งบตุรหลาน	อาย	ุ2.6-5	ปี	

เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง

เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย	

ด้านอารมณ์และจิตใจ	ด้านสังคม	ด้านสติปัญญา	ควบคู่ไป

กับการปลูกฝ ังคุณธรรมและจริยธรรม	 และเรียนรู ้

ขนบธรรมเนยีม	วฒันธรรมท้องถิน่	ให้เดก็สามารถเรยีนรูท้ี่

จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	 (แผนพัฒนา	 3	 ปี	

เทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง	พ.ศ.	2556)

	 อย่างไรก็ตามจากการสรุปผลของคณะกรรมการ

ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา	

(สมศ.)	เมื่อเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2557	รอบแรกยังอยู่ใน

ขัน้พฒันา	แนะน�าให้ปรบัปรงุและพฒันามาตรฐานด้านการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา

ปัญหาและแนวทางการพฒันาคณุภาพการด�าเนนิงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวางให้ตรงตาม

มาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็เลก็แห่งชาต	ิเพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	 และเพื่อเป็นการสร้าง

ความมั่นใจให้ผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	 ได้แก่	 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

ด้านบุคลากร	 ด้านอาคาร	 สถานที่	 ส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภยั	ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร	ด้านการ
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มีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน	ด้านส่งเสริม

เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัดเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง	

อ�าเภอฉวาง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 2.		เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ

ด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต�าบล

ปากน�้าฉวาง	อ�าเภอฉวาง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปแบบการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	ที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วยผู้ปกครอง

เดก็เลก็	จ�านวน	108	คน	คณะกรรมการบรหิารศนูย์จ�านวน	

9	 คน	 ครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจ�านวน	 6	 คน	

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง	

อ�าเภอฉวาง	ปีการศึกษา	2557	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	123	คน	

ซึ่งเป็นประชากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ต�าบลปากน�้าฉวาง	อ�าเภอฉวาง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 กลุ่มตัวอย่าง	 ประกอบด้วย	 ผู้ปกครองเด็กเล็ก

จ�านวน	 80	 คน	 ได้มาโดยเทียบตาราง	 Krejcie,	 and	

Morgan	,	1970	,	608	(พชิติ	ฤทธตจิรญู	2554,	119	)	โดย

วิธีการแบ่งชั้นภูมิ	Simple	Random	Sampling	จากนั้น

ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก	 คณะกรรมการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ�านวน	9	คน	ครูผู้ดูแลเด็กหรือ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจ�านวน	 6	 คน	 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง	อ�าเภอฉวาง	ปีการศึกษา	

2557	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	95	คน

เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 ฉบับที่	1	แบบสอบถามปัญหาการพัฒนาคุณภาพ

การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล

ปากน�า้ฉวาง	อ�าเภอฉวาง	จงัหวดันครศรธีรรมราช	ซ่ึงมรีาย

ละเอียดดังนี้แบบสอบถาม	มี	2	ตอน	ประกอบด้วย

	 	 ตอนที	่1		เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ปกครองเด็ก

เล็ก	ได้แก่	สถานภาพบุคคล	ระดับการศึกษา	อาชีพ

	 	 ตอนที	่2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการ

ศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแบบวัด

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ

	 ฉบับที่	2	เป็นแบบสนทนากลุ่ม	 ประกอบด้วย

มาตรฐานการด�าเนินงานของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็	จ�านวน	6	

ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก	 ด้านบุคลากร	 ด้านอาคาร	 สถานที่	 ส่ิงแวดล้อมและ

ความปลอดภัย	 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร	

ด้านการมส่ีวนร่วมและการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน	ด้าน

ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 1.		ขอหนังสือแนะน�าตัวจากส�านักงานบัณฑิต

ศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อขอความ

อนุเคราะห์	 ผู้ปกครองเด็กเล็ก	 คณะกรรมการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	 ครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต�าบลปากน�า้ฉวาง	เพือ่ขอความร่วม

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ในวันประชุมเปิดภาคเรียน	

แบบสอบถามจ�านวน	 95	 ฉบับ	 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วย

ตนเอง	และส่งคืนตามก�าหนดถึงผู้วิจัยโดยตรง

	 2.	 ในกรณทีีผู่ป้กครองเดก็เล็กหรอืคณะกรรมการ

บรหิารศนูย์พฒันาเดก็เลก็คนใดท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ได้	 ผู้วิจัยให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลในช่วงเวลาที่ผู้ปกครอง

เดินทางมารับ-ส่ง	เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยตนเอง

	 3.	 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์	 และจ�านวน

แบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 4.		ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย	โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 5.		การเกบ็ข้อมลูเชงิคณุภาพโดยการสนทนากลุม่
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การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 วิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้วิจัยได้ด�าเนินการน�าข้อมูล

ที่ได้จากแบบสอบถามมาเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป

	 	 ตอนที	่1		ข้อมลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ

	 	 ตอนที	่2		เป็นแบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่ว

กับความต้องการในพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในการจัดการศึกษารายด้าน	 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย	

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.		วเิคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง	 จาก

ข้อมลูการสนทนากลุม่โดยวธิกีารวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	

Analysis)	แล้วนาเสนอเป็นความเรียง

ผลการวิจัย

	 จากการศึกษา	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลปากน�า้ฉวาง	อ�าเภอฉวาง	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	สรุปได้ดังนี้

	 1.		พบว่าคุณภาพการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้านเรียงตามล�าดบัพบว่าด้านบคุลากรอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	

รองลงมา	คือ	ด้านอาคาร	สถานที่	 สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย	ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ด้าน

การส่งเสรมิเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั	ด้านการมส่ีวน

ร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน	 และด้านวิชาการและ

กิจกรรมหลักสูตรมีระดับน้อยท่ีสุด	 และเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า

	 	 1.1		 ด้านบุคลากร	 พบว่า	 โดยภาพรวมมีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ครูผู้

ดแูลเดก็มกีารพฒันาตนเองในด้านวชิาการและใฝ่หาความ

รู้อยู่เสมอ	 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 รองลงมาคือครูผู้ดูแลเด็ก

ปฏบิตัตินเหมาะสมและเป็นแบบอย่างท่ีดขีองศษิย์	และครู

ผู้ดูแลเด็กได้รับการนิเทศการปฏิบัติงานปีละ	 2	ครั้ง	 มีค่า

เฉลี่ยน้อยสุด

		 	 1.2		 ด้านอาคาร	สถานที	่ส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภยั	พบว่า	โดยภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่

พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ชัน้เกบ็วัสดุและอปุกรณ์มคีวาม

มั่นคงแข็งแรง	ปลอดภัยต่อตัวเด็กมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	รอง

ลงมาคือ	 เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้งมีเพียงพอต่อจ�านวน

นักเรียนและมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัย	 และบริเวณ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มร้ัีวกนัโดยรอบและมคีวามปลอดภยั	มี

ค่าเฉลี่ยน้อยสุด

	 	 1.3		 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา	 เด็ก

เล็ก	 พบว่า	 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 มีแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ตามมาตรฐานการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก	พ.ศ.	2547	อยู่ในระดับมากที่สุด	รองลงมาคือ	มี

การประชมุชีแ้จงร่วมกับชมุชนผูป้กครองและคณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีการก�าหนดข้อระเบียบ	กฎเกณฑ์ใน

การด�าเนินงานอย่างมีคุณภาพ	มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด

	 	 1.4	 ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย	พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความ

ร่วมมือจากบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	ด้านการจัดการศึกษา	

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 รองลงมาคือส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชนโดยการจดักระบวนการเรยีนรูใ้นชุมชน	และผู้ปกครอง

มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนประสบการณ์และแก้ปัญหา

การด�าเนินงาน	มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด

	 	 1.5		 ด้านการมส่ีวนร่วมและสนบัสนนุทกุภาค

ส่วน	 พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตาม

และประเมินผลการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 มี

ค่าเฉล่ียมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียน	 และ

ชุมชนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี	 วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นมี
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ค่าเฉลี่ยน้อยสุด

	 	 1.6	 ด้านวิชาการ	และกิจกรรมหลักสูตร	โดย

ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	

พบว่า	จดัท�าหลกัสตูรสถานศึกษาได้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

การศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	รองลงมา

คอืส่งเสรมิพฒันาการการเรยีนรูข้องเดก็เลก็ครบทัง้	4	ด้าน	

ด้านร่างกาย	 ด้านอารมณ์-จิตใจ	 ด้านสังคมและด้านสติ

ปัญญาระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

รูจ้กัวฒันธรรมและขนบธรรมเนยีมทีด่งีามของท้องถิน่	มค่ีา

เฉลี่ยน้อยสุด

	 2.	 แนวทางการพฒันาคณุภาพการด�าเนนิงานเมือ่

พิจารณาเรียงตามล�าดับรายด้าน	พบว่า	ด้านวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด	รอง

ลงมา	คอื	ด้านการมส่ีวนร่วมและสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน

ให้มส่ีวนร่วมในการบรหิารศนูย์พฒันาเดก็เลก็	ด้านส่งเสรมิ

เครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยัให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วม	ด้าน

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ด้านอาคาร	สถานที่	

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านบุคลากร	 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด

	 	 2.1	 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร	

ควรกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน	 เช่น	 การทาขนม 

พื้นบ้าน	 การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน	 เช่น	 กิจกรรม

ทศันศกึษานอกสถานทีศ่กึษาแหล่งเรยีนรูใ้นทีต่่างๆ	เช่น	วดั	

ทะเล	สวนสตัว์	การพาเดก็เลก็ไปร่วมกจิกรรมแข่งขนัทกัษะ	

เช่น	การวาดภาพ	ระบายส	ีการป้ันดนิน้ามนั	ส่งเสรมิให้เดก็

เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะระดับอนุบาลและการแข่งขัน

กีฬาระดับอนุบาลเพ่ือส่งเสริมความสามารถและกล้า

แสดงออกสร้างความภาคภูมิใจแก่เด็ก

	 	 2.2	 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุก

ภาคส่วนให้มส่ีวนร่วมในการบรหิารศนูย์พฒันาเดก็เลก็	จดั

ส่งนกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมทีอ่นรุกัษ์วฒันธรรมท้องถิน่เช่น	

วันสารทเดือนสิบ	 และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อให้ 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาของเด็กเล็ก	 และ

ระหว่างผูป้กครองของเดก็เล็กเพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเล้ียงดูเด็กระหว่าง 

ผู้ปกครองด้วยกัน

	 	 2.3	 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม	 ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน

การประชุมรับทราบข้อมูลต่างๆ	ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ในระดับอ�าเภอและระดับจังหวัด

	 	 2.4		 ด้านการบรหิารจัดการศนูย์พฒันาเดก็เล็ก	

สถานที่ตั้งให้บริการห่างจากชุมชนหลายหมู่บ้าน	จัดรถรับ

ส่งให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้านเพราะมีระยะทางไกลไม่สะดวกที่ 

ผู้ปกครองจะส่งเด็กมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก

	 	 2.5		 ด้านอาคาร	สถานที	่ส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย	สร้างห้องน�้าให้เพียงพอ	มีที่อ่างล้างหน้า	ล้างมือ	

และทีแ่ปรงฟันเป็นสดัส่วน	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บริเวณกว้าง

ไม่มีรั้วกั้นครบทุกด้าน

	 	 2.6	 ด้านบุคลากร	เพิม่บคุลากรทีจ่ะช่วยเหลือ

ครผููด้แูลเดก็หรอืผูช่้วยครผููด้แูลเดก็ในการดแูลบริเวณศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก	การซ่อมแซมวัสดุ	และอุปกรณ์ที่ชารุด	เพื่อ

ประโยชน์แก่ผู้เรียน

สรุปและอภิปรายผล

	 ผลการวิจัยผู้วิจัยมีประเด็นส�าคัญท่ีนามาอภิปราย

ผลดังนี้

	 1.	 ระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง	 อ�าเภอฉวาง	

จงัหวัดนครศรธีรรมราช	ในภาพรวม	การบริหารจดัการศูนย์

พฒันาเดก็เลก็รายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	ยกเว้นด้าน

วิชาการ	และกิจกรรมหลักสูตร	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

วิจัยของสอดคล้องกับผลจากการศึกษาวิจัยของ	 (สถิต	 

สายชล,	 2553)	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลท่างิ้ว	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความ

ส�าคญัตามมาตรฐานการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่ใน	6	ด้าน	คอื	ด้านการบรหิาร
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จดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็	ด้านบคุลากร	ด้านอาคาร	สถาน

ที	่สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั	ด้านวชิาการ	และกจิกรรม

ตามหลกัสตูร	ด้านการมส่ีวนร่วม	และการสนับสนนุจากทกุ

ภาคส่วน	 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 ใน

การที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 และมี

ความสุข	มีพัฒนาการสมวัย	สามารถออกไปเรียนในระดับ

ประถมศึกษาได้ดีขึ้น	 เป็นการนาเสนอให้ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ให้ตระหนกัและเหน็คณุค่าในด้านการ

ศกึษาทีส่งักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มากข้ึน	ในการ

ที่จะจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นสภาพและ

ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษาของศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็ในภาพรวม	อยูใ่นระดบัดีมากเมือ่พจิารณารายด้าน

อยูใ่นระดับมากทกุด้าน	ตามความคดิเหน็ของครผููด้แูลเดก็	

ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาค

ส่วนปานกลาง	ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน	หันมาให้ความสนใจ

ในการบริหารจัดการศึกษา	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต�าบลท่างิว้	อ�าเภอเมอืง	ผูบ้รหิารศนูย์พฒันาเดก็

เล็ก	 ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 

ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สามารถท�าให้ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเป็นที่ยอมรับต่อชุมชน	และมีความไว้วางใจ

ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้น

	 2.	 แนวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ	 ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง	 อ�าเภอฉวาง	

จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 	 2.1	 การบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็	โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบล

ปากน�้าฉวาง	 อ�าเภอฉวาง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 มีการ

บรหิารจดัการทีด่มีกีารประชาคมการจดัตัง้ศนูย์พฒันาเดก็

เล็กเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง	แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์

โดยมีผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมด้วย	 จัดท�าแผนพัฒนาการ

ศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเลก็ตามมาตรฐานการด�าเนนิงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 พ.ศ.	 2547	 มีการก�าหนดข้อระเบียบ	

กฎเกณฑ์ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ	มีการประชุม

ชีแ้จงประเมนิผลการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ร่วม

กบัชมุชน	ผู้ปกครองและคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เล็ก	

สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ	 (เบญจวรรณ	 ศรศรี	

และ	สุขุม	เฉลยทรัพย์,	2555)ได้ทา

การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังทรายพูน

จงัหวดัพิจติร	ซึง่ประกอบด้วย	6	ด้านได้แก่ด้านการบรหิาร

จดัการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ด้านบคุลากรด้านอาคารสถานที่

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลักสูตรด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุก

ภาคส่วนและด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย	

(กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่,	2553)	ในภาพรวมอยูใ่น

ระดับปานกลางอาจเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการทั้ง 

6	ด้านของศูนย์พฒันาเดก็เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ในเขตอ�าเภอวงัทรายพนูจงัหวดัพจิติรยงัขาดเสถยีรภาพ

ในการบริหารจัดการ	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานที่ตั้งของ

ศนูย์พัฒนาเดก็เล็กส่วนใหญ่ต้ังอยูร่่วมกบัโรงเรยีนท�าให้การ

บริหารจัดการด้านงบประมาณล่าช้าส่งผลให้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายของ

(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2554)	ที่ให้สถานศึกษาและสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกหน่วยงานทุกสังกัดได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน

เดยีวกนัสร้างเสรมิให้เดก็ปฐมวยัได้เตบิโตและมพีฒันาการ

ทุกด้านอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัยเป็นคนดีคนเก่งมีความ

สุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป

	 	 2.2	 ด้านบุคลากร	 ผลการศึกษาวิจัยโดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก	บคุลากรศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบล

ปากน�า้ฉวาง	อ�าเภอฉวาง	จงัหวดันครศรธีรรมราช	นอกจาก

จะดูแลส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเล็กครบทั้ง	4	

ด้าน	(ด้านร่างกาย	ด้านอารมณ์-จิตใจ	ด้านสังคม	และด้าน

สติปัญญา)	ครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กต้องติดต่อ

ประสานสัมพันธ์ในการเล้ียงดูเด็กเล็กเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

มีศักยภาพ	 และต้องเป็นผู้บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กควรมีความสามัคคีกัน	สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย

ของ	 (สมศรี	 สุทธิ,	 2553)	 ได้ท�าวิจัยเรื่องการศึกษาการ
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ด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลบางพลใีหญ่	อ�าเภอบางพล	ีจงัหวัดสมทุรปราการ	การ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการศึกษาการ

ด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลบางพลใีหญ่	อ�าเภอบางพล	ีจงัหวดัสมทุรปราการ	ใน	

4	ด้าน	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ครู	จ�านวน	17	คน

ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางพลีใหญ่	 อ�าเภอ

บางพล	ีจงัหวดัสมทุรปราการ	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่

พจิารณาเป็นรายด้าน	เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่ดงันี	้ด้านบคุลากร	

มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	รองลงมาคอืด้านวชิาการและกจิกรรม	ตาม

หลักสูตร	 และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก

ชุมชน	มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ตามล�าดับ

	 	 2.3	 ด้านอาคาร	สถานที	่สิง่แวดล้อมและความ

ปลอดภัย	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาล

ต�าบลปากน�า้ฉวาง	อ�าเภอฉวาง	จงัหวดันครศรธีรรมราช	 มี

อาคารมัน่คงแขง็แรงและมพีืน้ทีเ่พยีงพอในการจดักจิกรรม

แก่เด็กเล็ก	 มีสนามเด็กเล่นท่ีเหมาะสม	 มีห้องน�้าเพียงพอ	

ควรเพิม่อ่างล้างมอืและทีแ่ปรงฟันให้เหมาะสมเป็นสดัส่วน	

ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น	 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	 และ

ทารัว้กัน้ให้รอบบรเิวณศนูย์เพือ่ความปลอดภยัของเดก็เลก็

	 	 2.4	 ด้านวิชาการ	และกิจกรรมหลักสูตร	โดย

รวมอยู่ในระดับมาก	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล

ปากน�า้ฉวาง	อ�าเภอฉวาง	จงัหวดันครศรธีรรมราช	มกีจิกรรม 

การเรียนรู้ของเด็กเล็กมีความเหมาะสมจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตร	 มีแผนการจัดประสบการณ์ครบทุกหน่วยการ

เรยีนการสอน	มสีือ่การเรยีนการสอนเพยีงพอ	นกัเรยีนกล้า

แสดงออกเป็นผูน้า-ผูต้ามทีด่	ีมกีารประเมนิพฒันาการและ

ตรวจสุขภาพร่างกายคัดกรองเด็กเล็กอย่างต่อเน่ือง	 ครูผู้

ดูแลเด็กหรือผู ้ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กควรส่งเสริมภาษาต่าง

ประเทศฝึกให้เดก็เลก็ออกเสยีงให้ถกูอย่างน้อยวนัละ	1	ค�า	

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรส่งเสริม	 การเรียนรู้นอกสถาน

ที่เพิ่มขึ้นเพ่ือเด็กเล็กและผู้ปกครองจะได้มีกิจกรรมการ

เรยีนรูร่้วมกนั	เช่น	กจิกรรมทศันศึกษา	ซึง่สอดคล้องกบัผล

การศึกษาวิจัยของ	)	นันทิชา	ชูเชื้อ,	2554	ได้ท�า	(การวิจัย

เรือ่งการจดัการศกึษาของศนูย์พัฒนาเดก็เล็กสังกดัเทศบาล

นครเกาะสมุย	อ�าเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ตาม

มาตรฐานการศึกษา	 (ขั้นพื้นฐาน)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผลการวิจัยพบว่าครูผู้ดูแลเด็ก

อนุบาลและปฐมวัยคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กอง

การศึกษาสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุยอ�าเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานีในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการ

จดัการศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานอยูใ่นระดับปานกลางโดย

ความคดิเหน็ต่อการจัดการศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานด้าน

ผู ้เรียนเป็นอันดับแรกรองลงมาคือมาตรฐานด้านศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและมาตรฐานด้านบุคลากรเป็นอันดับที่	 3	

ครผููด้แูลเดก็อนบุาลและปฐมวยัคณะกรรมการบรหิารศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กคณะผู ้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและ 

เจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา	สงักดัเทศบาลนครเกาะสมุยอ�าเภอ

เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีสถานภาพส่วนบุคคลทั้ง

เพศอายุระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานที่

เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความคิดเห็นต่อการ

จดัการศึกษาตามมาตรฐานในภาพรวมและรายด้านองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างกันแต่คณะกรรมการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุยมี

ความคิดเหน็ต่อการจดัการศึกษาตามมาตรฐานแตกต่างกบั

ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยและเจ้าหน้าที่กองการ

ศึกษา

	 	 2.5	 ด้านการมส่ีวนร่วมและสนบัสนนุทกุภาค

ส่วน	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต�าบลปากน�า้ฉวาง	อ�าเภอฉวาง	จงัหวัดนครศรธีรรมราช	ได้

รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง	บุคคล	ชุมชน	มีส่วนร่วมใน

การจดัการศกึษาเป็นอย่างด	ีเช่น	ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให้

ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเน่ืองในวัน

ส�าคัญต่างๆ	ของท้องถิ่น	ผู้ปกครองมาร่วมเป็นวิทยากรใน

การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้	โรงพยาบาลส่งคุณหมอมาตรวจ

รกัษาฟันเดก็เลก็	เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลประจาต�าบลมาฉดี
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วัคซีนป้องกันโรคในเด็กเล็กและร่วมให้ความรู้เก่ียวกับโรค

ตดิต่อต่างๆในวนัประชมุผูป้กครอง	ซึง่สอดคล้องกบัผลการ

ศึกษาวิจัยของ	(นันท์นภัส	ขวัญทอง,	2556)	ได้ท�าการวิจัย

เรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลโคกหาร	อ�าเภอเขาพนม	จังหวัดกระบี่	พบว่าปัจจัย

ของการมีส่วนร่วมด้านกลไกภาครัฐ	ปัจจยัจงูใจ	ปัจจยัส่วน

บคุลและปัจจยัด้านเจ้าหน้าที	่มคีวามสมัพนัธ์กบัการมส่ีวน

ร่วมของชุมชน	 ในการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

มาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 	 2.6	 ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลปากน�้าฉวาง	 อ�าเภอฉวาง	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายการพฒันา

เด็กปฐมวัยและร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายในระดับ

อ�าเภอ	 เพ่ือประชุมปรึกษาหารือและรับทราบเกี่ยวกับ

ข้อมูลและแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับเด็ก

ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง	 จากเครือข่ายระดับจังหวัดและท้อง

ถิ่นจังหวัด	สาธารณสุขและโรงพยาบาล

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 การจัดท�าแผนการศึกษาที่ดี 	 มีการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	ผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ	

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.2	 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลปากน�า้

ฉวาง	อ�าเภอฉวาง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	จัดส่งบุคลากร

เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ

	 2.		ข้อเสนอแนะส�าหรับในการศึกษาครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรวจิยัเรือ่งการพัฒนาคณุภาพการด�าเนนิ

งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม	 เพื่อ

หาจุดเด่นในการพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานที่จะน�าไป

ใช้ประโยชน์ต่อไป

	 	 2.2		 ควรศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็กเพ่ือ

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

คุณภาพตามมาฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้อเสนอเชิงนโนบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งส�าหรับสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Proposed Policy to be a Strong ASEAN Community for Schools under 

Office of the Basic Education Commission

บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาหาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความ

เป็นประชาคมอาเซยีนทีเ่ข้มแขง็ส�าหรบัสถานศกึษาสงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โดยรวมและราย

ด้านและ	2)	คาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติและจัดท�าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายโดยรวมและรายด้านเกี่ยวกับวัตถุประสงค	์

สภาพปัจจบุนั	จดุแขง็	จดุอ่อน	โอกาส	ปัจจยัคกุคาม	แนวทางและกลไกของนโยบายด�าเนนิการวจิยัเป็น	2	ระยะคอื	ระยะ

ที	่1	การศึกษาบริบทเพื่อจัดท�าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายโดยการวิจัยเอกสาร	การวิจัยเชิงสารวจ	และการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้ทรงคุณวุฒิ	และระยะที่	2	การตรวจสอบเพื่อจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์อิงเกณฑ์ความเหมาะสมความเป็น

ไปได้และการยอมรับ	โดยการประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ผลการวิจัยพบว่า	วัตถุประสงค์ของนโยบายมีดังนี้	1)	เพื่อเผยแพร่ความรู	้ข้อมูลข่าวสาร	และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ

อาเซียน	2)	เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา	และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม	3)	เพื่อพัฒนามาตรฐานการ

ศึกษาที่จะส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและอาจารย์ในอาเซียน	 4)	 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปิดเสรีการ

ศกึษาในอาเซยีน	และ5)	เพือ่พฒันาเยาวชนให้เป็นทรพัยากรส�าคัญในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน	และพบว่า	มกีารด�าเนนิ

งานในสถานศกึษาเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซยีนทีเ่ข้มแขง็โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง	มจีดุแขง็คอื	

สถานศึกษามีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ	มีจุดอ่อนคือ	บุคลากรทางานไม่เต็มประสิทธิภาพ	มีโอกาส	คือ	 ได้รับงบ

ประมาณในภาพรวมมาก	และมปัีจจยัคกุคาม	คอื	ค่าครองชพีสงูผูป้กครองหรอืประชาชนร่วมมอืในการจดัการศกึษาน้อย

ลง	นอกจากนั้นยังพบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยรวมที่ส�าคัญคือ	ต้องมุ่งประชาสัมพันธ	์เผยแพร่ความรู	้ข้อมูลข่าวสาร	

สร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน	 และจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ	 ภาษาเพื่อนบ้าน	 และเทคโนโลยี

สารสนเทศ	โดยมีข้อเสนอกลไกการนานโยบายไปปฏิบัติที่ส�าคัญคือสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนระดับโรงเรียน	หรือ

ระดับกลุ่มโรงเรียน	 และระดับจังหวัดและจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ	 ภาษาเพื่อนบ้าน	 และทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1	ดุษฎีบัณฑิต	หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
2	รองศาสตราจารย์	ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
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Abstract

	 The	objectives	of	this	Participatory	Policy	Research	were	to	1)	identify	the	overall	and	partial	

proposed	policyto	be	a	strong	ASEAN	Community	for	schools	under	Office	of	the	Basic	Education	

Commission,	and	2)	estimate	the	chance	to	practice	and	prepare	the	overall	and	partial	proposed	

policy	on	objective,	current	state,	strength,	weakness,	opportunity,	threat,	guideline,	and	mechanism	

of	policy.	The	research	was	conducted	in	two	phases.	The	first	phase	involved	studying	related	contexts	

in	order	to	drafting	the	proposed	policy	through	document	research,	survey	research,	and	in-depth	

interview	with	experts.	The	second	phase	focused	on	checking	information	during	stakeholders’	seminar	

before	 creating	 the	 completed	 proposed	 policy	 based	 on	 the	 criteria	 of	 propriety,feasibility,	 and	

acceptability.

	 The	 findings	 revealed	 the	 policy’s	 objectives	 which	 included	 1)	 distributing	 knowledge,	

information,	and	positive	attitude	towards	ASEAN,	2)	developing	students	and	citizen’s	potential	to	

have	appropriate	skills,	3)	developing	educational	standard	for	promoting	the	circulation	of	students	

and	teachers	in	ASEAN,	4)	preparing	to	launch	the	free	education	movement	among	ASEAN	countries,	

and	5)	developing	youths	as	an	important	resource	for	being	ASEAN	Community.	Both	overall	and	

partial	operations	of	schools	for	being	a	strong	ASEAN	Community	were	at	a	moderate	level.	The	

significant	strength	was	the	availability	of	network	schools	throughout	the	country	while	the	weakness	

was	represented	by	the	inability	of	staff	on	working	as	efficient	as	it	could	be.	The	overall	opportunity	

for	budget	approval	was	at	a	high	level.	The	threat	was	the	high	cost	of	living	and	the	decrease	of	

parent’s	participation	in	educational	management.	The	overall	significant	proposed	policy	included	

publicizing	and	disseminating	knowledge	and	information,	building	positive	attitude	towards	ASEAN,	

and	 providing	 training	 courses	 on	 English,	 languages	 of	 neighboring	 countries,	 and	 information	

technology.	The	mechanism	of	implementing	policy	to	action	included	establishing	ASEAN	information	

center	for	each	school	or	school	group	and	province,	as	well	as	providing	training	course	programs	on	

English,	languages	of	neighboring	countries,	and	information	technology	skills.

 Keywords : Participatory	Action	Research,	Proposed	Policy,	Strong	ASEAN	Community
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บทน�า

	 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

รุนแรงในทุกมิติท้ังทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 และ

เทคโนโลย	ีอนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยแีละการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองโลก	 (ส�านัก 

งานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 2555)	 ภายใต้บริบทการ

เปล่ียนแปลงในกระแสโลก	ท�าให้ประเทศต่างๆ	ในโลกต้อง

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน

มากขึ้น	ท�าให้ประเทศต่างๆ	ต้องพยายามปรับเปลี่ยนและ

ด�าเนินนโยบายให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง	 ท�าให้

หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและ

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้มศีกัยภาพสงูขึน้	คณุภาพคนเป็น

ปัจจัยส�าคญัท่ีจะสนบัสนนุการขบัเคลือ่นนโยบายไปสูค่วาม

ส�าเร็จ	 เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคง

และเท่าเทียมอาเซียน	 (ASEAN)	 หรือสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	(Association	of	South	East	

Asian	Nations)	จึงต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์	เพื่อ

ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นได้

อย่างทันท่วงที	โดยใน	พ.ศ.	2546	ผู้นาอาเซียนได้เห็นพ้อง

กันว่าถึงเวลาแล้วที่อาเซียนต้องร่วมมือกันให้เหนียวแน่น

เข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น	 จึงได้ก�าหนดให้มีการจัดต้ัง

ประชาคมอาเซียนและเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคม

อาเซยีนให้แล้วเสร็จภายใน	พ.ศ.2558	(ASEAN	Secretariat,	

2009a,	 2009b,	 2009c,	 2009d;	 กรมอาเซียน,	 2551;	

ส�านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,	2555)

	 การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	

Community)	 ใน	 พ.ศ.	 2558	 เป็นการปรับตัวของกลุ่ม

ประเทศสมาชิกเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

โลก	 พัฒนาการส�าคัญของอาเซียนที่ส่งผลให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงเริม่จากความพยายามทีจ่ะสร้างกลุม่เศรษฐกจิ

ภายในอาเซียนขึ้นเพ่ือให้อาเซียนสามารถรับมือกับ

สถานการณ์ระหว่างประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็

และกระแสการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นได	้

(กรมอาเซียน,	2551)	อาเซียนมีวิสัยทัศน์อาเซียน	2020	สู่

ภายนอก	มสีนัตสิขุ	และเชือ่มโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุน้

ส่วนในสิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันอย่าง

กลมกลืน	 การพัฒนาที่มีพลวัตร	 และการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและในสังคมที่เอื้ออาทรที่ระลึกถึงสาย

สัมพนัธ์ทางประวตัศิาสตร์	รบัรูม้รดกทางวัฒนธรรมทีม่ร่ีวม

กัน	 และเชื่อมในอัตลักษณ์ของภูมิภาคนาอาเซียนก้าวสู่

ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม	 มีศักยภาพใน

การแข่งขนั	และอานาจต่อรองการเจรจากบักลุม่ของประเทศ

ในภูมิภาคอื่นๆ	(ASEAN	Secretariat,	2009e;	กระทรวง

การต่างประเทศ,	 2552;	 ส�านักความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ,	2555;	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	

2553)

	 ผลจากข้อตกลงการเปิดเสรีทางการศึกษา	คาดว่า

จะท�าให้ตลาดการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน	 มีความคึกคัก

มากขึ้น	โดยเฉพาะการเพิ่มทางเลือกของนักเรียนไทยและ

อาเซียนอื่นๆ	 ในการเข้ารับบริการด้านการศึกษาจาก

สถาบันภายในกลุ่มประเทศอาเซียน	 ส�าหรับประเทศไทย

โดยเฉพาะสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ยังมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่ 

ต�่ากว่ามาตรฐาน	 โดยเฉพาะ	 PISA	 (Programme	 for	

International	 Student	 Assessment)	 คือ	 โครงการ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ	 เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย

องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 หรือ	

OECD	 (Organisation	 for	 Economic	 Co-operation	

and	Development)	มีจุดมุ่งหมายส�าคัญ	เพื่อตรวจสอบ

ว่า	 เยาวชนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ	หรือวัยอายุ	15	ปี

ของประเทศต่างๆ	มศีกัยภาพ	หรือความสามารถพืน้ฐานที่

จ�าเป็นต่อการดารงชวีติในโลกทีม่คีวามเปล่ียนแปลงหรอืไม่	

เพียงใด	 ในสามด้านคือ	 การอ่าน	 (reading	 literacy)	

คณิตศาสตร์	(mathematics	literacy)	และวิทยาศาสตร์	

(scientific	literacy)	ผลการประเมินพบว่า	นักเรียนไทยมี

ผลการประเมนิต�า่กว่าค่าเฉลีย่นานาชาตต่ิอเนือ่งถงึ	4	ครัง้	

และเนื่องจากผลการสอบ	 PISA	 ได้ถูกน�าไปใช้เป็นเกณฑ์

หนึ่งในการจัดล�าดับความสามารถในการแข่งขันของ
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ประเทศ	และการพิจารณาความน่าลงทุน	ท�าให้นานาชาติ

มองว ่าไทยยังเป ็นประเทศด ้อยคุณภาพการศึกษา	

หมายความว่า	ศักยภาพของคนไทยต�่ากว่านานาชาติ	โดย

เฉพาะเมือ่เทยีบกบัประเทศเพือ่นบ้านในอาเซยีน	ทีผ่่านมา

ประเทศไทยมีผลสอบ	 PISA	 ต�่ากว่าประเทศสิงคโปร์มาก	

และใน	พ.ศ.	2555	ก็ต�า่กว่าประเทศเวยีดนามและมาเลเซยี

ด้วย	ดังนั้น	หากคะแนนการสอบ	PISA	ของไทยยังไม่ดีขึ้น	

ก็จะยิ่งท�าให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนด้อยลงอีกด้วยกระทรวงศึกษาธิการจึง

ได้ใช้คะแนนการสอบ	PISA	มาเป็นตวับ่งช้ีข้อหนึง่ของความ

ส�าเร็จของการจัดการศึกษา	คือ	“ภายในปี	พ.ศ.	2561	ผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร	์

เพิม่ขึน้ไม่ต�า่กว่าค่าเฉลีย่นานาชาต”ิ	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	

2556)

	 การจะพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการ

เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งได้นั้นจ�าเป็น

ต้องอาศยักลไก	และความร่วมมอืจากกลุ่มบคุคลหลายฝ่าย

ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ	 มีระบบการ

เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมการบรหิารจดัการเอือ้ต่อการจดัการเรยีน

รู้และความพร้อมในด้านแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา	 ซ่ึง

เป็นประเด็นปัญหาหลักส�าคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2557)	

สอดคล้องกับพรศทิวา	 รัศชัย	 (2556)	 ท่ีวิจัยพบว่า	 การ

บริหารจัดการในชั้นเรียนของครูยังไม่พร้อมที่เข้าสู่ความ

เป็นประชาคมอาเซียนเนื่องจากมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ให้ความส�าคัญกับบทบาทของครูเป็นส่วนใหญ่	 และความ

พร้อมในแหล่งการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ	 ตลอดจนนโยบาย

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษายังไม่มี

ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร	นอกจากนีย้งัพบว่า	ประเดน็ส�าคญั

ของการส่งเสรมิให้สถานศกึษามคีวามเข้มแข็งและสามารถ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันจะต้อง

อาศัยแนวทางหรือมีนโยบายท่ีเป็นเอกภาพครอบคลุมทั้ง

ในระดบัเป้าหมายสงูสดุ	คอื	ด้านคณุภาพผูเ้รยีน	ระบบการ

เรียนรู ้การบริหารจัดการและแหล่งเรียนรู ้	 (กระทรวง

ศกึษาธกิาร,	2556;	ส�านกัเลขาธกิารสภาการศกึษา,	2557)

จากปัญหาดังกล่าว	 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางจัดการศึกษาเพื่อรองรับ	 เช่น	จัด

ให้มศูีนย์อาเซยีนศึกษา	แต่แนวนโยบายดงักล่าวยงัไม่สนอง

ตอบหรือสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาที่มีอย่าง

หลากหลาย	และด�าเนินได้ไม่ทั่วถึง	ดังนั้น	จึงเกิดประเด็น

เพื่อการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�าหรับ

สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปสู่ความเป็น

ประชาคมอาเซยีนทีเ่ข้มแขง็และเป็นข้อเสนอเชงิยทุธศาสตร์

อนัจะน�าไปสู่การพฒันาสถานศึกษาให้สอดคล้องกบับรบิท	

และความต้องการของสถานศึกษาตลอดจนน�าไปสู่การ

ปฏิบัติอย ่างเป ็นรูปธรรม	 และเกิดมรรคผลอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็น

ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งส�าหรับสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยรวมและ

รายด้านจากผลการวิจัยเอกสาร	 การวิจัยเชิงสารวจ	 และ

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ

	 2.		เพื่อคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติ	 และจัดท�า

ข้อเสนอเชงินโยบายโดยรวมและรายด้าน	ในองค์ประกอบ

วัตถุประสงค์สภาพปัจจุบัน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	ปัจจัย

คุกคามแนวทาง	 และกลไกของนโยบายเพื่อความเป็น

ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งส�าหรับสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.	 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคม

อาเซียนที่เข้มแข็งส�าหรับสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบคือ	

วัตถุประสงค์	สภาพปัจจุบัน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	ปัจจัย

คุกคาม	แนวทาง	และกลไกของนโยบาย

	 2.		ขอบข่ายเนือ้หาของนโยบายทีไ่ด้จากสังเคราะห์
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มี	 18	 ด้าน	 คือด้านข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับอาเซียน	 ด้าน

คณุภาพผูเ้รยีนด้านหลกัสตูรและการเรยีนรูด้้านการเปิดเสรี

ทางการศึกษา	ด้านการบริหารจัดการ	ด้านการสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	ด้านการ

เสริมสร้างประสบการณ์	 ด้านการพัฒนาทักษะทางภาษา	

ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	 ด้านการสร้างความตระหนัก	

ด้านโอกาสทางการศึกษา	 ด้านการจัดการศึกษาให้เป็น

สากล	ด้านการส่งเสรมิสนบัสนนุกีฬา	ด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ด้านกลไกในการขับเคลื่อน	 ด้านการสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้	และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ

	 3.	 พื้นที่ในการศึกษา	คือ	โรงเรียนที่จัดการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้

ฐานในประเทศไทยท้ัง	 4	 ภาค	 คือ	 ภาคกลาง	 ภาคเหนือ	

ภาคใต้	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมี

ส่วนร่วม	(Participatory	Policy	Research)	ด�าเนินการ

วิจัยเป็น	2	 ระยะคือ	 ระยะที่	 1	 เป็นการศึกษาบริบทเพื่อ 

จัดท�าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยวิธีการวิจัยแบบผสม	

(Mixed	Method)	โดยการวิจัยเอกสาร	(Documentary	

Research)	การวิจัยเชิงสารวจ	(Survey	Research)	และ

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Expert	 In-Depth	

Interview)	ระยะที	่2	เป็นการตรวจสอบเพือ่จดัท�าข้อเสนอ

เชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์อิงเกณฑ์ความเหมาะสม	

(propriety)	ความเป็นไปได้	(feasibility)	และการยอมรับ	

(acceptable)	 โดยการประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

(Stakeholder	 Seminar)เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก	่

แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ	วเิคราะห์ข้อมลูโดย

ใช้ค่าความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และ

การวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)

สรุปผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยสรุปได้	ดังนี้

	 1.		ข้อเสนอวตัถปุระสงค์ของนโยบายมดีงันี	้1)	เพือ่

เผยแพร่ความรู้	 ข้อมูลข่าวสาร	 และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ

อาเซียน2)	เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา	และ

ประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม3)	 เพื่อพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา	 และ

อาจารย์ในอาเซียน4)	 เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรี

การศึกษาในอาเซียน	 และ5)เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็น

ทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

	 2.		สภาพปัจจุบันของการด�าเนินงานในสถาน

ศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งโดยภาพ

รวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณาค่า

เฉลีย่	พบว่า	การด�าเนนิงานด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	3	อนัดบั

แรก	ได้แก่	ด้านหลกัสตูรและการเรยีนรู	้ด้านการเสรมิสร้าง

ประสบการณ์	 และด้านโอกาสทางการศึกษา	 และค่าเฉล่ี

ยต่าสุด3	 อันดับสุดท้าย	 ได้แก่	 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ

ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	 และด้านกลไกในการ

ขับเคลื่อน

	 3.	 จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และปัจจัยคุกคามโดย

ภาพรวมเรยีงตามล�าดบัความส�าคญัของค่าความถีจ่ากมาก

ไปหาน้อย	ดงันีจ้ดุแขง็คอื1)	สถานศกึษามเีครอืข่ายกระจาย

อยูท่ัว่ประเทศ	2)	โครงสร้างสถานศกึษาชดัเจนมภีาระงาน

ชดัเจน	3)	สือ่เทคโนโลยทีีส่ถานศกึษาได้รบัมคีวามทันสมยั	

4)	บุคลากรมีความสามารถและ5)	ภารกิจของสถานศึกษา

เป็นที่ตระหนักว่ามีความส�าคัญต่อประเทศจุดอ่อนคือ1)	

บุคลากรทางานไม่เต็มประสิทธิภาพ	2)	ขาดครูเฉพาะทาง	

3)	 งบประมาณงบอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล/ซ่อมแซม

อาคาร/ครภุณัฑ์ยงัไม่เพยีงพอ	4)	มกีารปรบัเปลีย่นนโยบาย

บ่อย	 5)	 โรงเรียนขนาดเล็กจานวนมากไม่พร้อมจัดการ

ศึกษาให้ได้คุณภาพ	 6)	 โครงสร้างส่วนกลางซ้าซ้อนขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	7)	การกระจายอานาจ

จากส่วนกลางยังเป็นไปอย่างจากัดและ	8)	การใช้สื่อยังไม่

คุ ้มค่าโอกาสคือ1)	 ได้รับงบประมาณในภาพรวมมาก	 
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2)	 นโยบายสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นเน้น

การปฏิบัติที่สถานศึกษาเน้นคุณภาพส่งเสริมการศึกษาให้

เท่าเทียมชัดเจน	 3)	 ความทันสมัยของเทคโนโลยีในสังคม

ช่วยให้ผูเ้รียนได้เรยีนรูส้อดคล้องกบัศกัยภาพมากขึน้/ช่วย

โรงเรยีนทางานได้รวดเรว็	4)	ทกุภาคส่วนตืน่ตวั/มส่ีวนร่วม

ในการจัดการศึกษามากขึ้น	 5)	 เครือข่ายการทางานทั่ว

ประเทศจึงมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่กว้างและลึก

และ6)	 การทางานมีกฎหมายรองรับปัจจัยคุกคามคือ 

1)	ค่าครองชพีสงูผูป้กครอง/ประชาชนร่วมมอืในการจดัการ

ศกึษาน้อยลง	2)	เปลีย่นรฐัมนตรบ่ีอยเกนิไปท�าให้นโยบาย

ไม่ต่อเนื่อง	 3)	 การเมืองแทรกแซงการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณและบคุลากร	4)	ขาดการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ที่เป็นรูปธรรม	5)	ปัญหาสังคม/อบายมุข/สื่อไม่สร้างสรรค์

และ6)	การด�าเนินการบางเรื่องยังขาดกฎหมายรองรับ

	 4.	 ข้อเสนอแนวทางของนโยบายโดยภาพรวมคือ	

1)	 ประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ความรู้	 ข้อมูลข่าวสาร	 สร้าง

เจตคตทิีด่เีกีย่วกบัอาเซยีน	โดยสร้างความตระหนกัของครู	

อาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา	นกัเรยีน	นกัศกึษา	และ

ประชาชนเพือ่ก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน	2)	จดัให้มหีลกัสตูร

ฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อนบ้าน	เทคโนโลยี

สารสนเทศทกัษะและความช�านาญการทีส่อดคล้องกบัการ

ปรับตัว	การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม	การเพิ่มโอกาส

ในการหางานทาของประชาชน	และการพจิารณาแผนผลติ

กาลังคน	3)	ส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา	ครู	และ

อาจารย์ในอาเซียนเพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทาง

วชิาการร่วมกนัในอาเซยีนการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่าง

สถาบนัการศึกษาต่างๆ	การแลกเปลีย่นเยาวชนการพฒันา

ระบบการศกึษาทางไกล	การศกึษาตลอดชวีติ	การอาชวีศกึษา

และการฝึกอบรมทางอาชีพท้ังในข้ันต้นและข้ันต่อเน่ือง

ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบัน

การศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน	4)	เปิดเสรีการ

ศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 ประกอบด้วยการจัดท�าความตกลงยอมรับร่วม

ด้านการศึกษา	 การพัฒนาความสามารถประสบการณ์ใน

สาขาวชิาชพีส�าคญัต่างๆ	เพือ่รองรบัการเปิดเสรกีารศกึษา

ควบคู ่กับการเป ิดเสรีด ้านการเคล่ือนย ้ายแรงงาน	 

5)	ส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารพฒันาเยาวชนทกุกลุ่มเพือ่เป็น

ทรพัยากรส�าคญัในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน	6)	ปรบัปรงุ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดสอนภาษาอังกฤษ

ตัง้แต่ระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศกึษาตอนต้นโดยเน้น

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ	 7)	 พัฒนาครูสอนภาษา

อังกฤษโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาร่วมกับชุมชน	

และ8)	 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแต่ละโรงเรียน

อย่างต่อเนื่อง

	 5.	 ข้อเสนอกลไกของนโยบายโดยภาพรวมคือ	 

1)	 สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนระดับโรงเรียน	 หรือ

ระดับกลุ่มโรงเรียน	 และระดับจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ	์

ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายที่

เกีย่วข้อง	รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับสมาชิกอาเซียนในทุกๆ	 ด้านรวมทั้งใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้	 แลกเปล่ียน	 เผยแพร่ข้อมูลและส่ือสารโดยการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 2)	 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมความรู้

ภาษาองักฤษ	ภาษาเพือ่นบ้าน	เทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะ

และความช�านาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัว	 การ

เปลีย่นแปลงทางอตุสาหกรรม	การเพิม่โอกาสในการหางาน

ทาของประชาชน	 และการพิจารณาแผนผลิตกาลังคน 

3)	 จัดท�าข้อตกลงความเข้าใจ	 (Memoramdum	 of	

Unerstanding	:	MOU)	เพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติ

ทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศ

สมาชิกของอาเซียน	4)	จัดท�า	MOU	เกี่ยวกับความตกลง

ยอมรับร่วมด้านการศึกษา	 การพัฒนาความสามารถ

ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส�าคัญต่างๆ	 เพื่อรองรับการ

เปิดเสรกีารศึกษาควบคู่กบัการเปิดเสรด้ีานการเคล่ือนย้าย

แรงงาน	5)	จัดสร้างศูนย์พัฒนาการศึกษา	ศูนย์การเรียนรู้	

และศูนย์กีฬาส�าหรับเยาวชนทุกกลุ ่มกระจายอยู ่ทุก

ประเทศในประชาคมอาเซียน	 6)	 จัดตั้งศูนย์พัฒนาภาษา

อังกฤษและภาษาอาเซียนให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา	

และ7)	 จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ
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ภาษาอังกฤษท้ังในระดับสถานศึกษา	 และเขตพื้นที่การ

ศึกษาหรือระดับจังหวัด

อภิปรายผล

	 จากผลการศกึษาหาข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่ความ

เป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง	 และผลการคาดคะเน

โอกาสในการปฏบัิติ	และการจดัท�าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเข้มแข็งมีข้อค้นพบ

ส�าคัญที่ขอนามาอภิปรายผล	ดังนี้

	 1.		จากผลการวิจัยที่พบว่า	 แนวทางของนโยบาย

โดยรวมที่ส�าคัญ	คือ	ต้องมุ่งประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ความ

รู	้ข้อมลูข่าวสาร	สร้างเจตคตทิีด่เีก่ียวกบัอาเซยีน	โดยสร้าง

ความตระหนกัของคร	ูอาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา	

นักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแนวคิดเกี่ยวกับความ

ตระหนักรู้	 (awareness)	 เป็นความตระหนักรู้ทางสังคม	

(social	awareness)	ดังทัศนะของ	ประภัสสร์	เทพชาตรี	

(2554ก)	 ที่เห็นว่า	 ในประชาคมอาเซียนจะเน้นท่ีความ

ตระหนกัรู้ทางสงัคม	ซ่ึงเป็นความสามารถในการแสดงออก

ถงึการรับรูเ้กีย่วกบัตนเองว่าเป็นส่วนหนึง่ของสังคมและสิง่

แวดล้อม	 การแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในการสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัสงัคมและสิง่แวดล้อม	เพือ่

ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ความตระหนักรู้

ทางสังคมจะมุ่งเน้นการทาความเข้าใจคนในสังคม	 และ

สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้	 บุคคลท่ีมีความตระหนักรู้

ทางสังคมจะมีความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ที่เกิด

ขึ้นในสังคม	สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น	สามารถ

จัดการกับปัญหาที่เกิดจากสังคม	สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม

กบักจิกรรมของสงัคม	และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคม

ได้อย่างปกติ	 ในทางตรงข้าม	 บุคคลท่ีมีความบกพร่องใน

ด้านความตระหนักรู้ทางสังคม	 พฤติกรรมอาจไม่แตกต่าง

จากบุคคลทั่วๆ	 ไป	 แต่จะขาดทักษะการเข้าใจทางสังคม	

ทักษะความรู้สึกไวต่อสังคม	 และทักษะการสื่อสาร	 ท�าให้

ขาดการไตร่ตรองพิจารณารอบคอบก่อนแสดงพฤติกรรม	

รวมทั้งไม่สามารถเข้าใจปฏิกิริยาการแสดงออกหรือ

พฤติกรรมของผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง	 แม้ว่าบุคคลนั้นจะมี

ความตั้งใจที่ดี ในการแสดงออกทางพฤติกรรมนั้นๆ	

นอกจากนี้	บุคคลที่ไม่สามารถรับรู้หรือขาดความตระหนัก

รู้ทางสังคม	 จะไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจ	 (empathy)	

ขาดทักษะและไหวพริบ	(tact)	ในการสร้างสัมพันธภาพที่

ดีกับผู้อื่น	 ซึ่งแตกต่างจากบุคคลที่มีความตระหนักรู้ทาง

สังคมที่มีการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสม	 ใน

การสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม	 และบุคคลท่ีขาดความ

ตระหนักรู้ทางสังคมจะกระทาส่ิงต่างๆ	 โดยขาดการยั้งคิด

อนัเป็นผลให้เกดิปัญหาในสังคมตามมาอกีมากมาย	ในขณะ

เดียวกันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้

รับทราบน้ันจะช่วยให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสาระ

ส�าคัญของอาเซยีนซึง่จะน�าไปสู่การเกดิความตระหนกัและ

เหน็ความส�าคญัซึง่จะน�าไปสูก่ารให้ความร่วมมอืและลงมอื

ปฏิบัติด ้วยความเข้าใจจะน�าไปสู ่ความส�าเร็จในที่สุด	

สอดคล้องกบัทศันะของส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา	

(2555);	 และ	 ASEAN	 Secretariat	 (2009a)	 ที่กล่าวถึง	 

การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อ 

สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายไม่

ว่าจะเป็นครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและ

ประชาชนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก้าวเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนภายใน	พ.ศ.	2558	นั้น	สิ่งที่ต้องคานึงอันดับแรก	

ได้แก่	การสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ทราบความเคล่ือนไหว

ระหว่างสถานศึกษาให้หลากหลายช่องทาง	 การให้ความรู้

ด้านอาเซียน	 เช่น	 ด้านการศึกษา	 ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

วัฒนธรรม	 การเมือง	 และการปกครองของแต่ละประเทศ

เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจอันจะน�าไปสู่การให้ความร่วมมือ	

และมส่ีวนร่วมในการพฒันาน่ันเอง	นอกจากนี	้ยงัสอดคล้อง

กับทัศนะของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 (2557)	

และสนุทรวีรรณไพเราะ	(2555)	ทีเ่ห็นว่า	การเผยแพร่ความ

รู้ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร้าง

ความตระหนกัและเตรยีมความพร้อมของครคูณาจารย์และ

บคุลากรทางการศึกษานกัเรยีนนกัศกึษาและประชาชนเพือ่
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ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี	 2558เป็นเร่ืองที่มี

ความส�าคัญ

	 2.	 จากผลการวจิยัทีพ่บว่า	กลไกของนโยบายโดย

รวมที่ส�าคัญ	 คือสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนระดับ

โรงเรียน	 หรือระดับกลุ่มโรงเรียน	 และระดับจังหวัดเพื่อ

ประชาสัมพันธ์	 ให้ความรู ้และสร้างความตระหนักให้

บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ได้มี

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสมาชกิอาเซยีนในทกุๆ	ด้านรวม

ทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้	 แลกเปลี่ยน	 เผยแพร่ข้อมูลและ

สื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 น้ัน	 อาจเน่ืองมา

จากการรวมกลุม่กนัเป็นประชาคมอาเซียนทีม่าจากประเทศ

ทีม่คีวามหลากหลายทัง้ศกัยภาพทีม่คีวามแตกต่างกัน	เช่น	

วัฒนธรรม	 ภาษา	 หรือศาสนาจึงมีความจ�าเป็นต้องมีศูนย์

ข้อมูลกลางที่สามารถเข้าถึงหรือแลกเปลี่ยนด้านข้อมูล

ข่าวสารกัน	ดงันัน้	การมศีนูย์ข้อมลูข่าวสาร	(Data	Center)	

ส�าหรับเป็นพื้นท่ีที่ใช้จัดวางระบบประมวลผลกลางและ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรร่วมกัน	 โดยมาก 

ผูใ้ช้งานหรอืผูร้บับรกิารจะเชือ่มต่อมาใช้บรกิารผ่านระบบ

เครือข่ายที่มาจากภายนอก	 ซ่ึงเปรียบได้กับสมองของ

องค์กรที่จะต้องมีการออกแบบให้เป็นจุดศูนย์การเชื่อมต่อ

และสื่อสารถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยต้องคานึงถึง

ความมีเสถยีรภาพ	ความพร้อมใช้งาน	การบารงุรกัษาความ

เหมาะสมในการลงทุนความปลอดภัยและการรองรับการ

ขยายในอนาคตอีกด้วย	 ดังทัศนะของศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (2558ก);ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (2558ข);	 ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (2558ค);	 ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(2558ง)	ที่กล่าวถึงความจ�าเป็น

ของการมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลางในภูมิภาคอาเซียนว่า	 

สิ่งส�าคัญเร่งด่วนที่อาเซียนต้องตระหนักคือการจัดตั้งศูนย์

ข้อมลูกลางอาเซยีนส�าหรบัการสือ่สารข้อมลูเพือ่ประโยชน์

และความร่วมมอืกนัด�าเนนิงานในทกุเรือ่งท้ังด้านเศรษฐกจิ	

สงัคม	การเมอืง	และวัฒนธรรม	ซึง่สอดคล้องกับทศันะของ

กรมอาเซยีน	(2551)	ทีเ่ห็นว่า	ในสถานการณ์ยคุโลกาภวิตัน์	

ประเทศต่างๆ	 ต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันระหว่าง

ประเทศค่อนข้างสูง	การสร้างภูมคุ้ิมกนัให้ประเทศสามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้นั้น	

จ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาประเทศไปสู่

เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้เพื่อสร้างความสามารถใน

การแข่งขนัอย่างยัง่ยนื	ให้เศรษฐกจิเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง

และมเีสถียรภาพ	ซึง่การกระทาดงักล่าวต้องอาศัยทัง้ความ

รู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นกลไกส�าคัญในการ

ขบัเคลือ่น	ดงัน้ัน	การทาวจัิยและพฒันาเพือ่สร้างและสะสม

องค์ความรูใ้ห้ทนัสมยัตลอดเวลาและมกีารใช้ข้อมลูร่วมกัน

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนย่อมเกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาในภาพรวมจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญและ

ก�าหนดเป็นนโยบายทีส่ามารถแปลงไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่าง

เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยที่ส�าคัญ

	 	 1.1		 โดยภาพรวม	ให้ความส�าคัญกบัการมุง่ผล

ส�าเร็จในวัตถุประสงค์ของนโยบายดังนี้	1)	เผยแพร่ความรู้	

ข้อมูลข่าวสาร	และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน	 2)	พัฒนา

ศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา	 และประชาชนให้มีทักษะ

ที่เหมาะสม	3)	พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการ

หมุนเวียนของนักศึกษา	และอาจารย์ในอาเซียน4)	เตรียม

ความพร้อมเพือ่เปิดเสรกีารศึกษาในอาเซียน	และ5)	พฒันา

เยาวชนให้เป็นทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน

	 	 1.2	 โดยภาพรวม	 ในภาวะเร่งด่วนให้ความ

ส�าคัญกับข้อเสนอแนวทางของนโยบายสามประเด็นแรก	

คือ	 1)	 การประชาสัมพันธ์	 การเผยแพร่ความรู้	 ข้อมูล

ข่าวสาร	 การสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน	 โดยสร้าง

ความตระหนกัของคร	ูอาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา	

นักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน	2)	จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ	

ภาษาเพื่อนบ้าน	 เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะและความ
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ช�านาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัว	 การเปลี่ยนแปลง

ทางอุตสาหกรรม	 การเพิ่มโอกาสในการหางานท�าของ

ประชาชน	 และการพิจารณาแผนผลิตกาลังคนและ	 

3)	ส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา	ครู	และอาจารย์ใน

อาเซียนเพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วม

กนัในอาเซยีนการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการ

ศึกษาต่างๆ	 การแลกเปลี่ยนเยาวชนการพัฒนาระบบการ

ศึกษาทางไกล	 การศึกษาตลอดชีวิต	 การอาชีวศึกษาและ

การฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่องตลอด

จนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการ

ศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียนเพราะทั้งการวิจัย

เอกสาร	การวจิยัเชิงสารวจ	และการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รง

คุณวุฒิ	 รวมทั้งในการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ต่างให้

ความส�าคัญกับสามประเด็นน้ีโดยพิจารณาใช้กลไกเชิง

นโยบายที่เป็นผลจากการวิจัย	 ดังนี้	 1)	 สร้างศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารอาเซียนระดับโรงเรียน	 หรือระดับกลุ่มโรงเรียน	

และระดับจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์	 ให้ความรู้และสร้าง

ความตระหนกัให้บคุลากรทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	รวมถึงผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสยี	ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสมาชกิอาเซยีน

ในทุกๆ	 ด้านรวมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้	 แลกเปลี่ยน	 เผย

แพร่ข้อมูลและสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 

2)	สร้างหลกัสตูรฝึกอบรมความรูภ้าษาองักฤษ	ภาษาเพือ่น

บ้าน	 เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะและความช�านาญการที่

สอดคล้องกบัการปรบัตวั	การเปลีย่นแปลงทางอตุสาหกรรม	

การเพิ่มโอกาสในการหางานทาของประชาชน	 และการ

พิจารณาแผนผลิตกาลังคนและ3)	 จัดท�า	MOU	 เพื่อให้มี

การยอมรบัในคณุสมบตัทิางวชิาการร่วมกนัระหว่างสถาบนั

การศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน

	 	 1.3	 โดยภาพรวม	ในภาวะปกตใิห้ความส�าคญั

กับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตและอาชีพด้านการสร้าง

วฒันธรรมการเรยีนรู	้และด้านกลไกในการขบัเคลือ่นเพราะ

ผลการวจิยัพบว่ายงัมีระดบัการปฏบัิตติ�า่กว่าด้านอ่ืนๆ	รวม

ทั้งการแก้ใช ้จุดอ ่อนท่ีพบว่าบุคลากรทางานไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ	โดยให้การกากับติดตามหรือใช้มาตรการส่ง

เสรมิ	กระตุน้	จงูใจให้บคุลากรปฏบิตังิานให้เกดิประสทิธิภาพ

มากขึ้น

	 	 1.4		 การพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนนกัศกึษา	

และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสมให้ความส�าคัญกับ 

ข้อเสนอแนวทางของนโยบายที่ส�าคัญคือ	 1)	 ก�าหนด

คุณลักษณะที่ส�าคัญของผู้เรียน	เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ทั้งทางด้านความรู้	

ทักษะ/กระบวนการ	และเจตคติ	2)	พัฒนาทักษะที่เหมาะ

สมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	

และ	 3)	 เสริมสร้างประสบการณ์	 องค์ความรู้ที่จ�าเป็น

ส�าหรับผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมกับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนโดยพิจารณาใช้กลไกเชิงนโยบายที่เป็น

ผลจากการวจัิย	ดงันี	้1)	จดักจิกรรมเพือ่สร้างความตระหนกั

ให้กบัผูเ้รยีนให้เหน็ความส�าคญัของการเตรยีมความพร้อม

ในการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียน	 2)	 จัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 3)	 สร้างค่านิยม

ร่วมและมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตร

	 	 1.5		 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อ 

ส่งเสรมิการหมนุเวยีนของนกัศกึษา	และอาจารย์ในอาเซยีน

ให้ความส�าคัญกับข้อเสนอแนวทางของนโยบายที่ส�าคัญ 

คือ	 1)	 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อาเซียน

ศึกษา	 2)	 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา

ต่างๆ	 ทั้งในประเทศและภายในอาเซียน	 รวมท้ังการแลก

เปลี่ยนนักเรียน	 และการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล

และ3)	ร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ	ที่เป็น

ประโยชน์ต ่อการน�าไปใช้และต่อยอดในอนาคตโดย

พิจารณาใช้กลไกเชิงนโยบายที่เป็นผลจากการวิจัย	 ดังนี	้ 

1)	 ระดมทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง	 ร่วมกันวางแผนและจัดท�าหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ตามกรอบสาระ

ส�าคัญที่วางไว้	2)	จัดการเรียนรู้โดยให้ความส�าคัญกับการ

มีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ	ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษา

ตลอดชวีติและ3)	จดัการประชุมด้านการวจิยัทางการศกึษา

ในอาเซียน	 ด้วยการส่งเสริมการทาวิจัยร่วมกันและการ
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พฒันาด้านการวจัิยและพฒันาในประชาคมอาเซยีนเพือ่ให้

เป็นเวทีส�าหรับนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ	ในภูมิภาค

	 	 1.6	 การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการ

ศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน	ให้ความส�าคญักบัข้อเสนอแนวทางของนโยบายที่

ส�าคัญคือ	 1)	 จัดท�าข้อตกลงยอมรับด้านการศึกษา	 การ

พฒันาความสามารถ	ประสบการณ์ในสาขาวชิาส�าคญัต่างๆ	

2)	 ให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษาในกลุ ่ม

อาเซียน	 และ3)	 ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง

ประเทศด้านการศึกษา	 รวมท้ังความร่วมมือเพื่อส่งเสริม

คุณภาพการศึกษาในประชาคมอาเซียนโดยพิจารณาใช้

กลไกเชิงนโยบายที่เป็นผลจากการวิจัย	 ดังนี้	 1)	 จัดท�า	

MOU	กับหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	

2)	 ออกกฎหมายเพื่อให้มีองค์กรกลางด้านการเทียบโอน

หลักสูตรหรือหน่วยกิตทางการศึกษา	 และ3)	 แลกเปลี่ยน

นักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษา	 ในกลุ ่มประเทศ

อาเซียนหรือภูมิภาคอื่น

	 	 1.7		 การพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรพัยากรส�าคญั

ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสถานศึกษาและหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องให้ความส�าคญักบัข้อเสนอแนวทางของนโยบาย

ทีส่�าคญัคอื1)	เน้นการบรหิารจดัการใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการ

จัดการศึกษาในระดับต่างๆ	 2)	 เพ่ิมคุณภาพการบริหาร

จัดการศึกษา	 มาตรฐานการปฏิบัติงาน	 การเรียนรู้ตลอด

ชีวิตและการพัฒนาวิชาชีพและ3)	 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่

เกีย่วข้องกบัการพัฒนาคณุภาพการศึกษาทัง้ในสถานศกึษา	

ชมุชน	ท้องถิน่	และเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพือ่ให้เกิดองค์ความ

รู ้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น	 บุคคล	

ครอบครัว	 องค์กร	 หน่วยงานสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการ

ศึกษา	ในการจัดตั้งส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน

โดยพิจารณาใช้กลไกเชงินโยบายท่ีเป็นผลจากการวจิยั	ดงัน้ี	

1)	 สร้างระบบการบริหารจัดการศึกษา	 2)	 ก�าหนดให้มี

มาตรฐานกลางด้านคุณภาพการศึกษาและ3)	 ตั้งศูนย ์

ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก

โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู ้โดยครอบคลุม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 2.		ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรมกีารวจิยัเชงิตดิตามและประเมนิผล

การน�าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคม

อาเซยีนทีเ่ข้มแขง็ส�าหรบัสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติเป็นระยะๆ

	 	 2.2		 ควรนาผลจากการวิจัยไปศึกษาเจาะลึก

ในประเดน็ทีส่นใจ	เช่น	ด้านเผยแพร่ความรู	้ข้อมลูข่าวสาร	

และเจตคติที่ดีเก่ียวกับอาเซียนด้านพัฒนาศักยภาพของ

นกัเรยีนนกัศกึษา	และประชาชนให้มทีกัษะทีเ่หมาะสมด้าน

พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของ

นักศึกษา	 และอาจารย์ในอาเซียนด้านเตรียมความพร้อม

เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	หรอืด้านพฒันาเยาวชนให้เป็น

ทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นต้น

	 	 2.3	 ควรน�าข้อเสนอแนวทางของนโยบายหรอื

กลไกของนโยบายทาการวิจัยในลักษณะที่ก่อให้เกิดการ

ปฏิบัติ	 (implement)	 หรือการวิจัยที่มุ่งการเปลี่ยนแปลง	

(change)	หรือการวิจัยที่มุ่งให้เกิดขึ้น	(make	it	happen)

เช่น	การวจิยัและพฒันา	(Research	and	development)	

และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	

Action	research)	เป็นต้น
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน 

กลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการ

จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

 Comparison of Learning Achievement, Analytic Thinking, and Attitude 

Toward Work, Career and Technology Content Strands Learning of 

Matthayomsuksa 3 Students, Between Who Learned Using CIPPA Learning 

Model and Problem-Based Learning Approach

ลักขณา	ไสยประจ�า1,	ชนิดาพร	ตุ้มปี่สุวรรณ2,	วิโรจน์	มุทุกันต์3 

Lakkana	Saiprajum1,	Chanidaporn	Toompeesuwan2,	Wirot	Muthukan3 

บทคัดย่อ

	 การจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปา	และการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	ให้ความส�าคญักบัผูเ้รยีนในการเสรมิ

สร้างคณุภาพการเรียนรู้ทีเ่น้นกระบวนการแก้ปัญหา	โดยให้ผูเ้รยีนลงมอืปฏบัิตใินสถานการณ์จรงิ	ควบคูก่บัการเรียนด้วย

กลุ่มร่วมมือ	เพื่อช่วยเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห	์และเจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน	การวิจัยครั้ง

นี้มีความมุ่งหมาย	(1)	เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	เรื่องการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	ขั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่มีประสิทธิภาพ	

ตามเกณฑ	์80/80	(2)	เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	เรื่อง	การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	และ	(3)	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห	์

และเจตคตต่ิอการเรยีนกลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลย	ีของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปากับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มตัวอย่าง	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	ภาคเรียนที	่2	

ปีการศึกษา	2555	โรงเรียนแคนดงพิทยาคม	อ�าเภอแคนดง	จังหวัดบุรีรัมย์	จ�านวน	2	ห้อง	รวมนักเรียน	61	คน	ได้มาโดย

การสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	(1)	แผนการจัดการเรียน

รู้รูปแบบซิปปา	และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	แบบละ	8	แผน	(2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	เรื่อง	เรื่องการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	จ�านวน	40	ข้อมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(B)	ตั้งแต่	0.31-0.84	และค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(r
cc
)	 เท่ากับ	0.87	(3)	แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห	์จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  อาจารย์ พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม3 
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0.32-0.71	 ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 (r)	 ตั้งแต่	 0.29-0.69	 และค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ	 (KR-20)	 เท่ากับ	 0.78	 และ	 

(4)	 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 จ�านวน	 20	 ข้อ	 มีค่าอ�านาจจ�าแนก	 (r
xy
)	 ตั้งแต่	

0.31-0.73	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(α)	 เท่ากับ	0.78	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย	F-test	(One-way	MANOVA)

 

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

	 1.		แผนการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปา	และแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุม่สาระการงานอาชพี

และเทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เรื่องการจัดการฐานข้อมูล	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.67/82.13	และ	82.43/82.04	

ตามล�าดับ	

	 2.		แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชพี	และเทคโนโลย	ีชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	เร่ืองการจดัการฐานข้อมลูเบือ้งต้น	มดีชันปีระสทิธผิลเท่ากบั	0.6431	

และ	0.6777	แสดงว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรูท้ัง้สองแบบมคีวามก้าวหน้าในการเรียนคดิเป็นร้อยละ	64.31	และ	

67.77	ตามล�าดับ

	 3.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และเจตคตต่ิอการเรยีนกลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลย	ีไม่แตกต่างกนั	แต่นกัเรยีน

ทีไ่ด้รับการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	มกีารคิดวเิคราะห์สงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรูรู้ปแบบซปิปา	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 โดยสรุป	การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล	ส�าหรับการจดัการเรียนรูใ้นกลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลย	ีจงึควรสนบัสนนุให้น�าวธีิการจัดการเรยีน

รู้ดังกล่าว	ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ประสบผลส�าเร็จยิ่งขึ้น

 ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา,	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน,	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,	

การคิดวิเคราะห์,	เจตคติต่อการเรียน

Abstract

	 The	purposes	of	this	study	were	:	(1)	to	develop	plans	for	learning	organization	using	CIPPA	

Learning	Model	and	Problem-Based	Learning	Approach	in	Work,	Career	and	Technology	content	strands	

for	Matthayomsuksa	3	level	with	a	required	efficiencies	of	80/80;	 (2)	to	find	out	the	effectiveness	

indices	of	those	mentioned	plans	for	learning	organization,	and	(3)	to	compare	learning	achievement,	

analytic	thinking,	and	attitude	toward	learning	of	Matthayomsuksa	3	students,	between	who	learned	

using	CIPPA	Learning	Model	and	Problem-Based	learning	approach.	The	sample	used	 in	this	study	

consisted	of	61	Matthayomsuksa	3	students	attending	Kandong	Pittayakom	School,	Kandong	District,	

Burirum	Province,	in	the	secondary	semester	of	the	academic	year	of	2012.	They	were	assigned	by	
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the	 cluster	 random	 sampling	 technique.	 The	 instruments	 used	 in	 the	 study	were	 :	 (1)	 plans	 for	

organization	of	learning	activities	using	CIPPA	Learning	Model	and	Problem-Based	learning	approach	

in	computer	subject	learning,	for	Matthayomsuksa	3	level,	for	a	total	of	8	plans	with	18	hours	of	each	

approach;	(2)	a	40-item	of	learning	achievement	test	with	discriminating	powers	ranging	0.31-0.84	and	

a	reliability	of	0.87	;	(3)	a	20	item	test	of	analytic	thinking	with	difficulty	ranging	0.32-0.71,	discriminating	

powers	ranging	0.29-0.69	and	a	reliability	of	0.78	;	and	(4)	a	20-item	scale	on	attitude	toward	Work,	

Career	and	Technology	Content	Strands	learning	with	discriminating	powers	ranging	0.31-0.73	and	a	

reliability	of	0.78.	The	statistics	used	for	analyzing	data	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	

and	F-test	(One-way	MANOVA	)	was	employed	for	testing	hypothesis.

 

The results of the study were as follows:

	 1.		The	plans	for	learning	organization	using	CIPPA	Learning	Model	and	Problem-Based	Learning	

Approach	 in	 Computer	 Subject,	 for	Matthayomsuksa	 3	 level	 had	 efficiencies	 of	 82.67/82,13	 and	

82.43/82.04	respectively.

	 2.		The	plans	for	learning	organization	using	CIPPA	Learning	Model	and	Problem-Based	Learning	

Approach	in	Computer	subject,	for	Matthayomsuksa	3	level	had	the	effectiveness	indices	of	0.6431	

and	0.6777,	and	were	indicated	that	the	students	had	learning	progress	of	64.31	and	67.77	percents	

respectively.

	 3.		The	students	who	learned	using	CIPPA	Learning	Model	and	Problem-Based	Learning	Approach,	

did	not	show	different	of	learning	achievement	and	attitude	toward	learning,	but	the	students	who	

learned	using	Problem	Based	Learning	approach	showed	higher	analytic	thinking	than	the	group	of	

learning	based	on	CIPPA	Learning	Model,	at	.01	level	of	significance.

    

 Keywords	:	Multiple	Intelligences	Theory	Approach,	Cooperative	Learning	with	TAI	Approach,	

Learning	Achievement,	Analytic	Thinking,	Achievement	Motivation

บทน�า 

 คอมพวิเตอร์เป็นเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

ทีม่คีณุค่าและประโยชน์	ในการค�านวณและจ�าข้อมูลตวัเลข

และตัวอักษรได้อัตโนมัติตามค�าสั่ง	 โดยสามารถรับข้อมูล

และค�าสั่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล	 (Input)	 แล้วน�าข้อมูล	 

ค�าสั่งนั้นไปประมวลผล	(Process)	ด้วยหน่วยประมวลผล	

เพื่อให้ได้ผลตามต้องการซ่ึงอาจเป็นตัวเลข	 รูปภาพ	

ข้อความเสียงและแสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผล	ตลอดจน

สามารถบนัทึกรายการต่างๆ	โดยอปุกรณ์บนัทกึข้อมลูส�ารอง	

เพือ่เกบ็ไว้ใช้งานครัง้ต่อๆ	ไปได้	(อารยีา	ศรปีระเสริฐ.	2551	

:	 2)	 ระบบสารสนเทศเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสาร

จ�านวนมาก	 หากปฏิบัติการด้วยมือ	 (Manual)	 จะต้องใช้

เวลาในการประมวลผลนานและขาดความน่าเชือ่ถือ	ต่อมา

ได้พฒันาระบบสารสนเทศด้วยการน�าคอมพวิเตอร์มาใช้ใน

รปูแบบระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์	ส่งผลให้ท�างาน

รวดเร็ว	 และสารสนเทศท่ีได้ก็มีความถูกต้องมากขึ้น	
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(อ�านวย	เดชชัยศรี.	2551	:	2)

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	

2542	 ก�าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้

ว่า	 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

บุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้	 และ

คุณธรรม	 มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 รวมท้ังมุ่งปลูก

ฝังจิตส�านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมือง	 การปกครอง	 ใน

ระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ

ประมุข	รู้จักรักษาและส่งเสริม	สิทธิ	หน้าที่	เสรีภาพ	ความ

เคารพกฎหมาย	 ความเสมอภาค	 และศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์	 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	 รู้จักรักษาผล

ประโยชน์ส่วนรวมของชาติ	 รวมท้ังส่งเสริมศาสนา	 ศิลปะ	

วฒันธรรม	การกฬีา	ภมูปัิญญาไทยและความรูอั้นเป็นสากล	

ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	สามารถ

ในการประกอบอาชพีรูจ้กัพึง่ตนเอง	มกีารคดิสร้างสรรค์	ใฝ่

รูแ้ละเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง	นอกจากนีย้งัก�าหนด

แนวการศึกษาไว้ว่า	ผูเ้รยีนทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา

ตนเองได้	และถอืว่าผูเ้รยีนส�าคญัทีส่ดุ	การจดัการเรียนต้อง

ส่งเสรมิผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาต	ิและได้รบัเตม็

ตามศกัยภาพ	การจดัการเรยีนรูใ้นกลุม่สาระการงานอาชพี

และเทคโนโลยีน้ัน	 มีกระบวนการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏบิตัเิพือ่ให้นกัเรยีนน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ในชวีติประจ�า

วัน	(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.	2552	:	18)	

	 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาต	ิ

(ONET)	 กลุ ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	3	ในปีการศึกษา	2554	ของโรงเรียนแคน

ดงพิทยาคม	 อ�าเภอแคนดง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต	 32	 พบว่านักเรียนได้คะแนนเฉล่ีย

ร้อยละ	44.25	จากคะแนน	100	คะแนน	(สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ.	2554	:	เว็บไซต์)	ซึ่งอยู่ในระดับที่

ควรปรบัปรุงให้ได้ผลตามมาตรฐานทีโ่รงเรยีนก�าหนดไว้	คอื	

ร้อยละ	70	ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ที่ไม่น่าพอใจ	รวมทั้งสาระ

ที่นักเรียนมีปัญหามากที่สุด	ได้แก่	สาระการออกแบบและ

เทคโนโลย	ีมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจเทคโนโลย	ีและ

กระบวนการเทคโนโลย	ีออกแบบและสร้างส่ิงของเครือ่งใช้	

หรือวิธีการ	 ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิด

สร้างสรรค์	 เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต	

สังคม	สิ่งแวดล้อม	และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยี

ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

	 การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	 สามารถส่งผล

ให้ผูเ้รยีนประสบผลส�าเรจ็ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน	การ

คิดวิเคราะห์และเจตคติท่ีดีต่อการเรียน	 เนื่องจากผู้วิจัย 

เหน็ว่า	การจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปาและการจดัการเรยีน

รู ้ โดยใช ้ป ัญหาเป ็นฐานเป ็นกระบวนการเรียนรู ้ที่ มี

ประสิทธิภาพ	 เมื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 เป็น

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้แสวงหาความรู	้

ท�าความเข้าใจ	 คิดวิเคราะห์	 ตีความ	 สร้างความหมาย

สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปความรู้	 ตลอดทั้งฝึกตนเองให้มี

วินัยและความรับผิดชอบในการท�างาน	 โดยเน้นให้ผู้เรียน

ได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมทัง้ด้านร่างกาย	สตปัิญญา	อารมณ์

และสงัคม	ลงมอืปฏบิตัจิรงิทกุขัน้ตอน	เพือ่ให้ผูเ้รยีนมส่ีวน

ร่วมและมบีทบาทในการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด	จนเกดิความรูด้้วย

ตนเอง	สามารถน�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้	(ทศินา	แขมมณ.ี	

2553	:	282)	การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา	มีกิจกรรมการ

เรยีนทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งทีเ่รยีน

อย่างแท้จริง	 โดยการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง	

อาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม	 นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนา

ทกัษะกระบวนการต่างๆ	ได้แก่	กระบวนการคดิ	กระบวนการ

กลุ่ม	 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 และกระบวนการแสวงหา

ความรู้	นอกจากนี้	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

(Problem-Based	Learning)	เป็นรปูแบบการจดักจิกรรม

การเรียนที่เกิดจากแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู	้

(Constructivism)	 โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการ

ใช้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท	

(Context)	ของการเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ

คดิวเิคราะห์และคดิแก้ปัญหา	รวมทัง้ได้ความรูต้ามศาสตร์

ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง	การเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานจงึ
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เป็นผลมาจากกระบวนการท�างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจ

และการแก้ปัญหาเป็นหลกั	(กรมวชิาการ.	2545	:	13)	และ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	มีคุณค่า	ช่วยจูงใจ

ให ้ผู ้ เรียนสามารถปรับตัวได ้ดีขึ้น	 ในการรับรู ้การ

เปล่ียนแปลงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว	 และเสริมสร้าง

ความสามารถในการใช้ทรัพยากรของผู้เรียนได้ดีขึ้น	 ส่ง

เสริมการสะสมการเรียนรู้	 และการรักษาข้อมูลใหม่ไว้ได้ดี

ขึน้	เมือ่ใช้ในการแก้ปัญหาของสหสาขาวชิา	สนบัสนนุความ

ร่วมมอืมากกว่าการแข่งขัน	ท�าให้เกดิการตดัสนิใจแบบองค์

รวมที่มีคุณค่า	(พวงรัตน์	บุญญานุรักษ์.	2544	:	44)	

	 จากเหตผุลและความจ�าเป็นดงักล่าว	ผูว้จิยัในฐานะ

ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จึงสนใจ

ด�าเนินการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้รูป

แบบซิปปา	และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน

กลุ่มสาระดังกล่าว	ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิด

วิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียน	 ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	 3	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ

เรียนรู้ในด้านดังกล่าว	 รวมทั้งเป็นแนวทางการพัฒนาการ

จดั	การเรียนรูใ้ห้มปีระสทิธภิาพ	และเป็นข้อสนเทศส�าหรบั

ผู้สนใจ	สามารถน�าไปใช้เป็นข้อสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ประสบผลส�าเร็จยิ่งขึ้น	

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพ่ือพัฒนาแผนการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซิปปา	

และการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	การเรยีนรูก้ลุม่

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 เรื่องการจัดการฐาน

ข้อมูลเบื้องต้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์	80/80

	 2.		เพือ่ศกึษาดัชนปีระสทิธผิลของแผนการจดัการ

เรียนรู้รูปแบบซิปปา	 และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	การเรยีนรูก้ลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี	

เรื่อง	การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

	 3.		เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	การ

คิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	

ระหว่างกลุ่มทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปากบัการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

สมมติฐานของการวิจัย

	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัดการ

เรยีนรูร้ปูแบบซปิปากบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิวิเคราะห์และเจตคติ

ต ่อการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	แตกต่างกัน

 

วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม	 อ�าเภอแคนดง	 จังหวัดบุรีรัมย์	

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	165	คน	จ�านวน	

5	ห้อง

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่	 3	 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม	 จ�านวน	 2	 ห้องจ�านวน	

นักเรียน	 61	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	

Random	Sampling)	และจับสลากได้ห้องเรียน	ห้อง	3/2	

ใช้จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และห้อง	3/4	จัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ดังนี้

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	ระบบการจัดการ

ฐานข้อมูลเบื้องต้น	กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลย	ีชัน้มธัยมศึกษาปีที	่3	จ�าแนก

เป็น	2	แบบ	คือ	แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา	และแผน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	จ�านวนรูปแบบละ	

8	แผนๆ	ละ	2	ชัว่โมงรวมเวลาเรยีนรูปแบบละ	16	ชัว่โมง

	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เร่ือง	
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การจดัการฐานข้อมลูเบือ้งต้น	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 3	 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด	 4	 ตัวเลือก	

จ�านวน	40	ข้อ

	 3.		แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะห์	เป็นแบบเลอืก

ตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ

	 4.		แบบวัดเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียน

รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชนิดมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	อันดับจ�านวน	20	ข้อ

การด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

		 2.	 จดัการเรยีนรูด้้วยการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซิป

ปา	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มัธยมศึกษา 

ปีที่	3	จ�านวนรูปแบบละ	8	แผน	รวมเวลาเรียนรูปแบบละ	

16	ชัว่โมง	กบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างจนครบทกุแผน	โดยจดั

เก็บคะแนนจากการประเมินผลงาน	 การสังเกตพฤติกรรม

การเรียน	และการทดสอบย่อยท้ายแผน	

	 3.		ทดสอบหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน	 ด้วยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์

และเจตคตต่ิอการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

และเทคโนโลยี	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล	ดังนี้

		 ตอนที่	1	การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการ

จดัการเรยีนรู้รปูแบบซปิปา	และแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย	ี

เรื่อง	การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	

ตามเกณฑ์	80/80		

	 ตอนที่	2	การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแผน 

การจัดการเรียนรู ้รูปแบบซิปปา	 และแผนการจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	 เรื่อง	 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	 ชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	3

	 ตอนท่ี	3		การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ	์การ

คิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	3	ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา

กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัย	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และแผน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มสาระการงาน

อาชพีและเทคโนโลย	ีชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	เรือ่งการจดัการ

ฐานข้อมูล	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 82.67/82.13	 และ	

82.43/82.04	ตามล�าดับ

	 2.	 แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และแผน 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มสาระการเรยีน

รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เรื่อง

การจัดการฐานข้อมูลเบ้ืองต้น	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	

0.6431	และ	0.6777	แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้ทั้งสองแบบมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อย

ละ	64.31	และ	67.77	ตามล�าดับ

	 3.	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ทีไ่ด้รบัการจดัการ

เรียนรู้รูปแบบซิปปา	 และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และเจตคตต่ิอการเรยีน

ไม่แตกต่างกัน	 แต่นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	 มีการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ

จัด	 การเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.01
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อภิปรายผล

	 จากการวิจัยพบประเด็นท่ีควรน�ามาอภิปรายผล	

ดังนี้	

	 1.		ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

	 	 1.1	 แผนการจดัการเรยีนรู้แบบรปูแบบซปิปา	

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เรื่องการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 82.67/82.13	 หมายความว่า	

นักเรียนได้คะแนนจากการท�าการประเมินพฤติกรรมการ

เรียน	 ผลงาน	 และการทดสอบย่อยท้ายแผนท้ัง	 8	 แผน	 

คิดเป็นร้อยละ	 82.67	 และคะแนนจากการทดสอบวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรยีน	คดิเป็นร้อยละ	82.13	แสดง

ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ท่ีผู ้วิ จัยสร้างขึ้นมี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	ทีป่รากฏผลเช่นนีอ้าจ

เนื่องมาจาก	 แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการออกแบบ

กิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน	

ครอบคลุมรอบด้าน	 ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรยีนอย่างทัว่ถงึและมบีทบาทเป็นผูป้ฏบิตั	ิช่วยให้เกดิความ

พร้อมและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนอย่างต่อเน่ือง	 กิจกรรม

การเรียนเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเคลือ่นไหวในลกัษณะทีเ่หมาะ

กบัวยัและความสนใจของผูเ้รยีน	มปีระเดน็ท้าทายให้ผูเ้รยีน

คิด	ไม่ยากหรือง่ายเกินไป	เหมาะกับวัยและความสามารถ

ของผู้เรียน	 ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหรือลงมือท�าเรื่องใด

เรื่องหนึ่งให้ส�าเร็จ	อีกทั้งผู้เรียนได้เรียนรู้จากบุคคลหรือสิ่ง

แวดล้อมรอบตัว	 และส่งผลต่อความรู้สึกของผู้เรียนว่า

เกีย่วข้องกบัชวีติ	ประสบการณ์และปรากฏการณ์ความจรงิ	

นอกจากนีย้งัเป็นกจิกรรมการเรยีนทีค่�านงึถงึกลุม่ผูเ้รยีนว่า

เป็นแหล่งความรู้ที่ส�าคัญ	 โดยจัดให้ผู ้เรียนมีโอกาสใช้

ปฏสิมัพันธ์กนัในกลุม่	เพือ่ปรกึษาและแลกเปลีย่นความคดิ

เห็นซ่ึงกันและกัน	 เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งให้ได้ค้นพบ

ด้วยตนเอง	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนจดจ�าความรู้ได้ดี	 และมี

ความหมายต่อผู้เรียน	รวมทั้งเกิดความคงทนในการเรียนรู้	

เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นกระบวนการ	 ควบคู่ไปพร้อม

กบัผลงานหรอืชิน้งาน	และมุ่งเน้นการน�าความรูไ้ปประยกุต์

ใช้ในชีวิตจริง	 โดยให้ผู้เรียนได้คิดหาแนวทางที่จะน�าความ

รูค้วามเข้าใจไปปรบัใช้ในชวีติ	ประจ�าวนั	รวมทัง้ส่งเสรมิให้

มีการปฏิบัติจริง	 และติดตามผลการปฏิบัติกิจกรรมของ 

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 (ทิศนา	แขมมณี.	2542	 :	2-5)	จาก

เงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 

ซปิปา	มปีระสทิธภิาพในระดบัค่อนข้างสงู	ซึง่สอดคล้องกบั

ผลการวิจัยของ	 พิทักษ์	 สวนดี	 (2550	 :	 102)	 ที่พบว่า	

แผนการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปา	เรือ่งอนิเทอร์เนต็และ

การสร้างเว็บเพจ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

82.62/82.06	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมาล ี

จุลลาศรี	 (2550	 :	115)	ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้รูป

แบบซปิปา	เรือ่งคอมพวิเตอร์ช่วยสร้างงาน	ชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่	1	มีค่าเท่ากับ	85.69/84.28	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้		

	 	 1.2		 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 เรื่องการจัดการฐานข้อมูลเบ้ืองต้น	 

มปีระสิทธภิาพเท่ากบั	82.43/	82.04	หมายความว่า	นกัเรยีน

ได้คะแนนจากการท�าการประเมินพฤติกรรมการเรียน	 

ผลงาน	และการทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง	8	แผน	คิดเป็น

ร้อยละ	 82.43	 และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	 82.04	 แสดงว่า

แผนการจดัการเรียนรูท้ีส่ร้างขึน้	มปีระสิทธภิาพตามเกณฑ์

ทีก่�าหนดไว้	การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก	

ผู้วิจัยได้ออกแบบ	 แผนการจัดการเรียนรู้	 ที่จัดให้ผู้เรียน

เผชิญปัญหาที่มีความยากซับซ้อนตามพัฒนาการและ

ธรรมชาต	ิรวมทัง้ระดบัความสามารถของผูเ้รยีน	ใช้กจิกรรม

ที่จัดให้ผู ้เรียนเผชิญปัญหาและคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

ผูเ้รยีนมโีอกาสค้นหาค�าตอบผ่านกจิกรรมตามขัน้ตอนของ

การเรียนด้วยสถานการณ์ปัญหา	มีการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจาก

ปัญหาที่ผู้สอนก�าหนดหรือผู้เรียนสนใจ	 โดยใช้ความรู้เพื่อ

ค้นหาค�าตอบจากกระบวนการกลุ่ม	 ซึ่งถ้าหากเป็นปัญหา

หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง	และมีความส�าคัญ

ต่อผู้เรียน	 ปัญหาดังกล่าวจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้กระบวน 
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การเรียนรู้มีคุณค่ามากขึ้น	 และส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ด้วยเหตผุล	และการสบืค้นข้อมลูด้วยความเข้าใจ

ในกลไกของปัญหา	 รวมท้ังวิธีการแก้ไข	 และการใช้ทักษะ

การสื่อสาร	 การวิเคราะห์สังเคราะห์	 การคิดอย่างมี

วจิารณญาณ	การหาข้อสรปุเมือ่มข้ีอโต้แย้ง	ปัจจยัดงักล่าว

ย่อมจะส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ท่ีมีประสิทธิภาพ	

(นริาศ	จนัทรจิตร.	2553	:	278)	นอกจากนี	้ยงัเป็นกจิกรรม

การเรียนท่ีเสนอปัญหาที่มีความท้าทายให้ผู้เรียนคิดหา 

ค�าตอบ	 โดยพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนจัดระบบระเบียบ

ความคดิเพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว	โดยใช้ความรูป้ระสบการณ์

เดมิมาประยกุต์ใช้กบัปัญหาทีเ่ผชญิใหม่	ลกัษณะส�าคญัของ

กจิกรรม	ได้แก่	การจดัให้ผูเ้รยีนเผชญิปัญหาทีน่่าสนใจและ

ท้าทาย	 สอดคล้องกับชีวิตจริง	 ครูเป็นผู้แนะน�าให้ผู้เรียน

คิดค้นหาหรือใช้กระบวนการแสวงหาค�าตอบด้วยตนเอง	

(Ong	 &	 Borich.	 2006	 :	 69)	 จากเงื่อนไขดังกล่าวจึงส่ง 

ผลให้แผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มี

ประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ	พิทักษ์	สวนดี	 (2550	 :	102)	ที่พบว่า	แผนการ

จัดการเรียนรู้	โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรื่องอินเทอร์เน็ตและ

การสร้างเว็บเพจ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

83.08/82.01	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 กนกวรรณ	

แก้วชารณุ	(2553	:	106)	ทีพ่บว่า	การจดักจิกรรมการเรยีน

รู ้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรื่องการใช้โปรแกรมค�านวณ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	78.03/80.75	

และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	โสภา	โคตรสมบตั	ิ(2554	

:	136)	ทีพ่บว่า	บทเรยีนบนเครอืข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	

รายวชิาคอมพวิเตอร์	ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	มปีระสิทธภิาพ

เท่ากับ	91.43/80.95		 	 	

	 2.		ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้	

	 	 2.1		 แผนการจดัการเรยีนรูรู้ปแบบ	ซปิปา	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	3	เรื่องการจัดการฐานข้อมูล	มีดัชนีประสิทธิผล

เท่ากับ	 0.6431	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการ

เรียนคิดเป็นร้อยละ	64.31	ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมา

จากผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการจัด

กิจกรรมการเรียนรูปแบบซิปปา	 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้าง

องค์ความรู	้การเรยีนรูบ้นพืน้ฐานของความพร้อม	การเชือ่ม

โยงและถ่ายโอนการเรยีนรู	้การเรยีนรูผ่้านทกัษะกระบวนการ	

และการใช้กระบวนการกลุ่ม	 เป็นกิจกรรมการเรียนที่เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนและตรวจสอบความรู้พื้นฐาน	

ก่อนท่ีจะจดัการเรียนรูใ้ห้เชือ่มโยงกับเนือ้หาใหม่	มกีจิกรรม

ปฏสัิมพนัธ์ช่วยเสรมิสร้างการเรยีนรู	้มุง่เน้นการแลกเปลีย่น

เรยีนรูร้ะหว่างผู้เรยีน	และการปฏิบตักิจิกรรมตามทีก่�าหนด

อย่างต่อเนือ่งและหลากหลาย	สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนเคลือ่นไหว

ทางกาย	ใช้สตปัิญญา	อารมณ์	และทางสังคมอย่างเหมาะสม	

จะช่วยให้ผู้เรียนตื่นตัวสามารถรับรู้เข้าใจได้ดี	 โดยเฉพาะ

เมื่อผู้เรียนได้รับเรียนรู้ตามหลักการของซิปปาที่มีกิจกรรม

ส�าคัญ	 ได้แก่	 การทบทวนความรู้เดิม	การแสวงหาความรู้

ใหม่	 การสร้างความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยง

ความรูก้บัความรูเ้ดิม	การแลกเปล่ียนความรูค้วามเข้าใจใน

กลุม่	การสรปุและจดัระเบยีบความรู	้การปฏบิตั	ิการแสดง	

ผลงาน	 และการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ความรู้

ใหม่	 จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจบท

เรยีนมากยิง่ขึน้	นอกจากนี	้กจิกรรมการเรยีนรู้ด้วยรปูแบบ

ซิปปา	 ยังสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้

ความเข้าใจด้วยตนเอง	 เพื่อน�าไปปรับใช้	 และแลกเปล่ียน

เรียนรู ้กันในกลุ ่ม	 ส่งผลให้ผู ้เรียนมีการเรียนรู ้มากขึ้น 

(ทิศนา	แขมมณี.	2542	:	10-11)	รวมทั้งกิจกรรมการเรียน

รู้รูปแบบซิปปา	 ยังให้ความส�าคัญกับวิธีการแบบกลุ่มร่วม

มอืของผูเ้รียน	ซึง่มแีนวคดิพืน้ฐานสนบัสนนุว่าเป็นกจิกรรม

การเรียนที่มีประสิทธิภาพ	ผ่านหลักการในการสร้างความ

สัมพันธ์เกี่ยวข้องแบบใกล้ชิด	 การมีปฏิสัมพันธ์สนับสนุน

การเรยีน	การมอบหมายความรบัผิดชอบให้รายบคุคลและ

กลุ่มปฏิบัติ	 การใช้ทักษะทีมงานและการใช้กระบวนการ

กลุ่มสนับสนุน	(Barkley	et	al.	2005	:	9)	และจากเงื่อนไข

ดงักล่าวจงึส่งผลให้แผนการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ดัท�าขึน้มดีชันี

ประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ
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วจิยัของ	ทพิพานชุ	ลลีานาด	(2555	:	96)	ทีพ่บว่า	แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบซิปปา	 วิชาคอมพิวเตอร  ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.7637	

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเยาวลักษณ์	 พนมพงษ์	

(2553	 :	 108)	 ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการด้วยรูปแบบซิปปา	เรื่องการเขียนเว็บเพจ	ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.7073		

	 	 2.2		 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี

เรื่องการจัดการฐานข้อมูล	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 มีดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6777	 แสดงว่านักเรียนมีความ

ก้าวหน้าในการเรยีนคดิเป็นร้อยละ	67.77	ทีป่รากฏผลเช่น

นีอ้าจเนือ่งมาจาก	ผูว้จิยัได้ออกแบบกจิกรรมการเรียนทีมุ่ง่

ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา	 สอดคล้องกับความต้องการความ

สนใจและศกัยภาพของผูเ้รยีน	เป็นการจดักจิกรรมการเรยีน

รูท้ีค่�านงึถงึพฒันาการและความสามารถของผูเ้รยีน	ช่วยส่ง

เสริมผู้เรียนให้ท�ากิจกรรมตามข้ันตอนการเรียนรู้ผ่านการ

ค้นหาค�าตอบที่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้	 โดยใช้ปัญหา

ทีท้่าทายเหมาะกบัศักยภาพและความสนใจของผูเ้รยีน	เพือ่

ช่วยกระตุ้นจูงใจให้ผู ้เรียนต้องการเรียนรู้ให้ส�าเร็จผ่าน

กิจกรรมกลุ่ม	ตามแนวทางหรือด้วยวิธีการที่เหมาะสม	ซึ่ง

ผูเ้รียนจะได้รับประโยชน์ด้านความรูค้วามเข้าใจจากการฝึก

และลองคิดหาทางเลือก	 ส�าหรับน�าไปใช้แก้ปัญหาและ

อธิบายเหตุการณ์ที่ต้องการค้นหาค�าตอบ	 จึงรับรู้เข้าใจใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหา	มีความรู้ความเข้าใจ

ในลักษณะการอธิบายเชื่อมโยงในบริบทที่เก่ียวข้องกับ

ประสบการณ์เดมิ	(นริาศ	จนัทรจติร.	2553	:	258)	นอกจาก

นี้กิจกรรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังสนับสนุนและ

จงูใจให้ผูเ้รยีนต้องการค้นหาค�าตอบหรอืแก้ปัญหาให้บรรล	ุ

เพื่อจะได้เรียนรู้หรือได้รับความรู้ในประเด็นที่ต้องการเมื่อ

ตนสามารถแก้ปัญหานั้นได้ส�าเร็จ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก

ปัญหาที่เสนอแก่ผู ้เรียนแต่ละครั้งมีความท้าทาย	 และ 

ผูเ้รียนสามารถทีจ่ะค้นหาค�าตอบได้ส�าเรจ็	(Barkley	et	al.	

2005	:	169)	จากเงือ่นไขและปัจจยัดงักล่าวจงึส่งผลให้แผน	

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรือ่งการจดัการฐาน

ข้อมูล	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 มีดัชนีประสิทธิผลในระดับ 

ค่อนข้างสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	กนกวรรณ	

แก้วชารณุ	(2553	:	106)	ทีพ่บว่า	การจดักจิกรรมการเรยีน

รู ้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรื่องการใช้โปรแกรมค�านวณ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6547	

และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	โสภา	โคตรสมบตั	ิ(2554	

:	136)	ทีพ่บว่า	บทเรยีนบนเครอืข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	

รายวชิาคอมพวิเตอร์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	มดีชันปีระสทิธผิล

เท่ากับ	0.7176	

	 3.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้รปูแบบซปิปา	และการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และเจตคตต่ิอการเรยีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ไม่แตก

ต่างกัน	 แต่นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	 มีการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบซิปปา	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

ที่ปรากฏผลกรณีนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	และเจตคติต่อการเรียนไม่แตกต่างกันนั้น	 อาจเนื่อง

มาจากกจิกรรมและกระบวนการเรยีนรูท้ัง้สองแบบ	มุง่เน้น

ให้ความส�าคัญกบัการเรยีนทีส่นบัสนนุให้ผู้เรยีนเกดิความรู้

ความเข้าใจในเนือ้หาหรอืความคดิรวบยอดของบทเรยีน	ใน

ระดบัทีใ่กล้	เคยีงกนั	มบีรรยากาศของการเรยีนทีผ่่อนคลาย	

จดับทเรยีนไม่ซบัซ้อน	น่าสนใจ	มคีวามท้าทายผู้เรยีน	เสรมิ

สร้างให้ผู้เรยีนเข้าใจเนือ้หาบทเรยีนตามกรอบทีก่�าหนดเช่น

เดยีวกนั	ซึง่หากพจิารณาทีก่จิกรรมการเรยีนรูด้้วยรปูแบบ

ซิปปานั้นจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกลุ่มร่วมมือ	

เริม่ตัง้แต่กจิกรรมการทบทวนความรูเ้ดมิ	การน�าเสนอความ

รูใ้หม่ด้วยวธีิการทีเ่หมาะสม	การเช่ือมโยงประสบการณ์เดมิ

กับความรู้ใหม่	 การจัดระบบข้อมูลเป็นความคิดรวบยอด

ใหม่	การแลกเปลีย่นเรยีนรู้และปฏบิตั	ิและการประยกุต์ใช้

ความรู้	 (ทิศนา	 แขมมณี.	 2548	 :	 85-86)	 ในขณะที่การ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะด�าเนินการให้ผู้เรียน

เผชิญปัญหาตามสถานการณ์ในบทเรียน	 และกระตุ้นหรือ
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สนับสนุนให้ผู้เรียนคิดหาค�าตอบด้วยตนเอง	 ผ่านระดับ

ปัญหาที่ท้าทาย	 เหมาะกับความสามารถของผู้เรียน	 หาก 

ผู้เรียนคิดหาค�าตอบด้วยตนเองบรรลุหรือไม่บรรลุ	 ก็มี

โอกาสร่วมกจิกรรมแลกเปลีย่นความรูค้วามเข้าใจกบัเพือ่น

อีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อให้เกิดความม่ันใจและปรับเปลี่ยนความ

เข้าใจร่วมกบักลุม่เพือ่นได้ชดัเจนยิง่ขึน้	โดยจดักจิกรรมผ่าน

สถานการณ์จริง	และในบริบทเงื่อนไขปัญหาอื่น	ซึ่งจะช่วย

ให้ผู ้เรียนเข้าใจสามารถจดจ�าความรู ้ได้ดีข้ึน	 ในบริบท

เงื่อนไขการเรียนที่ไม่เข้มงวดจนเกินไป	 (Barkley	 et	 al.	

2005	:	169)	จากเงือ่นไขปัจจยัดงักล่าวจงึส่งผลให้นกัเรยีน

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่ม	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและและเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี	 ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน	 ส่วน

กรณีที่นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	 มีความสามารถการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่

จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญานั้น	 อาจเป็น

เพราะว่านกัเรียนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานจะมโีอกาสใช้การคดิและเหตผุลไตร่ตรองในการค้นหา

ค�าตอบมากกว่า	 ถึงแม้การเรียนจะใช้ปัญหาท่ีมีความซับ

ซ้อน	 ผู ้เรียนก็มีโอกาสแยกแยะประเด็นท่ีเก่ียวข้องใน

สถานการณ์ปัญหาออกจากกันได้	ผู้เรียนก็จะสามารถระบุ

ประเด็นการประยกุต์หรอืปรบัใช้ความรูไ้ด้ดกีว่า	ซึง่อาจจะ

แตกต่างจากวิธีการแก้ปัญหาท่ัวไป	 นอกจากน้ีผู้เรียนท่ีได้

เรยีนรู้ผ่านวธิกีารใช้ปัญหาเป็นฐาน	จะได้รบัการกระตุน้จาก

ครูหรือเพ่ือนในการคดิผ่านกระบวนการค้นหาค�าตอบ	หรอื

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความลุ่ม

ลึกของปัญหาที่ผู้เรียนจะท�าความเข้าใจ	ซึ่งการเรียนรู้ตาม

แนวคดิดงักล่าวจะมคีณุค่าและประโยชน์ส�าหรบัผูเ้รยีนมาก

เท่าใด	จะขึน้อยูก่บัความตัง้ใจและความมุง่มัน่ในการค้นหา

ค�าตอบผ่านกระบวนการเสาะหาความรู	้(Inquiry	process)	

จนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง	 เม่ือปัญหาที่น�ามาใช้ในบท

เรียนจะเป็นปัญหาที่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ชีวิตจริง	

และมีโอกาสใช้ทักษะท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์จริง	 ซึ่ง

สามารถสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดในระดับการรู้คิด

ทั่วไป	 (Cognitive	 level)	 หรือการคิดระดับอภิปัญญา	

(Metacognitive	 thinking)	 รวมทั้งมีระดับการคิดเพื่อ

เข้าใจธรรมชาติของความรู้	และผลประโยชน์ของความรู้ที่

ได้รับมาว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนอย่างไร	 ซึ่งถือว่า

เป็นการมองประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้รับมา	 (Ong	 &	

Borich.	2006	:	69-71)	รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นการจัดสถานการณ์การเรียนรู้แบบ

ปลายเปิด	(open-ended	learning	situation)	เมือ่ผู้เรียน

ได้รับการเสนอปัญหาในบทเรียน	 ผู้สอนก็จะกระตุ้นให ้

ผูเ้รยีนค้นหาค�าตอบ	โดยใช้ความรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อียู่

เพื่อคิดหาวิธีการแก้ปัญหา	และบางครั้งผู้สอนอาจจัดกลุ่ม

ย่อยให้ผู้เรียนร่วมกันคิดหาค�าตอบก็ได้	 ซึ่งจะเป็นการช่วย

สร้างความเข้าใจในค้นหาค�าตอบของผู้เรียนที่ชัดเจน	ผ่าน

การประยุกต์ใช้	การสังเคราะห์	การวางแผนแก้ปัญหาด้วย

ความรอบคอบ	ตามแนวทางของตนเองและเป็นวิธีการที่มี

ความหมายส�าหรบัผู้เรยีน	(Brown	&	Green.	2011	:	121)	

ในขณะที่การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา	 ไม่ได้สนับสนุนให ้

ผูเ้รยีนได้คดิวเิคราะห์ไตร่ตรองในกจิกรรมการเรยีนมากเป็น

พเิศษกว่าปกต	ิจงึเป็นปัจจยัทีส่่งผลให้นกัเรยีนกลุม่ทีไ่ด้รับ

การจดั	การเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	มกีารคดิวเิคราะห์

สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ		

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการให้

นักเรียนสร้างงานได้ผลส�าเร็จจริงนั้น	 ควรจัดเพิ่มเวลาใน

การเรียนให้ต่อเนื่อง	 โดยเพิ่มเป็นครั้งละ	 3	 คาบหรือ	 3	

ชั่วโมง	 เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอส�าหรับการจัดกิจกรรมตาม

แผน	ที่เหมาะกับบทเรียนและผู้เรียนมากขึ้น

	 	 1.2		 ระหว่างวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหา

เป็นฐาน	ครูผู้สอนควรกระตุ้นและให้ก�าลังใจนักเรียน	โดย

เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์	

เพราะนักเรียนอาจไม่กล้าแสดงออกและใช้ความคิดที่จะ
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สร้างชิ้นงาน

	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรปรบัใช้หรอืศกึษาเปรยีบเทยีบผลการ

เรียนกับวิธีการอื่น	เช่น	การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ

เทคนคิอืน่	การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคั

ติวิสต์	กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	การจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงาน	 การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญา	หรือการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสืบเสาะ

หาความรู้

	 	 2.2		 ควรมีการศึกษาผลตัวแปรตามด้านอื่นๆ	

เพิม่เตมิ	เช่น	ความสามารถการแก้ปัญหา	ความสามารถใน

การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	ความคดิสร้างสรรค์	ความฉลาด

ทางอารมณ์	คณุลกัษณะการยอมรบันบัถอืตนเอง	ความเช่ือ

มั่นในตนเอง	หรือการน�าตนเองในการเรียนรู้	
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ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ส�าหรับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อคัดสรรก�าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

2)	ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	3)	ตรวจสอบค่าน�้าหนักองค์

ประกอบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดประเมินค่า	5	ระดับที่มีค่าความเชื่อถือ	0.989	จากผู้บริหารสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างจ�านวน	400	คน	ทีไ่ด้มาโดยวธิกีารสุม่หลายขัน้ตอนจากประชากรจ�านวน	31,770	คน	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณาและสถิติอ้างอิงโดยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล	 โดยมีผลการวิจัย	

ดังนี้	(1)	ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะ

ผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับหรือสูงกว่า	 3.00	 และค่า

สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต�่ากว่า	20%	(2)	โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าไค-สแควร์	 (x2)	 เท่ากับ	

24.17	ค่าองศาอิสระ	 (df)	 เท่ากับ	30	ค่านัยส�าคัญทางสถิติ	 (P-value)	 เท่ากับ	0.76	ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง	

(GFI)	เท่ากับ	0.99	ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว	(AGFI)	เท่ากับ	0.97	และค่าความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์	(RMSEA)	เท่ากับ	0.00และ	(3)	องค์ประกอบหลักมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	0.70	

ทุกองค์ประกอบองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ีมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	 0.30	 ทุกองค์ประกอบและทุก 

ตัวบ่งชี้

 ค�าส�าคัญ : ตัวบ่งชี้,	ภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์,	ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	as	follows:	1)	to	study	the	appropriateness	of	indicators	

of	 global	 leadership	 for	 selecting	 in	 structural	model	 of	 global	 leadership	 indicators	 as	 specified	

criterion,	2)	to	test	the	congruence	of	developed	model,	and	empirical	data	as	specified	criterion,	and	

3)	to	investigate	the	factor	loading	as	specified	criterion.	Data	were	collected	by	using	the	5	Level	

Rating	Scale	with	reliability	coefficient	0.989	from	400	administrator	samples	in	the	Office	of	the	Basic	

Education	Commission,	selected	by	Multi-stage	Sampling.	Data	were	analyzed	by	using	descriptive	

statistic,	and	inferential	statistic	by	statistical	program	and	LISREL	Program.	The	research	findings	were	

as	for:	(1)	The	global	leadership	indicators,	the	average	value	and	distribution	coefficient	for	selecting	

in	the	structural	model	of	global	leadership	indicators	in	Basic	School,	as	being	appropriate	as	specified	

criterion:	the	average	value	was	equal	to	or	more	than	3.00,	and	distribution	coefficient	was	equal	to	

or	lower	than	20%.	(2)	the	developed	the	causal	model	of	global	leadership	indicators	in	Basic	School,	

consisted	of	congruence	with	empirical	data,	the	Chi-square	(x2)	=	24.17,	and	Degree	of	Freedom	(df)	

=	30,	P-value	=	0.76,	GFI	=	0.99,	AGFI	=	0.97,	and	RMSEA	=	0.00.	and,	(3)	the	major	factor	had	factor	

loading	was	higher	than	0.70	in	very	factor.	The	minor	factor	and	indicator	had	factor	loading	in	higher	

level	than	the	criterion	as	0.30	in	every	factor	and	indicator.

 Keywords : Indicators,	Global	Leadership,	Basic	Education	School	Administrators

บทน�า

	 ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม

โลกซึ่งเรียกว่า	 โลกาภิวัตน์	 (globalization)	 หรือโลกไร้

พรมแดน	 เป็นตัวผลักดันและเร่งให้เกิดกระแสของการ

เปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนของสังคม	 กระแสโลกาภิวัตน	์

ผลักดันให้ทุกประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดที่

สร้างสรรค์และพัฒนายุทธศาสตร์หลักๆ	 ของประเทศเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยการก�าหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์โลกที่ชัดเจน

ในเวทีระดับโลก	 และองค์การต้องปรับเปลี่ยนการพัฒนา

ตวัเอง	ไปสูก่ารเป็นองค์การทีข่บัเคลือ่นด้วยความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง	พร้อมกับ

การปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร์	และวฒันธรรมการท�างานจาก

บริบทของสังคมภายในประเทศ	 เป็นบริบทของสังคมโลก	

จงึจะสามารถก้าวขึน้จากการเป็นเพียงองค์การผูส่้งออกไป

สู่องค์การข้ามชาติ	(พิเชษฐ์	วงศ์เกียรติ์ขจร.	2553)	จุดเน้น

ของการพัฒนาจึงมุ่งที่คุณภาพของคนเป็นหลัก	 คนจึงเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา	 ซึ่งกระบวนการพัฒนาคนนั้น	

ต้องอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา	การศึกษา

เป็นรากฐานที่ส�าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า

และแก้ไขปัญหาต่างๆ	ในสังคมได้	เป็นกระบวนการที่ช่วย

ให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ	 ตลอดช่วงชีวิต	 ยังมี

นกัการศึกษาทีก่ล่าวว่า	การศึกษาเป็นเครือ่งมอืในการพฒันา

มนุษย์	 เน่ืองด้วยการศึกษาเป็นกระบวนการอันส�าคัญใน

การทีจ่ะพัฒนาทรพัยากรมนษุย์และพฒันาประเทศได้	เป็น

อย่างดี	(Michael,	1999)	การบริหารงานของผู้บริหารใน

สังคมยคุโลกาภิวัตน์	ซึง่เป็นสังคมทีม่กีารเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว	ผู้บริหารจะต้องมีความรู้	มีภาวะความเป็นผู้น�า	ซึ่ง



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

220

เป็นการแสดงออกถึงภาพในอนาคตท่ีเป็นไปได้จึงเป็นส่ิง

ส�าคัญและจ�าเป็นที่ผู ้บริหารจะต้องมี	 เพ่ือท่ีจะพัฒนา

องค์กรและพัฒนางานให้ประสบความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์

ให้ได้	 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�านั้นจะท�าให้องค์การ

เกิดประสิทธิผลข้ึนในการท�างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่

วางไว้อย่างมปีระสทิธิภาพ	จะท�าให้บคุลากรต้องท�างานให้

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะต้องมีการสร้างขวัญและก�าลังใจ

ให้แก่ผูร่้วมงานเพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีด่	ีจะต้องมีการ

สร้างทีมงานเพือ่ให้การท�างานส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด	ีถ้าผูน้�า

องค์การไม่มีภาวะความเป็นผู้น�าจะท�าให้เกิดปัญหาในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันของคนทั้งองค์กร	(สัมฤทธิ์	กางเพ็ง	และ

ประยทุธ	ชสูอน.	2557)	นีค่อืคณุลกัษณะทีส่�าคญัอย่างหนึง่

ของผู้น�า	 ซึ่งจะท�าอย่างนี้ได้ก็ต้องมีความสามารถในการ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	ต้องสื่อสารความคิด

และแนวคิดให้เป็นที่รับรู้เข้าใจร่วมกันเป็นผลส�าเร็จ	มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาองค์การ	 ผู้น�าจะต้องกล้าเปลี่ยนและ

ต้องการที่จะเปลี่ยนในสิ่งท่ีไม่ดีให้ดีขึ้น	 และต้องกล้าเสี่ยง

และที่ส�าคัญคือต้องกล้าคิดนอกกรอบ	(think	out	of	the	

box)	กล้าคดิออกจากกรอบเดมิๆ	ให้ได้	ถ้ายงัจ�าเจอย่างกบั

กรอบเดมิๆ	กเ็ป็นผูน้�าได้ยาก	เช่นเดยีวกนักบัผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาจะต้องใส่ใจที่จะดูแลคุณภาพของนักเรียนและคร	ู

รวมทั้งการบริหารไปพร้อมๆ	กันเพราะถูกบังคับว่าจะต้อง

ใส่ใจในผลลัพธ์ของสถานศึกษาในโรงเรียนน้ันๆ	 ท�าให้ 

ผู้บริหารการจะต้องวางยุทธศาสตร์ของโรงเรียนร่วมกับครู	

ร่วมกบัผูบ้รหิารการศกึษา	และร่วมกบันกัเรยีนจะเป็นกระ

บวนการที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ระดับห้องเรียน	

โรงเรียนจนถึงระดับเขตพื้นที่การศึกษา

	 ภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์จึงเป็นแนวคิดที่เหมาะ

สมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังคมยุคปัจจุบันโดยภาวะ

ผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ได้เริ่มมีการศึกษาอย่างจริงจังตั้งแต่

ทศวรรษที่	 1990	 เป็นต้นมาโดยการวิเคราะห์เก่ียวกับ

สมรรถนะทีจ่ะฝ่าภาวะวกิฤตสูค่วามส�าเรจ็จากการทบทวน

วรรณกรรมของนกัวชิาการ	เช่น	Bird	and	Osland	(2004);	

Jokinen	 (2005);	Mendenhall	 (2001);	Mendenhal	

and	Osland	(2002);	Osland	(2008);	Osland	et	al.	

(2012)	พบว่า	กลุ่มนักสังคมวิทยา	(social	scientists)	ได้

วิเคราะห์สมรรถนะความมีประสิทธิผลของภาวะผู้น�าแบบ

โลกาภิวตัน์มากกว่า	160	สมรรถนะได้ข้อค้นพบว่า	มหีลาย

สมรรถนะที่มีแนวคิดคาบเกี่ยวหรือทับซ้อนกัน	(overlap)	

แต่ส่วนใหญ่จะมคีวามหมายแยกจากกนัชดัเจน	(Jokinen,	

2005;	Osland,	2008)	ภาวะผู้น�าของผู้บริหารจึงมีความ

ส�าคัญต่อการสร้างบูรณาการให้เข้ากับปรัชญา	 นโยบาย	

แผนงานและโครงการของสถานศึกษาและปฏิบัติตามสิ่ง

เหล่านั้นจนบังเกิดผลแต่จากการจัดการศึกษาที่ผ่านมายัง

ไม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพซ่ึงมี

สาเหตุส�าคัญประการหนึง่คอืผูน้�าทีไ่ม่สามารถปรบักระบวน 

การบริหารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2557)	เนือ่งจากภาวะผูน้�าเป็นลกัษณะของการมองอนาคต	

(future-oriented)	ในขณะทีก่ารบรหิารหรอืการจดัการจะ

เน้นกิจกรรมที่เป็นการมุ่งปัจจุบันมากกว่า	 (present-

oriented)	นกัวชิาการส่วนใหญ่ต่างมแีนวคิดสอดคล้องกนั

ว่าผู ้บริหารหรือผู้จัดการที่ประสบผลส�าเร็จในองค์การ

ปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการน�าทั้งส้ิน	 (Muchinsky,	

2003;	Yukl,	2002)

	 ดงันัน้	เมือ่ต้องการรูอ้งค์ประกอบหลกั	องค์ประกอบ

ย่อย	และตัวบ่งชี้ของภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตนม์ีอะไรบ้าง	

เพือ่ใช้เป็นแนวในการวดัระดบัภาวะผูน้�า	หรอืเป็นแนวทาง

ในการเสรมิสร้างภาวะผู้น�าดงักล่าว	จ�าเป็นต้องมกีารศกึษา

วิจัยเพื่อพัฒนาเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว 

บ่งช้ีขึ้น	 ซ่ึงในประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาโมเดลความ

สัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�า

แบบโลกาภิวัตน์ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานใน

บริบทที่เหมาะสมในประเทศไทย	ซึ่งผลของการวิจัยน่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาในการน�าโมเดลความ

สัมพนัธ์เชงิโครงสร้างตวับ่งชีน้ีไ้ปใช้เพือ่บ่งบอกถงึภาวะผู้น�า	

และเป็นแนวทางในการเสรมิสร้างภาวะผูน้�าแบบโลกาภวิตัน์	
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ตลอดจนน�าไปพัฒนาต่อยอด	หรอืใช้ในการก�าหนดนโยบาย	

หรอืยทุธศาสตร์	และวางแผนพฒันาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาขึน้พืน้ฐาน	หรอืหน่วยงานเกีย่วข้องต่อไปผูว้จิยั

จงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาโมเดลความสัมพันธ์เชงิโครงสร้าง

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ส�าหรับผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ก�าหนดวิสัย

ทศัน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพน�าไปสูก่ารบรหิารสถานศกึษา

ให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่	1)	ศกึษาระดบั

ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีภาวะผู ้น�าแบบโลกาภิวัตน์

ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือคัดสรรก�าหนด

ไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด	2)	ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้น

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 และ3)	 ตรวจ

สอบค่าน�้าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

สมมติฐานการวิจัย

	 เนือ่งจากเหตผุลว่าโมเดลความสมัพนัธ์เชงิโครงสร้าง

ที่ใช้ในการวิจัยนี้	 เป็นผลจากการสังเคราะห์องค์ประกอบ

หลัก	องค์ประกอบย่อย	และตัวบ่งชี้จากทฤษฎีและผลงาน

วิจัยโดยค�านึงถึงความตรงเชิงโครงสร้าง	และความตรงเชิง

เนื้อหาของนักวิชาการหลากหลายท่าน	 เช่น	 Goldsmith	

et	al.	(2003);	Moro	Bueno&	Tubbs	(2004);	Bird	and	

Osland	(2004);	Jokinen	(2005);	Campbell	&Samiec	

(2005);	 Osland	 (2008);	 McCracken	 (2009);	

Lokkesmoe	(2009);	Konyu-Fogel	(2011);	Northouse	

(2012);	 IRA	 A.	 Fullton	 College	 (2013);	 Executive	

Leadership	Development	Center	(2013);	Stetson	

University	 (2013);	 Wikipedia	 (2013);	 Stetson	

University	(2013);	Mendenhall	at	al.	(2013)	และจาก

ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 พบว่า	 งานวิจัยท่ีศึกษา

เกี่ยวกับภาวะผู้น�าและมีวัตถุประสงค์เดียวกันจะมีผลการ

วิจัยเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย	 เช่น	 ผลงานวิจัยเรื่อง	

การพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผู้น�าของครใูนสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ของ	 อาภารัตน์	 ราชพัฒน์	 (2554)	 ผลงานวิจัยเรื่องการ

พฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้�าทางวชิาการส�าหรบัผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานของไกศิษฏ์	เปลรินทร์	(2552)	เรื่อง	การ

พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาของเชวงศกัดิ	์พฤกษเทเวศ	(2553)	เรือ่ง	

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

มหาวทิยาลัยเอกชนในประเทศไทยและของชีวนิ	อ่อนละออ	

(2553)	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงก�าหนดสมมุติฐานการวิจัยดังนี	้ 

(1)	 ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมส�าหรับโมเดล

ความสมัพนัธ์เชงิโครงสร้างตวับ่งชีภ้าวะผูน้�าแบบโลกาภวิตัน์

ส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ

หรือสูงกว่า	3.00	และมีค่าสัมประสิทธิการกระจายเท่ากับ

หรือต�่ากว่า	20%	(2)	โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว

บ่งชีภ้าวะผู้น�าแบบโลกาภวิตัน์ส�าหรบัผู้บรหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยค่าไคว์สแคว์ไม่มี 

นัยส�าคัญหรือค่า	P	สูงกว่า	0.05	ค่า	GFI	และค่า	AGFI	สูง

กว่า	 0.90	และค่า	 RMSEA	น้อยกว่า	 0.08	และ	 (3)	 ค่า	

loading	factor	ขององค์ประกอบหลักเท่ากับหรือสูงกว่า	

0.70	องค์ประกอบย่อยและตวับ่งชี	้มค่ีาเท่ากบัหรอืสงูกว่า	

0.30

ขอบเขตของการวิจัย

	 องค์ประกอบหลัก	และองค์ประกอบย่อยของแต่ละ

องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ที่เป็นผล

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย	 และก�าหนดเป็นกรอบ

แนวคิดเพื่อการวิจัย	(conceptual	framework)	ในครั้งนี้	

มดีงันี1้)	องค์ประกอบหลกัด้านการมคีวามรูใ้นระดับสากล

มี	4	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	(1)	มีความรู้ด้านวัฒนธรรม	

(2)	มีความสามารถจัดการความรู้	(3)	มีความสามารถทาง

สติปัญญา	 (4)	 มีความสามารถด้านเทคโนโลยี	 2)	 องค์

ประกอบหลกัด้านการมทีศันคตทิีเ่น้นโลกาภิวตัน์	ม	ี4	องค์
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ประกอบย่อย	ได้แก่	(1)	คิดเชิงบวก	(2)	มีความสามารถใน

การคิดเชิงซ้อน	(3)	มีความยืดหยุ่นทางปัญญา	(4)	มีความ

ฉลาดทางอารมณ์	 3)	 องค์ประกอบหลักด้านการมีทักษะ

ความสัมพันธ์กับผู้อื่นมี	 4	องค์ประกอบ	 ได้แก่	 (1)	มีการ

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์	 (2)	 มีการสร้างความไว้วางใจ	 

(3)	 มีการสร้างเครือข่าย	 (4)	 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น4)

องค์ประกอบหลักด้านการมีทักษะเชิงระบบ	 มี	 4	 องค์

ประกอบย่อย	ได้แก่	(1)	มองภาพรวมทั้งระบบ	(2)	มีการ

บริหารโดยวงจรคุณภาพ	 (3)	มีการท�างานแบบบูรณาการ	

(4)	มีความสามารถในการสังเคราะห์

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิบรรยาย	(descriptive	

research)	มจีดุมุง่หมายเพือ่สร้างและพฒันาตัวบ่งช้ีโดยใช้

นิยามเชิงประจักษ์	 (empirical	 definition)	 เป็นนิยามที่ 

นักวิจัยก�าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดย

มีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐาน	ตามทัศนะของนงลักษณ์	

วรัิชชยั	(2545)	ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	ผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาข้ันพืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	31,770	คน (ศูนย์

ปฏิบัติการสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน

ฐาน,	2557)	 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	400	คน	

ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน	 (multi-stage	

random	sampling)เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	แบ่งออกเป็น	

2	ตอน	คือ	1)	แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของ

ผูต้อบแบบสอบถาม	มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	

2)	 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน	 คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมิน

ค่า	5	ระดบั	(rating	scale)	จ�าแนกเนือ้หาตามองค์ประกอบ

หลักและองค์ประกอบย่อยมีข้อค�าถามจ�านวน	109	ข้อ

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพ่ือหาค่าการ

แจกแจงความถี	่ค่าร้อยละ	ในการวเิคราะห์ข้อมลูสถานภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถามและการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่	ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	 ของตัว 

บ่งชี้ภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ส่วนสถิติภาคอ้างอิงใช้ใน

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันการ

วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชงิยนืยนั	โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รูปทางสถติ	ิและ

โปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้น	 (Linear	 Structural	 Relationship:	

LISREL)	

สรุปผลการวิจัย 

	 1.		ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตวับ่งชี	้พบ

ว่า	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าสัมประสิทธิ์การ 

กระจาย	แสดงความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก	องค์

ประกอบย่อย	และตวับ่งชีภ้าวะผูน้�าแบบโลกาภวิตัน์ส�าหรบั

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่า

เฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า	 3.00	 และค่าสัมประสิทธิ์การ 

กระจายเท่ากับหรือต�่ากว่า	20

	 2.		ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ส�าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พืน้ฐานพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิ

ประจักษ์ดีมาก	 มีค่าไค-สแควร์	 (Chi-square)	 เท่ากับ	

24.17ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ	 .76	 ที่องศาอิสระเท่ากับ	

30	(df	=	30)	ค่าดัชนวีดัระดับความกลมกลืน	(GFI)	เท่ากบั	

0.99	ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	(AGFI)	

เท่ากบั	.97	และดัชนค่ีาความคลาดเคลือ่นในการประมาณ

ค่าพารามเิตอร์	(root	mean	square	error	of	approximation)	

เท่ากับ	 .00	 โดยค่าน�้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง	 

4	องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก	และมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01	ทุกค่า	เรียงล�าดับจากค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มากไปหาน้อย	คือ	1)	การมีทักษะเชิงระบบ	(SS)	2)	การมี

ทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่น	 (IS)	 3)	 การมีทัศนคติที่เน้น

โลกาภิวัตน์(GM)และ4)	 การมีความรู้ในระดับสากล	 (GK)	

ซึง่แสดงให้เหน็ว่าตวับ่งชีภ้าวะผูน้�าแบบโลกาภวิตัน์ส�าหรบั
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ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน	 คณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดจากองค์ประกอบการมีทักษะเชิง

ระบบ	 การมีทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่น	 การมีทัศนคติที่

เน้นโลกาภิวัตน์และการมีความรู้ในระดับสากล	ตามล�าดับ	

	 3.		ผลการตรวจสอบค่าความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้าง

หรือค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	(factor	loading)	ตามเกณฑ์

ดังนี้	1)	เท่ากับหรือมากกว่า	0.7	ส�าหรับองค์ประกอบหลัก	

(Farrell	&	Rudd	 ,	2011)	และ	2)	 เท่ากับหรือมากกว่า	

0.30	ส�าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้	(Tacq,	1997)	

พบว่า	ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	(factor	loading)	ขององค์

ประกอบหลักทั้ง	4	องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก	0.75-

0.98	และมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	ทกุค่า	เรียงล�าดบั

จากค่าน�า้หนกัองค์ประกอบมากไปหาน้อย	คอืการมทีกัษะ

เชิงระบบ	(SS)	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.98	การ

มทีกัษะความสมัพันธ์กบัผูอ้ืน่	(IS)	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

เท่ากับ	0.95	การมีทัศนคติที่เน้นโลกาภิวัตน์	(GM)	มีค่าน�้า

หนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.90	และการมีความรู้ในระดับ

สากล	(GK)	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.75	ค่าน�้า

หนกัองค์ประกอบ	(factor	loading)	ขององค์ประกอบย่อย

ทั้ง	4	องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก	และมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .01	 ทุกค่า	 โดยแยกแต่ละองค์ประกอบย่อย	

สามารถสรุปได้	ดังนี้	1)	องค์ประกอบย่อยการมีความรู้ใน

ระดับสากล	(GK)	น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก	มีค่า

ตั้งแต่	0.79-0.97	และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ทุก

ค่า	 เรียงล�าดับจากค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย	

คอืมคีวามรูด้้านวฒันธรรม	(GK1)	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

เท่ากับ	0.97	มีความสามารถทางสติปัญญา	(GK4)	มีค่าน�้า

หนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.86	 มีความสามารถจัดการ

ความรู้	(GK2)มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.79	และ

มีความสามารถด้านเทคโนโลยี	 (GK3)	 มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบเท่ากับ	0.79	2)	องค์ประกอบย่อยการมีทัศนคติ

ทีเ่นน้โลกาภวิตัน์	(GM)	น�้าหนกัองค์ประกอบมค่ีาเป็นบวก	

มีค่าตั้งแต่	0.76-0.86	และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

ทุกค่า	 เรียงล�าดับจากค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากไปหา

น้อย	คือมีความสามารถในการคิดเชิงซ้อน	(GM2)	มีค่าน�้า

หนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.86	คิดเชิงบวก	(GM1)	มีค่าน�้า

หนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.83	 มีความฉลาดทางอารมณ์	

(GM4)	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.79	และมีความ

ยดืหยุน่ทางปัญญา	(GM3)	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั	

0.76	 3)	 องค์ประกอบย่อยการมีทักษะความสัมพันธ์กับ 

ผู้อื่น	 (IS)	 น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก	 มีค่าตั้งแต่	

0.68-0.90	และมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.01	ทกุค่า	เรยีง

ล�าดับจากค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย	 คือ	 มี

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 (IS4)มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ	0.90	มีการสร้างเครือข่าย	 (IS3)	มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบเท่ากับ	0.86	มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์	(IS1)

มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั	0.79	และมกีารสร้างความ

ไว้วางใจ	(IS2)	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.68	และ 

4)	 องค์ประกอบย่อยการมีทักษะเชิงระบบ	 (SS)	 น�้าหนัก

องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก	 มีค่าตั้งแต่	 0.79-0.89	 และม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ทุกค่า	เรียงล�าดับจากค่าน�้า

หนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย	 คือ	 มีการท�างานแบบ

บูรณาการ	(SS3)	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.89	มี

ความสามารถในการสังเคราะห์	 (SS4)	 มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบเท่ากบั	0.88มกีารบรหิารโดยวงจรคุณภาพ	(SS1)	

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.88	 และมีค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบเท่ากบั	0.88	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั	

0.79	โดยมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ	(factor	loading)	ของ

ตัวบ่งช้ีของภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ส�าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้

ฐานทั้ง	 109	 ตัวบ่งช้ีมีค่าเป็นบวก	 มีค่าตั้งแต่	 0.30-0.99	

และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทุก ดังโมเดลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้

ภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

ภาพประกอบ
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อภิปรายผล 

 1. องค์ประกอบการมีความรู้ในระดับสากล ผล

การวิจัยพบว่า	 ตัวบ่งชี้จ�านวน	 31	 ตัว	 มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบอยู่ระหว่าง	 0.43-0.99	 และมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(p	<	.01)	แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้มีความส�าคัญพอที่

จะบ่งบอกถึงภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ส�าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงาน	 คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน	 โดยตัวบ่งชี้ท่ีมีค่าน�้าหนักความส�าคัญมากท่ีสุด	 

3	อนัดบัแรก	ได้แก่	1)	มคีวามยติุธรรมและปฏบิตัต่ิอทกุคน

อย่างเท่าเทยีมกนั(Q7)	2)	ให้บริการความรูท้ีไ่ด้จากการจัด

เก็บความรู้โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างสะดวกและทัน

เวลา	(Q31)	และ3)	น�าผลการวดัความส�าเรจ็ของการจดัการ

ความรู้มารายงานให้บุคลากรทุกระดับ	 (Q23)	 ตามล�าดับ

ข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการท�างานของ

ผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์จะต้องมีความยุติธรรมและปฏิบัติต่อ

ทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั	มกีารให้บรกิารความรูท้ีไ่ด้จากการ

จดัเกบ็ความรูโ้ดยใช้เทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างสะดวกและทนั

เวลานอกจากนีย้ังจะต้องน�าผลการวดัความส�าเรจ็ของการ

จดัการความรูม้ารายงานให้บคุลากรทกุระดบัด้วย	ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะว่า	แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในยคุศตวรรษที	่21	

เป็นยคุของความโปร่งใสทีท่กุคนสามารถเข้าถงึข้อมลูต่างๆ	

ได้อย่างรวดเร็วการปฏิบัติต่อบุคลากรหรือผู้ร่วมงานต้องมี

ความเท่าเทียมกัน	 นอกจากน้ีเน่ืองจากเป็นยุคของข้อมูล

ข่าวสารที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นยุคข้อมูล

ข่าวสารทีส่ามารถส่ือสารหากนัได้อย่างรวดเรว็	ทัง้เทคโนโลยี	

และการเคลื่อนไหลของก�าลังคนระหว่างประเทศต่างๆ	

ท�าให้เกิดความหลากหลายทั้งองค์ความรู้	 และวัฒนธรรม

ต่างๆ	ซึง่หากผูน้�าไม่ปรบัตวัให้ทนัย่อมส่งผลต่อประสทิธผิล

หรือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ	สอดคล้องกับ	วิโรจน์	

สารรัตนะ	 (2549)	 สัมฤทธิ์	 กางเพ็ง	 และประยุทธ	ชูสอน	
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(2557)	สมัฤทธิ	์กางเพง็	และสรายทุธ	กันหลง	(2555);	Bird	

and	Osland	(2004.);Goldsmith	et	al.	(2003);	Tubbs	

&Schuiz	(2006);McCarthy	(2010)	ทีไ่ด้กล่าวถงึสิง่ส�าคญั

ที่ผู ้น�าในยุคโลกาภิวัตน์ต้องตระหนักคือ	 องค์ประกอบ

ส�าคัญของภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์	 เช่นความยุติธรรม	

และการมีจิตใจให้บริการ	การคิดเชิงบวกและทัศนคติแบบ

ท�าได้การมีความสามารถทางเทคโนโลยี	เป็นต้น

 2. องค์ประกอบการมีทัศนคติท่ีเน้นโลกาภิวัตน์	

ผลการวิจัยพบว่า	ตัวบ่งชี้จ�านวน	29	ตัว	มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบอยู่ระหว่าง	 .31	 -	 .99	 และมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 

(p	<	.01)	แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้มีความส�าคัญพอที่

จะบ่งบอกถึงภาวะผู ้น�าแบบโลกาภิวัตน์	 โดยตัวบ่งชี้ที ่

มีค่าน�้าหนักความส�าคัญมากท่ีสุด	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 

1)	ใจกว้างและเปิดใจใจรบัสิง่ใหม่ๆ	(Q51)	2)	มพีลงัใจ	แรง

บันดาลใจที่จะท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต	

(Q55)	 และ3)	 เรียนรู้วิธีบริหารจัดการในขอบเขตที่กว้าง

และมองแบบองค์รวม	(Q41)	ตามล�าดับข้อค้นพบดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นว่าผู้น�าจะต้องเป็นคนใจกว้างและเปิดใจรับ

สิ่งใหม่ๆ	 มีพลังใจ	 แรงบันดาลใจที่จะท�าส่ิงหนึ่งสิ่งใดให้

บรรลุเป้าหมายในชีวิตและเรียนรู ้วิธีบริหารจัดการใน

ขอบเขตที่กว้างและมองแบบองค์รวม	ดังนั้น	ผู้น�าควรเปิด

ใจกว้างมีการปรับตัวสร้างเสริมการมีส่วนร่วม	 สร้างกฎ

เกณฑ์หรือกฎระเบียบเพื่อการอยู ่ร่วมกัน	 เพ่ือช่วยให้

บคุลากรเกดิความเชือ่มัน่หรอืมัน่ใจเชือ่ใจได้ถงึความม่ันคง

และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอันจะน�าไปสู่การมอบหมาย

งาน	และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้อ�านาจ	ให้ความช่วย

เหลือแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานและพร้อมรับผิดชอบ

งานร่วมกบัผูอ้ืน่จนบรรลผุลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	สอดคล้อง

กับ	Moro	Bueno&	Tubbs	(2004)	สัมฤทธิ์	กางเพ็ง	และ

ประยทุธ	ชสูอน	(2557);	Bird	et	al.	(2010);	Konyu-Fogel,	

(2011);	McCarthy	(2010);	Northouse(2012);	IRA	A.	

Fullton	 College.	 (2013);m	 Executive	 Leadership	

Development	Center	(2013)	ให้ทศันะสอดคล้องกนัว่า

ผู้น�าในยุคโลกาภิวัตน์	(global	leadership)	จะต้องมีการ

ให้ความเคารพผู้อื่น	(respect	for	other)	การยอมรับฟัง

ผู้อื่นด้วยใจที่เปิดกว้าง	ยอมรับสิ่งใหม่	และพร้อมที่จะปรับ

เปล่ียนวิธีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพการณ ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 ผู้น�าจึงควรให้ความส�าคัญกับการน�าทีม	

(leading	 team)	 เพื่อให้เกิดการท�างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 เช่น	 การบริหารจัดการความสัมพันธ์	

(relationship	 management)	 ใส่ใจความสัมพันธ์	

(relationship	 interest)	 ความขัดแย้ง	 (interpersonal	

engagement)	 การตัดสินใจร ่วมกัน	 (emotional	

sensitivity)	การสร้างความร่วมมือ	(collaborating)	แรง

บนัดาลใจ	และความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล	(motivational	

and	interpersonal	competence)นอกจากนี้	Osland	

(2008)	 ยังให้แนวคิดเกี่ยวกับการมองภาพรวม	 (holistic	

perspective)	ทั้งระบบว่าเป็นแนวคิด	 (concepts)	หรือ

มุมมอง	(views)	ที่เน้นให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบการ

ท�างานแต่ละส่วนในลักษณะการสังเคราะห์	 (synthesis)	

ความสัมพันธ์เชิงพหุ	(multiple	relationships)	ระหว่าง

องค์ประกอบต่างๆ	 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่าง

บูรณาการ	 (integrated)	 เช่น	 การมองเห็นภาพรวมทั้ง

ระบบเหมือนเราอยู่บนดาวเทียมแล้วมองเห็นโลกทั้งใบ

ท�าให้สามารถในการเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีสู่การปฏิบัต	ิ

(theory-practice	 nexus)	 มองอย่างครบวงจรมอง

เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้	และแนวทางแก้ไขอย่างเชือ่มโยงจะช่วย

ให้สามารถท�าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย	(simplification)

 3. องค์ประกอบการมีทักษะความสัมพันธ์กับ 

ผู้อื่น	ผลการวิจัยพบว่า	ตัวบ่งชี้จ�านวน	26	ตัว	มีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบอยูร่ะหว่าง	.30	-	.97	และมนียัส�าคญัทางสถิติ	

(p	<	 .01)	 แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้มีความส�าคัญพอ 

ที่จะบ่งบอกถึงภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์	 โดยตัวบ่งชี้ที่มี

ค่าน�้าหนักความส�าคัญมากที่สุด	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 

1)	มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน	(Q76)	2)	มีการ

เกื้อหนุนพึ่งพาอาศัยกัน	(Q79)	2)	 เข้าใจถึงความต้องการ

จ�าเป็นของผู้อืน่	(Q81)	ตามล�าดบัข้อค้นพบดงักล่าวบ่งชีใ้ห้

เหน็ว่าการค�านงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนัและพึง่พาอาศยัซึง่
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กนัและกนัเป็นตวัชีว้ดัส�าคญัของการมทีกัษะความสมัพนัธ์

กบัผูอ้ืน่	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าความสนใจหรือผลประโยชน์

ร่วมกันซึ่งครอบคลุมท้ังผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินและผล

ประโยชน์ไม่ใช่ตวัเงินเป็นความต้องการ	(need)	ของมนษุย์

ในเชิงปัจเจกเช่นเกียรติยศชื่อเสียงการยอมรับโอกาสใน

ความก้าวหน้าความสุขความพึงพอใจ	 ฯลฯ	 สมาชิกของ

เครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการ

เป็นของตัวเอง	 (human	 needs)	 ถ้าการเข้าร่วมในเครือ

ข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผล

ประโยชน์ร่วมกันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

เครือข่ายมากขึ้นนอกจากนี้	 การเกื้อหนุนพ่ึงพากันเป็น 

องค์ประกอบทีท่�าให้เครอืข่ายด�าเนินไปได้อย่างต่อเนือ่งเช่น

เดียวกันการที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ�ากัดทั้ง

ด้านทรัพยากรความรู้เงินทุนก�าลังคน	 ฯลฯ	 ไม่สามารถ

ท�างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดย

ปราศจากเครือข่ายจ�าเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่าง

สมาชิกในเครือข่ายการท�าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยง

กนัอย่างเหนียวแน่นจ�าเป็นต้องท�าให้หุน้ส่วนแต่ละคนรูส้กึ

ว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท�าให้เครือข่าย

ล้มลงได้การด�ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรับการด�ารงอยู่ของเครือข่ายการเก้ือหนุนพึ่งพากันใน

ลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดย

อัตโนมัติ	(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์.	2543)	สอดคล้องกับ

แนวคิดของ	สัมฤทธิ์	กางเพ็งและประยุทธ	ชูสอน	(2557)	

และ	 Executive	 Leadership	 Development	 Center	

(2013)	กล่าวถงึแนวคดิในการพฒันาภาวะผู้น�าในศตวรรษ

ที่	21	ไว้ว่าผู้บริหารองค์การที่ต้องการประสบความส�าเร็จ

ไม่เพยีงแต่จะต้องตระหนกัและเข้าใจถงึบรบิทภายนอกทีม่ี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	(external	change)	แต่ยัง

จะต้องสามารถสร้างแนวคดิร่วมให้ทกุคนรูส้กึเป็นส่วนหนึง่

ขององค์กรและสร้างมาตรฐาน	 กระตุ้นจูงใจให้ทีมงาน

ภายในองค์การเกิดความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ตลอดจนวิธีการท�างานร่วมดันให้รวดเร็วต่อ

การเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ	และ	 IRA	A.	Fullton	

College.	(2013);	McCarthy	(2010)	ทีก่ล่าวไว้สอดคล้อง

กันว่า	 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมจะก่อให้เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจในการท�างานเพือ่บรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั	การสร้าง

แรงบันดาลใจ	 การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 และการมุ่งการ

ท�างานเป็นทมี	(team-oriented	leadership)	เป็นแนวทาง

ในการจัดการที่ทันสมัยเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่

รวดเร็วนี้จ�าเป็นที่ผู้บริหารต้องมีทักษะในด้านองค์การเพื่อ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์การ	นั่นเอง

 4. องค์ประกอบการมทัีกษะเชงิระบบ	ผลการวจิยั

พบว่า	ตัวบ่งชี้จ�านวน	23	ตัว	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง	.34	-	.95	และมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	.01)	โดย

ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้าหนักความส�าคัญมากที่สุด	 3	 อันดับแรก	

ได้แก่	1)	เน้นการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(Q100)	

2)	และ3)	มกีารปฏบิตัติามแผนทีก่�าหนดไว้ในปฏทินิปฏบิตัิ

งานทุกกิจกรรม	 (Q96)	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 การสร้าง

สัมพันธภาพ	การช่วยเหลือสนับสนุนให้การท�างานร่วมกัน

ของบุคลากรในองค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผล	

เช่น	 เต็มใจแบ่งปันอ�านาจกับผู้อื่นแต่ไม่ละทิ้งหน้าที่ความ

รับผิดชอบตนเองซึ่งจะช่วยให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบชัดเจน	 และเต็มใจท่ีจะเส่ียงต่อความผิด

พลาดด้วยการมอบอ�านาจให้ผู้อื่นท�าแทนจะสนับสนุนให้

บุคลากรหรือทีมงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน

ของตนเอง	 นอกจากนี้ยังเห็นความส�าคัญและคุณค่าของ 

ผูร่้วมงานโดยร่วมคดิวเิคราะห์และสร้างองค์ความรูร่้วมกนั

ซึ่งถือเป็นประเด็นส�าคัญประการหนึ่งท่ีก่อให้เกิดการแลก

เปล่ียนเรยีนรูแ้ละพฒันานวตักรรมอนัจะน�าไปสู่ประสิทธผิล

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั่นเอง	 สอดคล้องกับ	

Campbell	 &Samiec	 (2005)	 ได้มองภาวะผู้น�าในองค์

ประกอบต่างๆ	โดยน�าเสนอองค์ประกอบแห่งการเป็นผู้น�า

ในยุคใหม่ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของข้อมูล

ข่าวสารไว้	 ดังจะเห็นว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น�าที่มี

ประสิทธผิล	ได้แก่	การสร้างการมส่ีวนร่วม	(Enrolling)	การ

สร้างการมีส่วนร่วมเป็น	 การจูงใจให้เกิดการยอมรับ	 และ

ทุม่เทโดยการเปิดใจรบัฟังข้อเสนอแนะหรอืใช้กระบวนการ
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ตัดสินใจแบบประชาธิปไตย	

	 นอกจากน้ี	 การสร้างสัมพันธภาพ	 (Relating)	

เป็นการสร้างและธ�ารงรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นน�้าหนึ่งใจ

เดยีวกนัระหว่างผูน้�ากบัผูต้าม	และในกลุม่ผูต้ามด้วยกนัโดย

มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ	 เพื่อสร้างความสามัคคีเพ่ือ

สร้างความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันและการเป็นชุมชนเพื่อ

เสริมสร้างความเข้มข้นและคุณภาพของการสื่อสาร	ความ

ไว้วางใจ	และการเปิดเผยให้เกดิขึน้ในกลุม่หรอืองค์การและ

เพือ่เสริมสร้างเครอืข่ายข้อมลูทีไ่ม่เป็นทางการระหว่างกลุม่	

โดยสถานการณ์ที่เหมาะสมได้แก่เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา

ความแตกแยกเมือ่ต้องการปรบัปรงุหรอืขยายเครอืข่ายการ

สื่อสารเมื่อมีปัญหาในการสื่อสารหรือการท�างานเป็นทีม	

ความมีประสิทธิผล	 หรือศักยภาพของกลุ่มและเมื่อความ

กดดันบั่นทอนสัมพันธภาพการสร้างสัมพันธภาพเป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญของบรรยากาศในการท�างานก่อให้เกิด

ประสทิธผิล	และผลดทีัง้ผูน้�าและองค์การ	ซึง่สอดคล้องกบั

แนวคดิทฤษฎเีชงิพฤตกิรรมและภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง	

ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซ่ึงจะส่งผลต่อ

บรรยากาศในการท�างานทีด่จีะส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย

ขององค์การในที่สุด	 อย่างไรก็ตาม	 สถานการณ์ท่ีจะใช้

แนวคดินีไ้ด้ดต้ีองเป็นช่วงทีอ่งค์การเกดิความแตกแยก	การ

สอนงาน	(Coaching)	การสอนงานเป็นการพฒันาศกัยภาพ

ของบคุลากรและผลการปฏิบตังิาน	การวางแผน	เป้าหมาย	

และค่านิยมของบุคคลให้สอดคล้องกับองค์การโดยมีวัตถุ 

ประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ	 เพื่อเช่ือมโยงความต้องการและ

ความสามารถส่วนบคุคลเข้ากบัเป้าหมายขององค์การ	เพือ่

พัฒนาคุณภาพของผลผลิตและบริการและเพื่อขยายฐาน

ผู้น�าให้กว้างขึ้น	 ซึ่งสถานการณ์ที่เหมาะสมได้แก่	 เมื่อ

บุคลากรต้องการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและเม่ือภาวะ

ผู้น�าของกลุ่มต้องได้รับการปรับปรุงทั้งในเชิงกว้างและลึก

การสอนงานจดัอยูใ่นกลุม่แนวคดิภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีองค์การต้องการปรับปรุง 

ผลการปฏิบัติงาน	 โดยมองผู้บริหารหรือผู้จัดการในฐานะ 

ผูฝึ้กสอน	ทีเ่น้นการพฒันาชวีติและวชิาชพีของบคุลากรโดย

การสร้างวฒันธรรมองค์การให้เกดิความเคารพในตวับคุคล

และความทุ่มเทที่จะพัฒนาและฝึกหัดผู ้อื่นให้มีความ

สามารถมากขึ้น	 เน้นการปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์

ด้วยวธิกีารฝึกฝนผูอ้ืน่อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

ซึง่เป็นผูน้�าทีม่คีวามสามารถในการปรบัตวัให้สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ในยคุโลกาภวิตัน์	

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์ประกอบเป็นสิ่ง

ส�าคัญต่อการเลือกใช ้องค ์ประกอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์แต่ละประเภทที่ต้องการใช้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	21	(Caligiuri,	2006;	Osland,	

2008;	Gitsham,	2008;	Campbell	&Samiec,	2005)

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยดังกล่าว	 มีข้อเสนอแนะหลัก	 2	

ประการ	คือ	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์	 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควร

ศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตดังต่อไปนี้

	 1.	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์	โดยภาพรวมควรส่งเสรมิให้น�าโมเดลทีพ่ฒันาขึน้

ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้	 ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก	 

องค์ประกอบย่อย	และระดับตัวบ่งชี้	เนื่องจากผลการวิจัย 

พบว่า	 โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์	โดยการน�าโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนานัน้	

ควรค�านงึถงึความส�าคัญขององค์ประกอบหลัก	องค์ประกอบ

ย่อย	 และตัวบ่งชี้	 ที่ผลการวิจัยพบว่า	 มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบจากมากไปหาน้อย	ดังนี้

	 	 1.1	 ในระดบัองค์ประกอบหลกั	ให้ความส�าคญั

กบัองค์ประกอบหลกัดงัต่อไปนีต้ามล�าดบั	คอื	การมทัีกษะ

เชิงระบบ	การมีทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่น	การมีทัศนคติ

ที่เน้นโลกาภิวัตน์และการมีความรู้ในระดับสากล	

	 	 1.2	 องค์ประกอบหลักการมีทักษะเชิงระบบ	

ควรให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้ตาม
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ล�าดบั	คอื	มกีารบรหิารโดยวงจรคณุภาพ	มกีารท�างานแบบ

บูรณาการ	 มองภาพรวมทั้งระบบ	 และมีความสามารถใน

การสังเคราะห์	

	 	 1.3	 องค์ประกอบหลักการมีทักษะความ

สมัพนัธ์กับผูอ้ืน่	ควรให้ความส�าคญักบัองค์ประกอบย่อยดงั

ต่อไปนีต้ามล�าดบั	คอื	มกีารสร้างความไว้วางใจ	มกีารสือ่สาร

อย่างสร้างสรรค์	มคีวามเหน็อกเห็นใจผูอ้ืน่	และมกีารสร้าง

เครือข่าย	

	 	 1.4	 องค์ประกอบหลักการมีทัศนคติที่เน้น

โลกาภิวัตน์	ควรให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบย่อยดังต่อ

ไปนี้ตามล�าดับ	 คือ	 คิดเชิงบวก	 มีความสามารถในการคิด

เชิงซ้อน	มีความยืดหยุ่นทางปัญญา	และมีความฉลาดทาง

อารมณ์	

	 	 1.5	 องค์ประกอบหลักการมีความรู้ในระดับ

สากล	 ควรให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบย่อยดังต่อไปน้ี

ตามล�าดบั	คอื	มคีวามรูด้้านวฒันธรรม	มคีวามสามารถด้าน

เทคโนโลยี	 มีความสามารถทางสติปัญญา	 และมีความ

สามารถจัดการความรู้	

	 2.	 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นปัญหาท่ีควร

ศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและ

ทางการบรหิารทีใ่ห้ได้องค์ความรูแ้ละข้อยนืยนัทีก่ว้างขวาง

ชัดเจนยิ่งขึ้น	ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ	ดังนี้	

	 	 2.1	 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะ

ผูน้�าแบบโลกาภวิตัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	เนือ่งจากการ

วจิยัในครัง้นี	้ผูว้จิยัสนใจเฉพาะตวัแปรทีเ่ป็นพฤตกิรรมการ

แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา	 ดังน้ัน	 หากมีการเก็บ

ข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชน์ในการอธิบายภาวะผู้น�า

แบบโลกาภิวัตน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 2.2	 ควรท�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม	(participatory	action	research)	โดยอาจน�าเอาผล

การวจิยันีเ้ป็นแนวทาง	เช่น	การพฒันาในตวับ่งชีท้ีพ่บว่า	มี

ค่าเฉลี่ยสูง	 รวมถึงการพัฒนาองค์ประกอบท่ีมีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบสูง

	 	 2.3	 ควรท�าการวิจัยและพัฒนา	 (research	

and	development)โดยใช้โมเดลทีไ่ด้รบัการทดสอบจาก

งานวจิยันีเ้ป็นแนวทาง	เพือ่ให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรม

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์

อันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป

	 	 2.4	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบวัด

และประเมนิตัวบ่งชีภ้าวะผู้น�าแบบโลกาภิวตัน์ของผู้บรหิาร

สถานศกึษาทัง้	109	ตวับ่งชี	้เพือ่ให้ได้เครือ่งมอืการวดัภาวะ

ผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ของผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อให ้

ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองต่อไป

	 	 2.5	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้

ภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ในสังกัดอื่น	 เพื่อให้ได้ตัวบ่งช้ี

ภาวะผูน้�าแบบโลกาภวิตัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่หมาะ

สมกับบริบทนั้นๆ

	 	 2.6	 ควรมกีารท�าวจิยัโมเดลสมการโครงสร้าง

ภาวะผู้น�าแบบโลกาภิวัตน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	หรือระดับอื่นๆ	

	 	 2.7	 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลเกี่ยว

กับความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้เพื่อน�าเปรียบเทียบให้เห็น

ความแตกต่างระหว่างความเป็นไปได้และพฤติกรรมที่

ปฏิบัติจริง
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การพัฒนาหลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้

พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

Development of Knowledge Management Program for Leaders of 

Self-Reliant Learning Center based on Sufficiency Economy Philosophy

ฉลาด	จันทรสมบัติ1,	โณทัย	อุดมบุญญานุภาพ2

Chalard	Chantarasombat1,	Notai	Udombunyanupab2

บทคัดย่อ

	 วจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่	1)	ศกึษาสภาพ	ปัญหาและความต้องการก่อนการจดัการความรูผู้น้�าการพึง่ตนเอง

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 2)	 เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรนักการจัดการความรู้ผู้น�าการพ่ึงตนเองตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงเชิง	3)	เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้น�าการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	

4)	เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้น�าการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มเป้าหมาย	เป็น

ครอบครัวของเกษตรกรที่ปฏิบัติงานอยู่ในแปลงที่นาและที่สวนของตนเองที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ	 รวมทั้งหมด	 

26	ครอบครัว	จ�าแนกเป็น	 (1)	ชุมชนวังจาน	ต�าบลนาข่า	อ�าเภอวาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	10	ครอบครัว	 

(2)	ชุมชนหนองแวงและชุมชนค�าบอนเวียงชัย	ต�าบลหนองแวง	อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	 จ�านวน	10	ครอบครัว	

และชุมชนขุมค�า	ต�าบลหนองปลาปาก	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	6	ครอบครัว	ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัย

และพัฒนา	 (Research	 and	 Development)	 ซ่ึงใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 6	 ขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1)	เครื่องมือที่ใช้พัฒนางาน	ได้แก่	(1)	ก�าหนดการฝึกอบรม	3	คืน	4	วัน	(2)	คู่มือการพัฒนานักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์

การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	2)	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	(1)	แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์	มีค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง	.55-.81	มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	.24	ถึง	.81	และมีค่า

ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเท่ากับ	.86	(2)	แบบประเมนิพฤตกิรรมนกัจดัการความรูผู้น้�าการพึง่ตนเอง	(3)	แบบ

บนัทกึหลงัการปฏบิตั	ิ(AAR)	และ	(4)	แบบสอบถามความพงึพอใจในการอบรมสมัมนาของนกัจดัการความรูผู้น้�าศนูย์การ

เรียนพึ่งพาตนเองโดยใช้จุดตัด	t-test	มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	2.30-7.00	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	

.93	(5)	ตัวชี้วัดความส�าเร็จการพัฒนาการพึ่งพาตนเอง	สถิติที่ใช้	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	

และค่าดัชนีประสิทธิผล

1	รองศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	นักวิจัยอาสาสมัคร	หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้	สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	 

		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้	1)	เกษตรกรมีที่ดินท�าการเกษตร	แต่มีหนี้สิน	มีความต้องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	และ

เป็นนักจัดการความรู้ผู้น�าการพึ่งตนเองในระดับครอบครัว	 และชุมชน	 2)	 ทั้งก�าหนดการอบรม	 และคู่มือการพัฒนานัก

จัดการความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า	มีความเหมาะสม	มี

ความเป็นไปได้	และมปีระโยชน์	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	3)	ผลการพฒันาหลักสูตรขึน้โดยรวมมีประสิทธภิาพของกระวนการ

ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ	86.59/80.75	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	4)	ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักจัดการ

ความรู้ผู้น�าการพึ่งตนเองโดยรวม	มีค่าเท่ากับ	0.6745	ซึ่งแสดงว่านักจัดการความรู้ผู้น�าการพึ่งพาตนเองมีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	67.45	5)	นักจัดการความรู้ผู้น�าการพึ่งตนเองมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมสัมมนาโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก	และ	6)	โดยรวมหลังด�าเนินการตัวชี้วัดความส�าเร็จการพึ่งพาตนเองรายครอบครัวแตกต่างกว่าก่อนด�าเนิน

การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

 ค�าส�าคัญ : การพัฒนาหลักสูตร,	 นักจัดการความรู้,	 ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้,	 การเรียนรู้จากการปฏิบัติเศรษฐกิจ 

พอเพียง

Abstract

	 The	objectives	of	 this	 research	were:	 1)	 to	 study	 the	 situation,	 problem,	 and	need	before	

providing	 the	 knowledge	management	 for	 leaders	 of	 self-reliant	 based	 on	 Sufficiency	 Economy	

Philosophy,	2)	to	construct	and	develop	the	Knowledge	Manager	Program	as	Self-reliant	leaders	based	

on	Sufficiency	Economy	Philosophy,	3)	to	study	the	effect	of	usage	in	Knowledge	Manager	Program	

Self-reliant	Leaders	based	on	Sufficiency	Economy	Philosophy,	and	4)	to	evaluate	the	usage	of	the	

Knowledge	Manager	Program	Self-reliant	Leaders	based	on	Sufficiency	Economy	Philosophy,

	 The	target	group	consisted	of	26	farmer	families	working	in	their	own	farm	plot	and	garden.	

They	volunteered	to	participate	in	the	project	including:	(1)	10	families	of	Wangjan	Community,	Naka	

Sub-district,	Wapi	Pathum	District,	Maha	Sarakham	Province,	(2)	10	families	of	Nongwang	Community,	

and	Kambonwiengchai	Community,	Nongwieng	Dub-district,	Banpeau	District,	Udontani	Province,	and	

6	families	of	Komkam	Community,	Nongplapak	Sub-district,	Srichiengmasi	District,	Nongkai	Province.	

The	research	methodology	was	Research	and	Development	using	6	steps	of	learning	by	doing.

	 The	 research	 instruments	were:	 1)	 the	 instruments	 using	 for	work	 development	 including:	 

(1)	the	training	schedule	for	3	nights,	4	days,	and	(2)	the	Handbook	for	developing	the	Knowledge	

Manager	as	Leaders	of	Self-reliant	Learning	Center	based	on	Sufficiency	Economy	Philosophy,	and	2)	

the	 instruments	 using	 for	 data	 collection	 including:	 (1)	 the	Achievement	 Test	with	 item	difficulty	

between	.55-.81,	Item	discrimination	bet5ween	.24-.81,	and	Reliability	values	of	total;	issue	=	.86,	(2)	

The	Behavioral	Evaluation	Form	of	Knowledge	Managers	as	Leaders	of	Self-reliant	Center,	(3)	The	After	

Action	 Record	 (AAR),	 and	 (4)	 The	Questionnaire	 of	 Satisfaction	 in	 Seminar	 Training	 of	 Knowledge	
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Managers	as	Leaders	of	Self-reliant	Learning	Center	by	using	the	t-test	with	item	discrimination	between	

2.30-7.00,	The	Reliability	value	of	total	issue	was	.93,	and	(5)	The	Indicator	of	Success	in	Self-reliant	

Development.	The	statistic	included	the	Percentage,	Mean,	Standard	Deviation,	t-test,	and	Effectiveness	

Index.

	 The	research	findings	were	as	follows:	1)	the	farmers	had	their	land	for	earning	their	living,	but	

they	had	debt.	They	needed	to	decrease	their	expenditure,	and	increase	their	income.	In	addition,	

they	were	knowledge	managers	as	self-reliant	leaders	in	family	and	community	level,	2)	both	of	the	

training	 schedule	and	handbook	 for	developing	 the	knowledge	manager	as	 leaders	of	Self-reliant	

Learning	Center	based	on	Sufficiency	Economy	Philosophy	by	the	experts,	found	that	they	consisted	

of	Propriety,	Feasibility,	and	Utility	in	the	“Highest”	level,	3)	the	findings	of	program	development,	in	

overall,	 the	efficiency	of	program	on	 the	efficiency	of	outcome,	was	86.59/80.75	as	 the	specified	

criterion,	4)	the	effectiveness	index	of	knowledge	manager	as	self-reliant	leaders,	in	overall,	was	0.6745,	

5)	the	self-reliant	knowledge	manager	had	satisfaction	on	the	seminar	training,	in	overall,	in	“Hi9gh”	

level,	and	6)	in	overall,	after	implementation	of	indicator	in	success	of	each	family	se3lf-relaint,	it	was	

different	from	before	implementation	at	.01	significant	level.	

 Keywords : Program	Development,	Knowledge	Manager,	Learning	Center	Leader,	Learning	from	

Doing,	Sufficiency	Economy	Philosophy	

บทน�า

	 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ด�าเนินการ

อย่างเป็นระบบในการแสวงหาความรู	้สร้างความรู	้จดัเกบ็

ความรู้	 โดยการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร	ผ่านกระบวนการ

จ�าแนก	วิเคราะห์	และจัดระเบียบความรู้	ท�าให้ความรู้ถูก

ใช้	 ถูกปรับเปลี่ยน	 และถูกยกระดับ	 เพื่อน�าไปใช้ในการ

พัฒนางาน	พัฒนาคน	และพัฒนาองค์กร	(วิจารณ์	พานิช.	

2550	:	6)	ส�าหรบัการด�ารงชวีติประจ�าวนัการจดัการความ

รู้มีความส�าคัญจ�าเป็นมาก	 โดยเฉพาะในภาคเกษตรเป็น

ภาคที่ส�าคัญที่น�าไปสู่การสร้างความพออยู่พอกินให้กับ

ชุมชนและเป็นต้นธารของการพัฒนาทุกๆ	 สาขามีความ

ส�าคญัต่อความมัน่คงของชาต	ิภายหลงัเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ	

พ.ศ.	2540	มกีารน�าหลกัการเกษตรทฤษฎใีหม่	ซึง่เป็นแนว

ปฏิบั ติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด ้าน

การเกษตรไปประยกุต์ใช้ในทุกระดบัอย่างกว้างขวาง	น�าไป

สู่ความพออยูพ่อกนิ	มคีวามมัน่คงและปลอดภัยด้านอาหาร	

ลดรายจ่าย	 พึ่งตนเองได้	 และแก้ปัญหาความยากจน	

เกษตรกรทีน้่อมน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ไปประยกุต์

ใช้มีความก้าวหน้าตั้งแต่ขั้นต้น	 ขั้นกลาง	 และขั้นก้าวหน้า	

สอดคล้องกับการเรียนรู ้จากการปฏิบัติของนายแสวง	 

มโนลัย	 (2555:	2-4)	 เป็นเกษตรกรที่บ้านโพนฮาด	ต�าบล

ดงครั่งน้อย	 อ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งเดิมท�า

นาปลูกข้าวพึ่งพาปุ๋ยเคมี	 ยิ่งปลูกมากยิ่งมีหน้ีมากตาม	

เพราะหมดเงินไปกับค่าปุ๋ย	 เกษตรกรได้ใช้หลักการระเบิด

จากข้างใน	 ค้นหาผู้น�าที่แท้จริงในชุมชนที่ท�าเป็นตัวอย่าง

ให้ชุมชนเช่ือถือ	 สร้างแรงกระตุ้นให้ชาวบ้านท�าบัญชีครัว

เรือน	 ส�ารวจรายได้รายจ่ายของตัวเองมาคิดหาวิธีลดราย

จ่าย	โดยเลิกใช้ปุย๋เคมแีละน�ามูลสัตว์มาหมกัเป็นปุย๋ชวีภาพ

ทดแทนการใช้ปุย๋เคมี	ไม่เพยีงลดรายจ่ายลงยงัมีผลผลิตต่อ

ไร่เพ่ิมขึน้เป็นแรงจงูใจให้มพีลงัคดิหาวธีิพึง่ตนเอง	คณุภาพ
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ชีวิตดีขึ้นเกษตรกรพึ่งตนเองได้มากขึ้น	มีผลเชิงประจักษ์ที่

พบว่าเกษตรกรหลายรายมีพออยู่พอกิน	 ปรับตัวได้เร็ว	

สามารถปลดหนีส้นิและสร้างรายได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปมี

การจัดท�าบัญชีครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่าง	 ยังได้น�าไปสู่

กระแสการท�าเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืน	 มีการเชื่อม

โยงต่อยอดองค์ความรู้	 สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมีการร่วมทุนโดยน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้	 ท้ังในมิติการผลิต	 การ

ลงทุนที่ใช้ศักยภาพของชุมชนเป็นหลัก	 ใช้วัตถุดิบและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบัน

สินค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน	 เช่นเครื่องใช้ในครัวเรือน

ผลติภณัฑ์จากพชืสมนุไพร	ซึง่ผลก�าไรมกีารกระจายสูช่มุชน

มากขึน้	ทัง้ในเชงิรายได้และการผลติสนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัส่ิง

แวดล้อมเพื่อสะท้อนความหลากหลายของแนวปฏิบัติได้มี

การประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบั

พื้นที่	(Area-based)	เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชนบท

	 ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านองค์ความ

รูจ้ากหน่วยวจิยัและพัฒนาความเข้มแข็งของชมุชนและการ

จัดการความรู้	 ภาควิชาการบริหารการศึกษา	 คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	การเรยีนรูด้้วยการลงมอื

ปฏบิตัด้ิวยตนเองจนเป็นผลส�าเรจ็ระดบัหนึง่	ศนูย์การเรยีน

รูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	คณุพ่อแสวง	มะโนลยั	ปราชญ์ชาวบ้าน

ได้สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรตามกลุ่มเป้า

หมายของมหาวทิยาลยั	ร่วมเป็นวทิยากรและได้เรยีนรูร่้วม

กัน	 เพื่อช่วยให้ผู้ที่เคยประสบปัญหาความยากจนจากการ

ปลกูพชืเชิงเด่ียวมรีายได้เพิม่มากขึน้และมหีนีล้ดลง	รวมทัง้

ยงัช่วยแก้ปัญหาสขุภาพจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลกู

มากเกินไป	 ปัจจุบันชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้	 และมี

ความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

ค�าถามการวิจัย

		 1.		สภาพ	 ปัญหา	 และความต้องการก่อนการ

จัดการความรู้ของผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 แต่ละชุมชนเป้าหมาย	 เป็น

อย่างไร

		 2.	 หลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้

พึง่พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงควรเป็นอย่างไร

	 3.		ผลการใช้หลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์

การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง	 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

	 4.		ตัวช้ีวัดศูนย์การเรียนรู้พ่ึงพาตนเองตามแนว 

ทางเศรษฐกิจพอเพียงควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

 1.		เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 และความ

ต้องการ	ของผูน้�าศนูย์การเรยีนรูพึ้ง่พาตนเองกลุม่เป้าหมาย	

โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เทคนิคแผนภูมิต้นไม้	

(Problem	Tree)

		 2.		เพ่ือสร้างและพัฒนาหลักสูตรนักการจัดการ

ความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งตนเองตามนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

	 3.	 เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรนักการจัดการ

ความรูผู้น้�าเศรษฐกจิพอเพยีงแก้จนเชงิสร้างสรรค์สร้างสรรค์

	 4.		เพือ่ประเมนิผลตวัชีว้ดัผู้น�าศูนย์การเรยีนรูพ้ึง่พา

ตนเองก่อนและหลังการใช้หลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้น�า

การพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย

	 ผู้วิจัยได้ศึกษา	วิเคราะห์	สังเคราะห์ผู้วิจัยได้ศึกษา	

วิเคราะห์	สังเคราะห์	องค์การใฝ่เรียนรู้ของ	 ไมเคิล	มาร์ค

วอร์ตท์	(Marquardt,	Michael.	1999	:	4-8,	33	)	ในกรอบ

ที่ว่า	 การเรียนรู้ขององค์กร	คือ	การเรียนรู้จากการปฏิบัติ	

เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้กระบวนการและเป็นโปรแกรม

ที่ทรงอ�านาจที่คนกลุ่มเล็กๆ	 มารวมกันแก้ปัญหาท่ีแท้จริง

ของตนที่เกิดในการท�างาน	 ขณะเดี่ยวกันก็เน้นไปที่การ

เรยีนรู	้มรีปูแบบของการเรยีนรูท้ีส่�าคญั	6	องค์ประกอบ	คอื	

1)	ปัญหา	2)	การจัดตั้งกลุ่ม	3)	การตั้งค�าถามและกระบวน 
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การสะท้อนผล	 4)	 การวางแผนท่ีน�าไปสู่การปฏิบัติจริง	 

5)	 ข้อตกลงตามตัวชี้วัดและการเรียนรู้จากการปฏิบัติของ

ทีม	6)	ผู้อ�านวยความสะดวก	และได้วิเคราะห์	สังเคราะห์	

รปูแบบการเรยีนรู้ด้วยการปฏิบตัิ	ถอืเป็นแนวทางใหม่ของ

การเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ท่ีเรียนรู้โดยการกระท�าจากส่ิง

ที่อยู่รอบตัวเรา	ตามธรรมชาติ	ถือเป็นการเรียนรู้รายกลุ่ม

เล็กๆในระดับครัวเรือน	หรือกลุ่มเล็กๆในชุมชนของผู้คนที่

ได้แบ่งปันกัน	การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อธรรมดา	เป้า

หมายหรือความต้องการเรียนรู้	กลุ่มนี้เรียกว่า	พวกที่เรียน

รูด้้วยการปฏบิตั	ิท�างานเพือ่แก้ปัญหาตามประเดน็	และเพือ่

ให้บรรลุเป้าหมายเดี่ยวกัน	 มีการประชุมสะท้อนผล	 เพื่อ

ทราบความก้าวหน้า	แก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งต่าง	ๆสู่หนทาง

ที่ดีในอนาคต	 ซ่ึงการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในการวิจัยคร้ง

นี้มี	6	ขั้นตอน	คือ	1)	ก�าหนดประเด็นท้าทายและมีโอกาส

เรยีนรู้	2)	การวางแผนแบบมีส่วนร่วม	3)	การเรยีนรู้ให้เป็น

จรงิ	4)	สรปุผล	จดบนัทกึ	5)	สะท้อนผล	และ	6)	แลกเปลีย่น

เรียนรู้	ดังภาพประกอบ	1	

ภาพประกอบ 1	รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ	(Action	Learning	Model)

ฉลาด	จันทรสมบัติ.	(Chantarasombat	C.	2011	:	638)

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 เป ็นการวิ จัยและพัฒนา	

(Research	and	Development)	ที่เนน้การเรียนจากการ

ปฏิบัติ(Action	 Learning)	 พื้นที่ด�าเนินการ	 จ�านวน	 3	

ชุมชน	คือ	1)	ชุมชนวังจาน	ต�าบลนาข่า	อ�าเภอวาปีปทุม	

จงัหวดัมหาสารคาม	2)	ชมุชนหนองแวงและค�าบอนเวยีงชยั	

ต�าบลหนองแวง	 อ�าเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานี	 และ	 3)	

ชุมชนขุมค�า	 ต�าบลหนองปลาปาก	 อ�าเภอศรีเชียงใหม	่

จังหวัดหนองคาย

		 กลุ่มเป้าหมาย	เป็นครอบครวัของเกษตรกรทีป่ฏิบติั

งานอยูใ่นแปลงทีน่าและทีส่วนของตนเอง	สมคัรเข้ามาแลก

เปลีย่นเรยีนรูด้้วยความเตม็ใจและมกีจิกร่วมอย่างต่อเนือ่ง

รวมทั้งหมด	26	ครอบครัว	จ�าแนกเป็น	ชุมชนวังจานรวม	

10	ครอบครวั	ชมุชนหนองแวงและค�าบอนเวยีงชยั	รวม	10	
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ครอบครัว	และชุมชนขุมค�า	รวม	6	ครอบครัว	อาสาสมัคร

เข้าร่วมโครงการในลักษณะของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

ครอบครัวเชิงสร้างสรรค์พิจารณาจากครอบครัวต้นแบบ

ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	

and	Development)	 มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติที่	

(Action	Learning)	สามารถมาด�าเนนิการเป็นก�าหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	3	คืน	4	วัน	รวม	32	ชั่วโมง	

มี่ทั้งหมด	รวม	19	หลักสูตรย่อย	มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติความ

รู้ความเข้าใจ	 และความรู้สึกนึกคิดจิตส�านึกต่อการพัฒนา

ศักยภาพตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 เมื่อผ่าน

การอบรมแล้วจะต้องไปเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติให้เป็นผู้น�า

ศูนย์การเรียนรู้พึ่งตนเองแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต	 สะท้อน

ผลและแลกเปลีย่นเรยีนรูค้นในครวัเรอืนและกลุม่ในชมุชน

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	หลังจากนี้ต่อไปอีก	4-6	เดือน	ซึ่งได้มี

การฝึกอบรมตามหลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์เรียน

รู้พึ่งพาตนเอง	ดังนี้	 1)	ชุมชนวังจาน	ต�าบลนาข่า	อ�าเภอ

วาปีปทุม	 จังหวัดมหาสารคามได้พัฒนาศักยภาพทีมโดย

อบรมเชิงปฏิบัติการวันที่	26-29	กุมภาพันธ์	2557	ณ	ศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	นายแสวง	มะโนลัย	มีผู้อาสา

สมัครจ�านวน	 12	 คน	 2)	 ชุมชนหนองแวงและค�าบอน

เวียงชัย	 ต�าบลหนองแวง	 อ�าเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธาน	ี

ได้พัฒนาศักยภาพทีมโดยอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่	17-20	

มกราคม	2557	ณ	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	นาย

แสวง	มะโนลัย	มีผู้อาสาสมัครจ�านวน	24	คน	3)	ชุมชนขุม

ค�า	 ต�าบลหนองปลาปาก	 อ�าเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัด

หนองคาย	 ได้พัฒนาศักยภาพทีมโดยอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่	21-24	มีนาคม	2556	ณ	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ

เพียง	นายแสวง	มะโนลัย	มีผู้อาสาสมัครจ�านวน	27	คน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

	 1.	 จดัเตรยีมกลไกการด�าเนนิงานโครงการ	ส�ารวจ

พื้นที่	และกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร

นักการจัดการความรู้	 และศึกษาดูงานการเล้ียงปลาและ

การยกป่ามาไว้ที่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	คือ	การปลูกผัก

หวานป่า	 สร้างก�าหนดการและและพัฒนาหลักสูตรนัก

จดัการความรูผู้น้�าศนูย์การเรียนรูพ้ึง่พาตนเองตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

		 2.	 จัดประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจกับเป้าหมาย 

ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมตามหลักสูตร	และการสร้างความร่วม

มือในการติดตามผลการด�าเนินงานโครงการโดยเสนอยก

ร่างนักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	

		 3.	 ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ

ต้นไม้ในการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนา

คู่มือนักจัดการความรู้ผู ้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง	

เครื่องมือการวิจัย	 ฝึกอบรมตามกระบวนการ	 และคู่มือ

เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนภูมิต้นไม้ในการ

ทบทวนจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว

	 4.	 ประชมุปฏบิตักิารวเิคราะห์สถานการณ์	ก�าหนด

เป้าหมาย	 ของกลุ่มผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์	 จัดท�าแผนแบบ

มีส่วนร่วม	 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองเชิง

สร้างสรรค์ควบคูก่บัการพัฒนาศกัยภาพของกลุม่ผูน้�า	ตาม

ก�าหนดการฝึกอบรม	3	คืน	4	วัน	โดยใช้คู่มือการฝึกอบรม

หลักสูตรนักการจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพา

ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	โดยแบ่งออกเป็น	3	

รุน่	รุน่ที	่1	ชมุชนหนองแวงและค�าบอนเวยีงชยั	จ�านวน	24	

คน	รุ่นที่	2	ชุมชนวังจาน	จ�านวน	12	คนและรุ่นที่	3	ชุมชน

ขุมค�า	จ�านวน	27	คน	

	 5.	 ปฏิบัติการสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย

ปฏิบัติตามแผนด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้น�า

ศนูย์การเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง	

ต้นแบบแยกเป็นชุมชนวังจาน	 10	ครัวเรือน	 ชุมชนหนอง

แวงและค�าบอนเวียงชัย	10	ครัวเรือน	และชุมชนขุมค�า	6	

ครัวเรือน

	 6.	 ประชุมสัมมนา	ติดตามผล	ความก้าวหน้าการ
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พฒันา	และสะท้อนผลการพฒันา	รวม	2	ครัง้ในแต่ละพืน้ที่

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัย

		 7.	 ประชมุแบบเสรมิพลงัเพือ่ยกระดบัองค์ความรู้

และถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ท่ีประสบผลส�าเร็จ	

จดัท�ารายงานสรปุผล	และน�าเสนอแผนงาน	กจิกรรมแก้ไข

ในระดับชุมชนหรือระดับต�าบล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ม	ี2	ประเภท	คอื	1)	เครือ่ง

มอืทีใ่ช้พฒันางานในการอบรมสมัมนา	 ได้แก่	 (1)	 ก�าหนด 

การฝึกอบรม	 3	 คืน	 4	 วัน	 ปรับปรุงจากก�าหนดการฝึก 

อบรมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน	3	ท่าน	คือ	คุณพ่อจันทร์ที	 

ประทมุภา	คณุพ่อแสวง	มะโนลยั	และคณุพ่อยิง่ยศ	ยศเทพ	

(2)	 คู่มือการพัฒนานักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้

พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ปรับปรุงจาก

หลักสูตรการบริหารจัดการและการพัฒนาวิทยากรการ

ถ่ายทอดความรู	้ของสถาบนัการเรยีนรู้กองทนุหมูบ้่านและ

ชมุชนเมอืง	และแนวการเรยีนรูห้ลกัสตูรการด�ารงชีวติตาม

วถีิเศรษฐกจิพอเพียง	ของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	

และผ่านผู้ทรงวุฒิ	5	ท่าน	มีความเหมาะสม	มีความเป็นไป

ได้	และมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด	2)	เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 (1)	 แบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธิ	์มค่ีาความยากง่ายรายข้ออยูร่ะหว่าง	.55-.81	มค่ีา

อ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	 .24-.81	 และมีค่าความ

เชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั	.86	(2)	แบบประเมนิ

พฤตกิรรมนกัจดัการความรูผู้น้�าการพึง่ตนเอง	ปรับปรงุจาก

ฉลาด	จันทรสมบัติ	 (2556	:	25-27)	(3)	แบบบันทึกหลัง

การปฏิบัติ	(AAR)	ปรับปรุงจากฉลาด	จันทรสมบัติ	(2550:	

112-125)	 และ	 (4)	 แบบสอบถามความพึงพอใจในการ

อบรมสมัมนาของนกัจดัการความรูผู้น้�าศนูย์การเรยีนพึง่พา

ตนเองโดยใช้จุดตัด	 t-test	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง	 2.30-7.00	 มีค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ	 .93	

(5)	ตวัช้ีวดัความส�าเร็จการพัฒนาการพึง่พาตนเอง ปรบัปรงุ

จากฉลาด	จันทรสมบัติและคณะ	(2555	:	239-249)

การวิเคราะห์ข้อมูล

		 1.		วิเคราะห์สภาพ	ปัญหาและความต้องการของ

ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้เป้าหมายโดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติ

การแผนภูมิต้นไม้ตามพื้นท่ีการวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่

ก�าหนด	โดยใช้ความถี่และร้อยละ

	 2.		การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้	 มีการวัดความรู้	 ความเข้าใจ	 โดยใช้ 

แบบทดสอบ	 มีการวัดทักษะปฏิบัติโดยใช้แบบประเมิน

พฤติกรรม	มีการประเมินตัวชี้วัดความส�าเร็จผู้น�าศูนย์การ

เรียนรู้พึ่งพาตนเอง	จ�านวน	73	ตัวบ่งชี้ย่อย	มีการวัดความ

พงึพอใจการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม	โดยใช้ค่าเฉลีย่	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่า	 t-test	 (Dependent)	 และดัชนี

ประสิทธิผล

	 3.		การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้บันทึก

หลงัการปฏบิตั	ิ(AAR)	ใช้สะท้อนผลการด�าเนินงานเป็นราย

บุคคลและรายกลุ่ม

ผลการวิจัย

	 1.		นักจัดการความรู้ผู ้น�าศูนย์การเรียนรู ้พึ่งพา

ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนกลุ่มเป้า

หมายในการวิจัยทั้ง	3	ชุมชน	คือ	1)	ชุมชนวังจาน	ต�าบล

นาข่า	อ�าเภอวาปีปทมุ	จงัหวดัมหาสารคาม	2)	ชมุชนหนอง

แวงและค�าบอนเวียงชัย	 ต�าบลหนองแวง	 อ�าเภอบ้านผือ	

จงัหวดัสกลนคร	และ	3)	ชมุชนขมุค�า	ต�าบลหนองปลาปาก	

อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	สามารถจ�าแนกผู้น�า

ศูนย์การเรียนรู้พ่ึงพาตนเองออกได้ดังนี้	 1)	 การท�าเกษตร

ผสมผสาน	2)	การเพาะเมล็ดพนัธุข้์าว	3)	การปลูกสมนุไพร	

4)	การปลูกยางพารา	5)	การปลูกต้นไม้	6)	การเลี้ยงสัตว์

โคขุน	7)	การเลี้ยงปลา	8)	ปลูกผักหวานป่า	9)	ปลูกมะนาว	

และ	10)	การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	ซึ่งมีสภาพที่พร้อมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้	 แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการ

ที่เป็นระบบเพียงพอท�าให้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวยัง

เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติให้ไม่เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า	

และศนูย์การเรยีนรูป้ระเภทบคุคลหรอืภมูปัิญญาเป็นความ
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รู้ท่ีฝังลึกในตัวบุคคล	 (Tacit	 Knowledge)	 ยังขาดองค์

ประกอบของศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีงทีย่งัไม่

เหมาะสม	และขาดการสร้างการจัดการความรูแ้ละถอดองค์

ความรู้ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง	 (Explicit	 Knowledge)	

สามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายต่อไป	จากการได้

ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชม	 สัมภาษณ์ผู ้ดูแลศูนย์การเรียนรู ้

เศรษฐกิจแบบพอเพียงมีทั้งจุดเด่น	 จุดอ่อน	 ปัญหาและ

อุปสรรคของนักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพา

ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้

		 	 1.1		 จุดเด่นของนกัจดัการความรู้ผูน้�าศนูย์การ

เรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี	้ 

1)	 มีพื้นที่ส�าหรับใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นของตัวเองโดย

ไม่ได้เช่า	 2)	 มีการใช้แรงงานภายในครอบครัวและชุมชน	 

3)	 มีเทคนิคในการท�าเกษตรผสมผสานที่หลากหลาย	 

4)	มีความมั่นใจ	กล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติ	5)	ไม่ใช้

สารเคมีในการท�าเกษตร	 และทดแทนการใช้สารอินทรีย์

ทดแทน	 ยกเว้นการปลูกยางพาราที่มีการใช้สารเคมีบาง

ส่วน

		 	 1.2		 จุดอ่อนของนักจัดการความรู้ผู ้น�าศูนย์

การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมี

ดังนี้	 1)	 นักจัดการความรู้ขาดการวางแผนในการแก้ไข

ปัญหาหนี้สิน	 2)	 ขาดการเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายที่ต่อ

เน่ือง	 3)	 ภูมิทัศน์ของศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองยังไม่

สมบูรณ์	 เช่น	 ไม่มีห้องน�้า	 ไม่มีท่ีน่ังส�าหรับผู้มาเยี่ยมชม	 

4)	ขาดตวัชีว้ดัองค์ประกอบของศนูย์การเรยีนรูพ้ึง่พาตนเอง

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	5)	ขาดความรู้	ทักษะทาง

ปัญญา	 และจิตส�านึกการพึ่งพาตนเองเก่ียวกับปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพในการลดรายจ่าย	 6)	 ขาดความพร้อมและ 

ผูส้นบัสนนุการบรหิารจดัการความรูต้ามประเภทผูน้�าศนูย์

การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยัง

ไม่ยั่งยืน

	 2.	 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรนักการจัดการ

ความรู ้ผู ้น�าศูนย์การเรียนรู ้พึ่งพาตนเองตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	มีดังนี้	

	 		 2.1		 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดนักจัดการความรู้

ผูน้�าศูนย์การเรียนรูพ้ึง่พาตนเอง	ของ	นาโนกะ	และทาเคอชุ	ิ

(Nanoka	and	Takeuchi.	1995	:	57-59)	วิจารณ์	พานิช	

(2551	 :	 105-126)	3)	ฉลาด	จันทรสมบัติ	 (2553	 :	 18)	

สามารถสรุปการจัดการความรู้ของนักจัดการความรู้ผู้น�า

ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง	 ดังน้ี	 การสร้างความรู้	 การ

จ�าแนกความรู้	 การเก็บรักษาความรู้	 การน�าความรู้ไปใช	้

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การประเมินผลความรู้	และ

การยกระดับองค์ความรู	้ใช้เป็นกรอบการด�าเนนิการจดัการ

ความรู้ของผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง

		 	 2.2	 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดสร้างและพัฒนา

หลักสูตรนักการจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพา

ตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง	จากปราชญ์ชาวบ้าน

ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3	คน	ดังนี้

	 		 	 2.2.1	 นายจันทร์ที	ประทุมภา	(2555	:	

การสมัภาษณ์)	มแีนวคดิพัฒนาผูน้�าศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพียง	7	ประการ	ดังนี้	1)	อบรม/ศึกษาดูงาน	2)	เปลี่ยน

แนวคิด	3)	เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส	4)	ใช้หลักคุณธรรมน�า

ชวีติ	5)	สร้างทมีงาน/ร่วมวางแผน	6)	ลงมอืปฏบิตังิาน	และ	

7)	ร่วมสรุปและปรับปรุงพัฒนา

	 	 	 2.2.2	 นายผาย	 สร้อยสระกลาง	 (การ

สัมภาษณ์	 :	 2555)	 มีแนวคิดพัฒนาผู้น�าศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีง	9	ประการ	ดงันี	้1)	ร่วมวางแผน	2)	ลงมอื

ปฏิบัติ	3)	เรียนรู้จากธรรมชาติ	4	)	ปิดรูรั่ว	(ลดค่าใช้จ่าย)	

5)	ถกเถียงกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	6)	ทดลองใช้	7)	สรุป

ผล	8)	สร้างเครือข่าย	และ	9)	มีคุณธรรม

		 		 	 2.2.3	 นายแสวง	มะโนลัย	(การสัมภาษณ์	

:	2555	:	309)	มีแนวคิดพัฒนาผู้น�าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ลดปัญหาความยากจน	องค์ประกอบในการพฒันาหลักสูตร

นักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	คือ	 1)	 ศึกษา

วิเคราะห์ปัญหาการด�ารงชีวิตชองชุมชน	2)	ระดมสมองหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน	3)	 ค้นหา

ต้นแบบอย่างที่ดีที่ประสบความส�าเร็จ 4)	 ใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
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5)	จดัตัง้กลุม่อาชพีในชมุชนเพือ่พฒันาแนวทางปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

	 	 2.3		 ผูว้จิยัได้ใช้กรอบแนวคดิ	นกัจดัการความ

รูผู้น้�าศนูย์การเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองและสร้างหลกัสตูรนกัการ

จดัการความรูผู้น้�าศนูย์การเรียนรูพ้ึง่พาตนเองตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	 จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	 3	 คน	 เกิดเป็น

หลักสูตรสร้างและพัฒนาหลักสูตรนักการจัดการความรู้

ผู ้น�าศูนย์การเรียนรู้พ่ึงพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ 

พอเพยีงชัว่คราว	 (Tentative	Conceptual	Model)	 รวม

หลกัสตูร	18	หลักสูตรย่อย	คือ	3	คืน	4	คืน	(32	ชั่วโมง)	

ดังนี้	 1)	หลักสูตรการท�าปุ๋ยชีวภาพ-ปุ๋ยหมัก	2)	หลักสูตร

การท�าน�้ากลั่นสมุนไพร	 3)	 หลักสูตรการท�าน�้ายาอเนก 

ประสงค์	4)	หลกัสตูรการท�าน�า้ยาล้างจาน	5)	หลกัสตูรการ

ท�าแชมพู	(ชุดเล็ก)	6)	หลักสูตร	การท�าน�้าหมักฮอร์โมนเร่ง

ผล	7)	หลกัสตูรการท�าน�า้หมกัฮอร์โมนเร่งใบและราก	(สตูร

น�้าหมักแม่)	 8)	 หลักสูตร	 การท�าสมุนไพรขับไล่แมลง 

9)	หลกัสตูร	การท�าฮอร์โมนจากเนือ้ปลา	(ส�าหรบัมะพร้าว)	

10)	 หลักสูตร	 การท�าน�้าหมักชีวภาพ	 จากเศษอาหาร	 

11)	 หลักสูตร	 การท�าสมุนไพรก�าจัดเพล้ีย/แมลง	 

12)	หลักสูตร	การท�าปุ๋ยหมักดิน	(ดินปลูก)	13)	หลักสูตร	

การท�าน�้าหมักขี้หมู	 14)	 หลักสูตร	 การท�าน�้าส้มควันไม	้ 

15)	 หลักสูตร	 การปลูกมะนาว	 16)	 หลักสูตร	 นักจัดการ

ความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง	17)	หลักสูตร	การ

ส�ารวจรายรับรายจ่าย(บญัชีรายครวัเรอืน)	และ	18)	หลกัสตูร	

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 3.	 น�าหลกัสตูรนกัการจดัการความรูผู้น้�าศนูย์การ

เรยีนรูพ่ึ้งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง	ช่ัวคราว	

ที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	ทั้งมีความเหมาะสม	มีความเป็น

ไปได้	 และเป็นประโยชน์อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด	

และมคีวามถกูต้องอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก	ซึง่มอีงค์

ประกอบหลักอยู่	2	องค์ประกอบ	คือส่วนที่	1)	หลักสูตรที่

แนวคิดและทฤษฎีเน้นการสร้างความรู้	 ความเข้าใจผู้น�า

ศนูย์การเรยีนรูพ้ึง่พาตนเอง	รวม	3	หลกัสตูรย่อย	และส่วน

ที	่2)	การเรียนรูด้้วยการปฏบัิต	ิทดลองปฏบิตัจิริง	สรปุเป็น

องค์ความรู้	 สามารถศึกษาดูงาน	 และทบทวนสะท้อนผล

การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพิ่มอีก	 1	 หลักสูตรย่อย	 คือ	

หลักสูตรการปลูกผักหวานป่า	รวม	16	หลักสูตรย่อย	โดย

ให้เพิ่มตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	 รวมทั้งหมด

เป็น	19	หลักสูตรย่อย

	 4.		ผลการทดลองใช้หลักสูตรจากการฝึกอบรมมี

หลักสูตรที่แนวคิดและทฤษฎีเน้นการสร้างความรู้	 ความ

เข้าใจและการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ	 ทดลองปฏิบัติจริงมี

ประสิทธิภาพของหลักสูตรนักการจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์

การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่

พัฒนาขึ้น	 โดยรวมมีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อ

ประสิทธภิาพของผลลัพธ์เท่ากบั	86.59/80.75	และค่าดชันี

ประสทิธผิลของนกัจดัการความรูผู้น้�าการพึง่ตนเองโดยรวม	

มีค่าเท่ากับ	0.6745	ซึ่งแสดงว่านักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์

การเรียนรู้พึ่งพาตนเองมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ	67.45	

	 5.		นกัจดัการความรูผู้้น�าศูนย์การเรยีนรู้พึง่ตนเอง

มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในส่วน

ของวิทยากร	ทักษะปฏิบัติ	 การน�าไปใช้	 สถานที่ฝึกอบรม	

โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	

		 6.	 การด�าเนนิการประเมนิตวัช้ีวดัความส�าเรจ็การ

พึง่พาตนเองทัง้การลดรายจ่ายเพิม่รายได้	การพฒันาสังคม

และสุขภาวะรายครอบครัวแตกต่างกว่าก่อนด�าเนินการ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

อภิปรายผล

 1.		จากการศึกษาสภาพมีศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเป้า

หมายในการวิจัยทั้ง	3	ชุมชน	คือ	1)	ชุมชนวังจาน	ต�าบล

นาข่า	อ�าเภอวาปีปทมุ	จงัหวดัมหาสารคาม	2)	ชมุชนหนอง

แวง	ต�าบลหนองแวง	อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดสกลนคร	และ	

3)	 ชุมชนขุมค�า	 ต�าบลหนองปลาปาก	 อ�าเภอศรีเชียงใหม	่

จงัหวัดหนองคาย	สามารถจ�าแนกผู้น�าศูนย์การเรยีนรูพ่ึ้งพา

ตนเองออกได้ดังนี	้1)	การท�าเกษตรผสมผสาน	2)	การเพาะ

เมล็ดพันธุ์ข้าว	3)	การปลูกสมุนไพร	4)	การปลูกยางพารา	

5)	การปลูกต้นไม้	6)	การเลี้ยงสัตว์โคขุน	7)	การเลี้ยงปลา	
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8)	ปลูกผักหวานป่า	9)	ปลูกมะนาว	และ	10)	การผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ชีวภาพ ที่น�าไปสู่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	รวมทั้งหมด	10	ผู้น�าศูนย์การ

เรียนรู ้พึ่งพาตนเองเพื่อสร้างชุดความรู ้ให้เป็นจริง ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนิดา	 ลือปัญญา	 (2555	 :	

195-196)	 พบว่า	 จากการศึกษาสภาพมีศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจแบบพอเพียงในพื้นที่ป้าหมายทั้ง	3	หมู่บ้าน	คือ	

หมู่	4	บ้านวังจานมี	3	ศูนย์การเรียนรู้	หมู่	13	บ้านวังใหม่	

มี	1	ศูนย์การเรียนรู้	และหมู่	16	บ้านวังเหนือมี	3	ศูนย์การ

เรียนรู้	 และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้าน

เกษตรผสมผสานมีจ�านวน	7	ศูนย์การเรียนรู้คือ	1)	การท�า

เกษตรผสมผสาน	2)	การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว	3)	การปลูก

สมุนไพร	4)	การปลูกยางพารา	5)	การปลูกต้นไม้	6)	การ

เลี้ยงสัตว์	ได้แก่	โคขุน	และ	7)	การเลี้ยงปลา	ซึ่งมีสภาพที่

พร้อมในการจดักจิกรรมการเรียนรู้ได้	แต่ยงัไม่มกีารบรหิาร

จดัการทีเ่ป็นระบบเพยีงพอท�าให้ศนูย์การเรียนรูด้งักล่าวยงั

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเหมาะสม	 ศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงยังขาดองค์ประกอบในการ

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของภูมิทัศน์	เรื่องการบริการ	

และยังไม่มีห้องน�้า	 ตลอดทั้งด�าเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่ง

การเรยีนรูใ้นโรงเรยีน	โดยจดัท�าบรเิวณโรงเรยีนให้เป็นฐาน

ความรู้ให้นักเรียนสามารถศึกษา	 ผลการด�าเนินงานส่งผล

ให้กลุม่ผูเ้ข้าร่วมศกึษาค้นคว้ามคีวามรู	้ความเข้าใจ	สามารถ

ด�าเนินการพัฒนาแหล่งการเรียน	และของวุฒิไกร	ค�าแปง	

(2557	:	200)	พบว่า	สภาพแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เป้าหมาย

ชุมชนต�าบลกู่กาสิงห์	 อ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

มีจ�านวน	6	แหล่งเรียนรู้	คือ	1)	ภูมิปัญญาผ้าไหมพื้นบ้าน	

2)	การเกษตรทฤษฎีใหม่	3)	พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน	

4)	วรรณกรรมชาวบ้าน	5)	โบราณสถานขอม	และ	6)	ดอน

ปูต่า	ซึง่มีสภาพทีพ่ร้อมในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ด้	แต่

ยังไม่มีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบเพียงพอท�าให้แหล่ง

เรียนรู้ดังกล่าวยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่าง

เหมาะสม	 แหล่งเรียนรู้ยังขาดองค์ประกอบในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ในเรื่องของภูมิทัศน์	 เรื่องการบริการ	 และยัง

ไมม่ีห้องน�้า	แหล่งเรยีนรู้ประเภทบุคคลหรือภมูิปัญญาเป็น

ความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล	 (Tacit	 Knowledge)	 ยังขาด 

การถอดองค์ความรู ้ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง	 (Explicit	

Knowledge)

	 2.	 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรนักการจัดการ

ความรู ้ผู ้น�าศูนย์การเรียนรู ้พึ่งพาตนเองตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ	5	คน	

พบว่า	มีความเหมาะสม	มีความเป็นไปได้และมีประโยชน์	

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	

ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการด�าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียน

รู้จากการปฏิบัติจริงจนเกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสม	น�าไปสู่

การมส่ีวนร่วมตามประเดน็ทีส่นใจ	รวมหลกัสตูร	19	หลกัสตูร

ย่อย	ใช้ก�าหนดการอบรม	3	คืน	4	คืน	 (รวม	32	ชั่วโมง)	

แยกได้ดังน้ี	 1)	 หลักสูตรการท�าปุ ๋ยชีวภาพ-ปุ ๋ยหมัก 

2)	 หลักสูตรการท�าน�้ากล่ันสมุนไพร	 3)	 หลักสูตรการท�า

น�้ายาอเนกประสงค์	 4)	 หลักสูตรการท�าน�้ายาล้างจาน	 

5)	หลักสูตร	การท�าแชมพู	(ชุดเล็ก)	6)	หลักสูตร	การท�าน�้า

หมกัฮอร์โมนเร่งผล	7)	หลกัสตูรการท�าน�า้หมกัฮอร์โมนเร่ง

ใบและราก	(สูตรน�้าหมักแม่)	8)	หลักสูตร	การท�าสมุนไพร

ขับไล่แมลง	 9)	 หลักสูตร	 การท�าฮอร์โมนจากเน้ือปลา	

(ส�าหรบัมะพร้าว)	10)	หลกัสูตร	การท�าน�า้หมกัชีวภาพ	จาก

เศษอาหาร	11)	หลกัสตูร	การท�าสมนุไพรก�าจดัเพลีย้/แมลง	

12)	หลักสูตร	การท�าปุ๋ยหมักดิน	(ดินปลูก)	13)	หลักสูตร	

การท�าน�า้หมกัขีห้ม	ู14)	หลกัสตูร	การท�าน�า้ส้มควนัไม้	15)	

หลักสูตร	การปลูกมะนาว	16)	หลักสูตร	นักจัดการความรู้

ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง	17)	หลักสูตร	การส�ารวจ

รายรับรายจ่าย	 (บัญชีรายครัวเรือน)	 18)	 หลักสูตร	 แผน

พัฒนาคุณภาพชีวิต	 และ	 19)	 การปลูกผักหวานป่า	

สอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนาผู้น�าเศรษฐกิจพอเพียง

ของนายจันทร์ที	ประทุมผา	(2555	:	สัมภาษณ์)	มีแนวคิด

พัฒนาผู้น�าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 7	 ประการ	

คือ	1)	อบรม/ศึกษาดงูาน	2)	เปลีย่นแนวคิด	3)	เปลีย่นวกิฤติ

เป็นโอกาส	4)	ใช้หลกัคณุธรรมน�าชวีติ	5)	สร้างทมีงาน/ร่วม

วางแผน	6)	ลงมือปฏบิตังิาน	และ	7)	ร่วมสรปุและปรบัปรงุ
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พัฒนา	 สอดคล้องกับ	 นายผาย	 สร้อยสระกลาง	 (การ

สัมภาษณ์	 :	 2555)	 มีแนวคิดพัฒนาผู้น�าศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพียง	9	ประการ	ดงันี	้1)	ร่วมวางแผน	2)	ลงมอื

ปฏิบัติ	3)	 เรียนรู้จากธรรมชาติ	4)	ปิดรูรั่ว	 (ลดค่าใช้จ่าย)	

5)	ถกเถียงกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	6)	ทดลองใช้	7)	สรุป

ผล	8)	สร้างเครือข่าย	และ	9)	มีคุณธรรม	และสอดคล้อง

กบัหลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพล

อดลุยเดช	(ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.	 2550.	 32)	 ทรงมี

พระราชด�าริ	ความว่า	รู้	รัก	สามัคคี	ซึ่งบุคคลและกลุ่มคน

จะต้องรู้	 รู้ว่าการจะลงมือท�าสิ่งใดนั้น	 จะต้องรู้เสียก่อน	 

รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด	 รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา	 

มคีวามรกั	ทีจ่ะต้องพจิารณาเข้าไปทีล่งมอืปฏบิตัแิก้ปัญหา

นัน้ๆ	และความสามคัคทีีจ่ะปฏบิตัลิงไปนัน้	ควรค�านงึเสมอ

ว่า	เราจะท�างานคนเดยีวไม่ได้	ต้องท�างานร่วมมือร่วมใจเป็น

องค์กรเป็นหมู่คณะ	 จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วง 

ไปได้ด้วยดี	 สอดคล้องกับ	ประเวศ	 วะสี	 (2545	 :	 21)	 ที่

กล่าวว่า	การเรียนรูข้องบคุคลใดบคุคลหนึง่ไม่เพยีงพอท่ีจะ

ท�าให้เรื่องนั้นส�าเร็จ	 เพราะคนอื่นๆ	 องค์กรและสถาบันท่ี

เกีย่วข้องไม่ได้เรยีนรู	้การเรยีนรูร่้วมกนัในการปฏบิตัเิท่านัน้

จะบังเกิดผลส�าเร็จ	

 3.		ผลจากการทดลองใช้หลักสูตรนักจัดการความ

รูผู้้น�าศนูย์การเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอ

เพียงโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีหลักสูตรท่ีเป็นทั้ง

แนวคิด	ทฤษฎีเน้นการสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	และการ

เรยีนรูด้้วยการปฏบิตั	ิทดลองปฏบิตัจิรงิมปีระสทิธภิาพของ

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น	โดยรวมมีประสิทธิภาพของกระบวน 

การต่อประสทิธภิาพของผลลพัธ์เท่ากบั	86.59/80.75	และ

ค่าดชันปีระสทิธผิลของนกัจดัการความรูผู้น้�าศนูย์การเรยีน

รู้พึ่งพาตนเอง	 สอดคล้องกับฉลาด	 จันทรสมบัติ	 (2551	 :	

83-85)	 แผนการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 ในรายวิชา	 501803	 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพ

ของผลลัพธ์	 โดยรวมเท่ากับ	 93.99/80.79	 และค่าดัชนี

ประสิทธิผลโดยรวมมีค่าเท่ากับ	0.5742	ซึ่งแสดงว่านิสิตมี

ความรูเ้พิม่ขึน้ร้อยละ	57.42	และสอดคล้อกบั	ฉลาด	จนัทร

สมบัติ	(2552	:	88-89)	แผนการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติมี

ประสิทธภิาพของกระบวนการต่อประสิทธภิาพของผลลัพธ์	

โดยรวมเท่ากับ	92.99/80.76	และค่าดัชนีประสิทธิผลโดย

รวม	มีค่าเท่ากับ	0.6745	ซึ่งแสดงว่านักจัดการความรู้ผู้น�า

ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ	67.45	

สอดคล้องกบั	Smith	(2001	:	3947-A)	การเตรยีมแผนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นหัวใจส�าคัญของการสอนที่ดี	

โดยใช้ระดบัของการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะเป็นเครือ่งมอืน�าไป

สู่เป้าหมายส�าคัญคือการอบรมเขียนแผนการสอน	ระยะที่	

1	เขียนแผนการสอน	และระยี	่2	ต้องสอนตามแผนการสอน

ที่เตรียมไว้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

	 4.	 นกัจดัการความรูผู้้น�าศูนย์การเรยีนรูพ้ึง่ตนเอง

มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยรวมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	 ผู้น�า

ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองต้องการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

น�าไปสูน้กัจดัการความรูท้ีจ่ะน�าไปยกระดับองค์ความรูแ้ละ

ขยายผลไปยังผู้สนใจ	มีความมุ่งมั่น	ทุ่มเทในการอบรมเชิง

ปฏิบัติการจนมีความรู้ความเข้าใจ	การน�าไปใช้	วิทยากรมี

ความรู้ความสามารถ	 สถานที่ฝึกอบรมเหมาะสมมากที่สุด	

ด�าเนินการทุกขั้นตอนจนประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีมี

วฒุบิตัรรบัรองคณุภาพ	ถงึแม้จะใช้เวลาในการอบรม	3	คนื	

4	วัน	รวม	32	ชั่วโมง	ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงท�าให้เกิด

ทกัษะ	ได้ศกึษาดูงานนอกสถานทีแ่ละฝึกภาคสนาม	ได้เรยีน

รู ้วิถีชีวิตชุมชน	 ได้ประสบการณ์ตรง	 ได้รู ้จักการสร้าง

กระบวนการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	สร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองได้	สามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน

และชวีติประจ�าวนั	สอดคล้องกับ	ฉลาด	จนัทรสมบตั	ิ(2551	

:	85	)	นสิติมคีวามพงึพอใจในการสอนและสิง่สนบัสนนุการ

สอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	การจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอนเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องใกล้ตัว	

โดยนิสิตให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า	 อาจารย์มีอัธยาศัยดี	 มี

ความใส่ใจในการเรียนของนิสิตมาก	 มีความตั้งใจที่จะ
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ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน	กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวตลอด

เวลา	 อธิบายเนื้อหาต่างๆ	 ได้ชัดเจน	 แสวงหาองค์ความรู้

ใหม่มาน�าเสนอ	 มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการ 

บรูณาการและมคีวามยดืหยุน่ในการเรยีนการสอน	นสิติได้

เรียนอย่างมีความสุข	สนุก	นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนการสอนเป็นอย่างมาก	 ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง

ท�าให้เกิดทักษะ	 ได้ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและฝึกภาค

สนาม	ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน	ได้ประสบการณ์ตรง	ได้รู้จัก

การสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 สร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองได้	 สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานและชีวิตประจ�าวัน	 ท�าให้นิสิตมีความพึง

พอใจต่อผลการสอนรายวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 และสอดคล้องกับฉลาด	

จันทรสมบัติ	 (2552	 :	 84)	 นิสิตท่ีท่ีเรียนในรายวิชาการ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเน้นผู้เรียนปฏิบัติจริง	

โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

	 5.	 ตัวชี้วัดความส�าเร็จการพึ่งพาตนเองราย

ครอบครวัแตกต่างกว่าก่อนด�าเนนิการอย่างมีนยัส�าคญัทาง

สถติทิีร่ะดับ	.01	การด�าเนนิงานในขัน้ตอนนีม้วีตัถปุระสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลส�าเร็จในการด�าเนินงานแผนงาน	มี

แผนงานหลักที่ส�าคัญคือ	 พัฒนาศักยภาพยกระดับองค์

ความรู	้ตดิตามประเมนิผล	โดยมกีจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่น�า

ไปสูผ่ลส�าเร็จ คอืการศกึษาประเมนิผลก่อนและหลงัด�าเนนิ

งานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	 พัฒนาสังคม	 และสุข

ภาวะชุมชน	 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	 ซ่ึงมีตัวชี้วัดย่อย	

จ�านวน	73	ตัวชี้วัด	ก่อนการด�าเนินงาน	มีการประเมินผล	

จ�านวน	26	ราย	ผลการศึกษาดังกล่าว	สอดคล้องกับฉลาด	

จนัทรสมบตั	ิและคณะ	(2545	:	30-39)	ได้มกีารศกึษาหลาย

โครงการและได้พัฒนาตัวชี้วัด	 หลายมิติ	 เช่น	 กลุ่มอาชีพ	

เช่น	 ด้านการผลิตและคุณภาพการผลิต	 ด้านการบริหาร

จัดการกลุ ่มด ้านการตลาดด้านเศรษฐกิจด้านสังคม	 

สิ่งแวดล้อมด้านการผลิตคุณภาพการผลิตด้านการบริหาร

จดัการกลุม่	มกีารก�าหนดตัวชีว้ดัของการพฒันาหรอืผลการ

ด�าเนินงาน	 แบ่งออกเป็นด้านการแก้ปัญหาความยากจน	

การพัฒนาสังคม	และสุขภาวะ	และมีการแบ่งออกเป็นมิติ

ในแต่ละด้านอีก	รวมมีตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ�านวน	73	ตัวชี้วัด	ซึ่ง

ตัวช้ีวัดทั้งหมดได้มาจากข้อตกลงร่วมและความเห็นชอบ

จากผู้เข้าร่วมโครงการ	ซึง่แสดงถงึการมส่ีวนรบัผิดชอบตาม

แนวคดิของการด�าเนนิงานแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ

มีส่วนร่วมจริง สอดคล้องกับฉลาด	จันทรสมบัติ	และคณะ	

(2555	 :	 1632-163)	 ผลการประเมินภาพรวมการพัฒนา

ความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน	 พัฒนาสังคมและ 

สุขภาวะชมุชนวงัจาน	ต�าบลนาข่า	อ�าเภอวาปีปทมุ	จงัหวดั

มหาสารคาม	(ก่อน-หลัง	การด�าเนินโครงการ)	ตามกรอบ

มาตรการ	1	การพฒันาเพือ่การแก้ปัญหาความยากจนของ

ครัวเรือน	กรอบมาตรการที่	2	การพัฒนาสังคม	และกรอบ

มาตรการที่	3	การพัฒนาด้านสุขภาวะของคนในครัวเรือน	

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ	ก่อน-หลัง	ตามกรอบมาตรฐาน

ทั้ง	3	มาตรฐาน	ปรากฏว่า	ก่อนด�าเนินโครงการตามกรอบ

มาตรฐานการพัฒนา	 ผู้ร่วมโครงการในพื้นท่ีชุมชนวังจาน	

ต�าบลนาข่า	 อ�าเภอวาปีปทุม	 จังหวัดมหาสารคาม	 มีค่า

ระดับการพัฒนาทุกตัวชี้ วัดน้อยกว่าหลังการด�าเนิน

โครงการซึ่งมีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน

	 	 1.1	 หลักสูตรพฒันานกัจดัการความรูผู้้น�าศูนย์

เรยีนรู้พึง่พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงทีพ่ฒันา

ขึ้น	รวม	32	ชั่วโมง	มี	19	หลักสูตรย่อย	ยังต้องเชื่อมโยง

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	และการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

กับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และผู้รู้จริงที่เป็นนักจัดการความรู้

ระดับชุมชนท้องถิ่นด้วย	 ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนลดหรือเพิ่ม

กิจกรรมตามความต้องการของนักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์

การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง

	 	 1.2	 คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการ

ความรู้ผู้น�าศูนย์เรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงที่พัฒนาขึ้น	 ต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษา	

เรียนรู้	และท�ากิจกรรมตามที่ได้เสนอแนะ
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	 2.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

กับชุมชนเป้าหมายเดิมเพื่อดูการพัฒนาท้ังในระดับครัว

เรือนและระดับกลุ่มท่ีเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 โดยมีการ

ติดตาม	สะท้อนผลอย่างต่อเนื่อง

	 	 2.3	 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนกลุ่มเป้า

หมายได้เรียนรู้การด�าเนินงานในการลดรายจ่าย	 เพิ่มราย

ได้	ปลดหนีใ้ห้เหลอืน้อยลดลงร่วมกบัทัง้องค์กรภาครฐั	และ

องค์กรภาคเอกชน	 เช่น	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนอง

แวง	อ�าเภอบ้านผอื	จงัหวดัอดุรธานมีโีครงการวจัิยต่อเนือ่ง

 

กิจกรรมประกาศ 

	 ขอขอบคุณคณะศึกษาสาสตร์	 และกองแผนงาน	

ส�านักอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้จัดสรรงบ

ประมาณการหักสมทบโครงการบริการวิชาการและ

โครงการวิจัย	 10%	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	

(จัดสรรคืนหน่วยงาน)	 ใช้ในการบริการวิชาการและวิจัย	

ตลอดท้ังตัวแทนผู ้น�าศูนย์การเรียนรู ้พึ่งพาตนเองทั้ง3	

ชุมชน	รวมทั้งหมด	26	ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการ

วิจัยและพัฒนาครั้งนี้
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โรงเรียนบันดาลใจ

 แปลจากหนังสือ :	Creative	Schools:	The	Grassroots	Revolution	

That’s	Transforming	Education

ผู้เขียน : Ken	Robinson	and	Lou	Aronica

ผู้แปล : วิชยา	ปิดชามุก

บทวิจารณ์ : จีระนัน	เสนาจักร์1

	 กระแสการปฏิรูปการศึกษาไทยเกือบ	2	ทศวรรษ	ที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามจะค้นหาวิธีการที่จะท�าอย่างไร

ให้โรงเรยีนได้มาตรฐาน	ภายใตห้ลกัสตูรมาตรฐาน	ผูบ้รหิารทกุระดับให้ความส�าคญักบัการประเมนิหลายรปูแบบ	จนเกดิ

ความกดดนัให้	“สอนเพือ่สอบ”	และ	“การโกงข้อสอบ”	เพือ่ให้โรงเรยีนผ่านการประเมนิและรับรองมาตรฐานจากองค์กร

ต่างๆ	 ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงแก่ผู้เรียน	 กระน้ันคุณภาพการศึกษาของไทยยังเกือบรั้งท้ายกลุ่มอาเซียน	 ช้ีให้

เห็นการปฏิรูปส่วนมากที่ก�าลังเกิดขึ้นกลับมีผลประโยชน์ทางการเมืองและธุรกิจคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง	 โดยปราศจาก

ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ของคนเรา	 หรือวิธีการด�าเนินงานของโรงเรียนที่ดี	 ผลที่ตามมาคือ	 

การปฏิรูปกลับไปท�าลายอนาคตอันสดใสของเยาวชนจ�านวนนับไม่ถ้วน	 ระบบการศึกษาที่มีกระบวนทัศน์อยู่ภายใต้การ

ควบคุมสั่งการในแนวดิ่งนั้นเป็นกระบวนทัศน์ที่ผิด	กระบวนทัศน์ที่ถูกต้องคือกระบวนทัศน์ซับซ้อนและปรับตัวได้	คล้าย

กับระบบที่มีชีวิต	 ที่ผู้มีส่วนร่วมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายฝ่ายต่างก็แสดงบทบาทตามบริบท	 ความเช่ือ	 และการ

ริเริ่มสร้างสรรค์	 การศึกษาไทยอยู่ในสภาพท่ีต้องการการเปล่ียนแปลงเชิงระบบที่เริ่มจากฐานล่างในระดับโรงเรียน	 

กลุ่มโรงเรียน	 และชุมชน	 ซ่ึงนอกจากจะต้องท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานหรือเลยมาตรฐานแล้ว	 

ยังต้องท�าให้เกิดความสุข	ความพึงพอใจ	และความภาคภูมิใจแก่ภาคีที่มีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลง	ดังค�ากล่าวของท่าน	

ศ.นพ.	 วิจารณ์	 พานิช	 ที่ว่า	 “ความสร้างสรรค์ของเด็กนั้นเริ่มมาจากความชอบ	ความสนใจ	 ความใฝ่ฝัน	 ไม่ใช่เริ่มจาก

หลักสูตรมาตรฐาน”	สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีใครลุกขึ้นมาท�าอะไร

	 หนังสือ	โรงเรียนบันดาลใจ	ของ	เคน	โรบินสัน	และ	ลูอโรนิกา	จะกระตุกต่อมความคิดของผู้อ่านโดยการน�าเสนอ

มุมมองของการจัดการศึกษาที่น�า	“ชีวิต”	และ	“ความสุข”	ของเด็กและครูเป็นตัวตั้ง	ผู้เขียนได้วิพากษ์ผลกระทบอันเลว

ร้ายจากระบบการศกึษาท่ียดึการสร้างมาตรฐานกลางราวกบัเครือ่งจักร	พร้อมน�าเสนอรปูแบบการศกึษาทีบั่นดาลใจ	อาทิ	

หลกัสูตรทีย่ดืหยุน่และยดึผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง	ครทูีด่ดีงึการมส่ีวนรวมและตดิปีกพรสวรรค์ให้นกัเรยีน	การประเมนิท่ีใส่ใจ

การเรยีนรูร้ายบคุคลและมุง่พฒันาการเรยีนรูม้ากกว่าวัดผล	รวมถงึการสรรค์สร้างบรรยากาศโรงเรยีนให้เป็นดนิแดนแห่ง

การบ่มเพาะฟฟความสร้างสรรค์ของเด็ก	 เปลี่ยนหน้าที่ของครูจากการปฏิบัติตามหลักสูตรมาเป็นการแสดงบทบาท	 

1 อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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4	ประการ	ได้แก่	จูงใจให้เรียน	ดึงศักยภาพ	สร้างความคาดหวัง	ติดปีกให้ผู้เรียน	โดยค�านึงถึงหน้าที่ของครู	คือ	สร้างแรง

บันดาลใจ	เสริมความมั่นใจ	และปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์	นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้สะท้อนถึงปัญหาของระบบการศึกษา

ในปัจจุบันสรุปได้	3	ประเด็น	คือ	ประเด็นแรก	ระบบการศึกษาไม่ได้ตอบสนองต่อความแตกต่างทางการเรียนรู้และความ

สามารถทีห่ลากหลายของผูเ้รยีน	ประเดน็ทีส่องหลายประเทศยงัใช้แนวทางของการศกึษาในศตวรรษที	่19	และต้นศตวรรษ

ที่	20	ทั้งที่สังคมปัจจุบันต้องการคนในศตวรรษที่	21	แล้ว	ประเด็นสุดท้าย	หลายประเทศที่ก�าลังปฏิรูปการศึกษา	มุ่งแก้

ปัญหาคุณภาพการศึกษา	 โดยการก�าหนดนโยบายส่วนกลาง	 ส่ังการให้โรงเรียนด�าเนินการตามมาตรฐานกลาง	 เน้นการ

ทดสอบมาตรฐานมากเกินไป	 โดยผู้เขียนได้เสนอทางออกในการปฏิวัติการศึกษา	คือ	 การปฏิวัติการศึกษาจากฐานล่าง	

การมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน	 มากกว่าการปฏิรูปโครงสร้างโรงเรียน	 การออกแบบการเรียนรู้อย่างมีศิลป์	 เหมาะกับ 

ผู้เรียนและมีความยืดหยุ่น	 และการเรียนรู้ต้องให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะ	 8C	 โดยในช่วงต้นของหนังสือได้พูดถึงระบบ

การศกึษาทีใ่ช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั	ว่าเพิง่จะเป็นรปูเป็นร่างในช่วงปฏวิตัอิตุสาหกรรม	เนือ่งจากสมยันัน้ตลาดต้องการแรงงาน

ที่มีฝีมือเป็นจ�านวนมาก	 และรัฐมีรายได้มากพอจากการจัดเก็บภาษี	 จึงได้สร้างระบบการจัดการที่มีโครงสร้างแบบ

อุตสาหกรรม	โดยจัดกลุ่มนักเรียนตามชั้นปี	จัดแบ่งตารางเรียนส�าหรับเด็กออกเป็นคาบๆ	จัดการสอบเลื่อนชั้นเพื่อเรียน

ในระดับสูงขึ้น	 เป็นต้น	 และสร้างมาตรฐานกลางเพื่อให้ทุกสถานศึกษาปฏิบัติตาม	 นอกจากนั้นยังชี้ว่าระบบแบบนี้จะ

ประพฤติกับเด็กและตัดสินเด็กด้วยมาตรฐานเดียวกัน	 ซึ่งไม่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง	

และมีความหลากหลายในช่วงหลังจะเป็นการพูดถึงองค์ประกอบต่างๆ	 ของระบบการศึกษา	 ซึ่งสามารถสรุปคร่าวๆ 

ว่า	 เราเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยการสร้างระบบให้เข้มงวดมากขึ้นไปอีกโดยไม่ได้ค�านึงถึงผลที่จะตามมา	 หนังสือจึงได้น�า

เสนอประเด็นต่างๆ	ด้วยมุมที่ส่วนใหญ่มองข้ามไป	เช่น	ประเด็นข้อสอบกลาง	ประเด็นการสอบ	PISA	ว่าท�าให้การศึกษา

ในประเทศหลงทศิทางไปจากทีค่วรจะเป็นอย่างไร	และพดูถงึว่าแม้แต่มหานครเซ่ียงไฮ้	ประเทศจนีทีค่รัง้หนึง่เคยได้คะแนน

สอบ	PISA	สูงที่สุดในโลก	ก็ยังเอาใจออกห่างจากการสอบนี้

	 เคน	 โรบินสัน	 เป็นนักการศึกษาจากประเทศอังกฤษที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในโลก	 มีความเช่ียวชาญด้าน 

ความคิดสร้างสรรค์	 นวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและธุรกิจ	 และเป็นผู้บรรยาย	 TED	 Talk	 

ที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ส่วน	 ลูอโรนิกา	 เป็นนักเขียนและเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือแนวสารคดีที่ติดอันดับอย่าง	 

The	Culture,	The	Element	และ	Finding	Your	Element	ช่วยกันเขียนหนังสือ	“โรงเรียนบันดาลใจ”	ผู้เขียนใช้ลีลา

การน�าเสนอจุดยืนที่ว่า	 “โรงเรียนบันดาลใจ”	 ดีอย่างไรผ่านกรณีศึกษาทั้งตัวบุคคล	 งานวิจัยโครงการต่างๆเพื่อต่อยอด

ประเดน็ด้านการศกึษาทีไ่ด้บรรยายและจากประสบการณ์ด้านการศกึษากว่า	40	ปี	และโรงเรยีนทีห่นงัสือหยบิมาเล่าเป็น

ตวัอย่างแทรกในแต่ละบทนัน้กน่็าสนใจ	ทัง้ในแง่ของเบือ้งหลงัและผลลพัธ์ทีไ่ด้	ซึง่กว่าทีโ่รงเรยีนเหล่านีจ้ะพฒันามาถงึจดุ

ที่ประสบความส�าเร็จได้นั้น	ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายๆ	ฝ่าย	ไม่รอให้ภาครัฐมาออกนโยบายแก้ปัญหาเพียง

ฝ่ายเดียว	ที่ส�าคัญแต่ละโรงเรียนต่างก็แก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์กระบวนการศึกษาในแบบของตัวเอง	ไม่มีสูตรส�าเร็จที่

ตายตัวตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นทั้งความพยายามในการแก้ไขจุดบกพร่องของระบบการศึกษา	และปัญหาของการที่รัฐ

ออกนโยบายไปขัดขวางความพยายามนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ	คือโครงการ	Learning	Record	ซึ่งพัฒนาโมเดลการประเมินผล

การอ่านและการเขียนของเด็กข้ึนเพื่อใช้แทนการท�าข้อสอบ	 (standardized	 test)	 โดยครูจะต้องบันทึกพฤติกรรมการ

เรียนรู้ของเด็กผ่านบันทึกแปดหน้าที่เรียกว่า	 Primary	 Language	 Record	 และจะต้องไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองเพื่อดูว่า

พืน้เพของเดก็เป็นแบบไหน	และการเรยีนรูแ้บบไหนทีเ่หมาะสมกบัตัวเค้าส่ิงที	่“โรงเรยีนบนัดาลใจ”	น�าเสนอมาโดยตลอด

คือ	การให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้มากขึ้น	ครูและโรงเรียนมีโอกาสได้พัฒนาแนวทางการสอนที่เหมาะสมกับเด็กใน
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โรงเรียนมากขึ้น	และรัฐใส่ใจตัวระบบให้น้อยลง	หันมาใส่ใจบุคคลที่อยู่ในระบบให้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ต้องการ

ให้สิ่งที่เค้าน�าเสนอนั้นเป็นขั้วตรงข้ามกับระบบที่มีอยู่เดิม	การศึกษาไม่มีวิธีการที่ดีที่สุด	แต่ต้องปรับตัวกันไปเรื่อยๆ	ตาม

สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น	สิ่งที่หนังสือน�าเสนอจึงไม่ใช่การล้างระบบเดิมที่มีอยู่ออกไปเสียหมด	แต่เป็นการปรับ

สมดุลของระบบการศึกษาที่ทุกวันนี้โน้มเอียงไปในทางที่ยึดติดกับมาตรฐานกลางมากเกินไป

	 หนงัสอืเล่มนีถ้อืเป็นการรวบรวมแนวคดิ	วธิกีารส่งเสรมิให้โรงเรยีนสามารถจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี	21	ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพเนื้อหาในหนังสือครอบคลุมทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา	 ตั้งแต่ตัวระบบการศึกษาเองท่ีเกิดขึ้นในยุค

ปฏวิตัอิตุสาหกรรมปัญหาทีเ่ดก็นกัเรยีนต้องเผชิญในระบบการศกึษากระบวนการสอนของครบูทบาทท่ีแท้จรงิของครใูหญ่

ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีน	ผูป้กครอง	และชมุชนหลกัสตูรการศกึษาการสอบและประเมนิผลทีต้่องบอกมากกว่าเกรด

และคะแนนสอบจนไปถึงนโยบายของรัฐที่หวังดีแต่ดันไปขัดขวางศักยภาพของเด็กเสียเองสุดท้ายแล้ว	 ไม่ว่าการศึกษา 

จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นใด	 เราทุกคนจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของมัน	 ไม่ว่าคุณจะเป็นครู	นักเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียน	ศิษย์เก่า	หรือผู้ปกครองของเด็ก	การศึกษาจึงเป็นวาระที่ทุกคนควรให้ความสนใจ	และเชื่อเหลือเกินว่า

หนังสือเล่มนี้จะท�าให้ผู้อ่านได้รับความรู้สึกว่าก�าลังนั่งสนทนากับ	“เพื่อนร่วมอุดมการณ์”	 ซ่ึงต่างมีความปรารถนาที่จะ

เป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้การจัดการศึกษาเกิดความแตกต่างแก่เด็กและเยาวชนอีกทั้งสามารถพาคุณไปเปิดโลกทัศน์

ทางการศึกษาจากทั่วโลกได้	ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม

เอกสารอ้างอิง

เคน	โรบินสัน	และลูอโรนิกา.	(2559).	โรงเรียนบันดาลใจ.	แปลโดย	วิชยา	ปิดชามุก.	กรุงเทพฯ	:	โอเพ่นเวิลด์ส	พับลิชชิง	 

	 เฮาส์.	
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หลักเกณฑ์และค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์

บทความวิชาการและบทความวิจัย วารสารครุศาสตร์

	 วารสารครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและ

งานวิจัยของนักศึกษา	คณาจารย์	และนักวิชาการที่สนใจนอกจากนี้ยังเป็นเวทีวิชาการ	เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิด

เห็นทางด้านการศึกษา	 ซึ่งครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับ

พิจารณา	มี	3	ประเภท	คือ	บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์	บทความวิจัย	และบทวิจารณ์หนังสือ

	 บทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์นี้จะต้องไม่เคยถูกน�าไป

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน	 และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ	 พร้อมทั้งได้รับการพิจารณา

จากผูป้ระเมนิอสิระ	(Peer	Review)	ก่อน	เพือ่ให้วารสารมคีณุภาพในระดบัสากล	และน�าไปอ้างองิได้	การเตรียมต้นฉบบั

ที่จะมาลงตีพิมพ์	ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

การเตรียมต้นฉบับส�าหรับบทความวิชาการและบทความวิจัย

 1.  ภาษา	เป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด้	การใช้ภาษาไทยให้ยดึหลกัการใช้ค�าศัพท์และชือ่บญัญติัตามหลกั

ของราชบัณฑิตยสถาน	ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ	ยกเว้นกรณีจ�าเป็น	 ให้เขียนค�าศัพท์ภาษาไทยตาม

ด้วยวงเลบ็ภาษาองักฤษ	ให้ใช้ตวัเลก็ทัง้หมดยกเว้นชือ่เฉพาะต้องขึน้ต้นด้วยตวัอกัษรใหญ่	บทความส่วนทีเ่ป็นภาษาองักฤษ

ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต้นฉบับ

 2.  การพิมพ์	ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด	ด้วยรูปแบบตัวอักษร	TH	SarabunPSK	ขนาด	14	pt. 

โดยจัดหน้ากระดาษขนาด	A4 (8.5 x 11 นิ้ว)	ตั้งค่าหน้ากระดาษส�าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้านด้านละ	

1	นิ้ว	(2.5	เซนติเมตร)	จัดหนึ่งคอลัมน์ส�าหรับบทความวิชาการ จัดสองคอลัมน์ส�าหรับบทความวิจัย

 3.  จ�านวนหน้า	บทความวิชาการและบทความวิจัย	ไม่ควรเกิน 15 หน้า

การเรียงล�าดับเนื้อหา

 1.  บทความวิจัย

  1.1  ชื่อเรื่อง	ควรสั้น	กะทัดรัด	และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย	 ไม่ใช้ค�าย่อ	ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ	โดยให้น�าชื่อเรื่องภาษาไทยมาก่อน

  1.2  ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และระบุต�าแหน่งทางวิชาการ	 หน่วยงาน 

หรือสถาบัน	

  1.3  บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	เป็นเนื้อความย่อที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย	โดย

เรียงล�าดับความส�าคัญของเนื้อหา	 เช่น	 วัตถุประสงค์	 วิธีการศึกษา	ผลงานและการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องกัน	 ไม่ควรเกิน	 

15	บรรทัด	ไม่ควรมีค�าย่อ	ให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ

  1.4  ค�าส�าคญัหรอืค�าหลกั (keywords) ให้ระบทุัง้ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ	ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละ

ภาษา
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  1.5  บทน�า เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลน�าไปสู่การศึกษาวิจัย	 ให้ข้อมูลทางวิชาการ

พร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องอย่างคร่าวๆ	และมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิจัยนั้นด้วย

  1.6 วิธีการศึกษา ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ	 อุปกรณ์	 สิ่งท่ีน�ามาศึกษา	 จ�านวนลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่

ศึกษา	ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการศึกษา	อธิบายวิธีการศึกษา	หรือแผนการทดลองทางสถิติ	การสุ่ม

ตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

  1.7 ผลการศกึษา แจ้งผลทีพ่บตามล�าดบัหวัข้อของการศึกษาวจิยัอย่างชดัเจนได้ใจความ	ถ้าผลไม่ซบัซ้อนไม่มี

ตวัเลขมาก	ควรใช้ค�าบรรยาย	แต่ถ้ามตีวัเลขมาก	ตวัแปรมาก	ควรใช้ตาราง	แผนภมูแิทน	ไม่ควรมเีกนิ	5	ตารางหรอืแผนภมูิ	

ควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ	และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 	 1.8	สรุปผล	 ชี้แจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงาน

ไว้ก่อนหรือไม่	อย่างไร	 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น	และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้	และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะน�าผลการ

วิจัยไปใช้ประโยชน์	หรือทิ้งประเด็นค�าถามการวิจัย	ซึ่งเป็นแนวทางส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 1.9	ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จ�าเป็น	และต้องมีค�าอธิบายสั้นๆ	แต่สื่อความหมาย	

ได้สาระครบถ้วน	 ในกรณีที่เป็นตาราง	ค�าอธิบาย	ต้องอยู่ด้านบน	 ในกรณีที่เป็นรูปภาพ	หรือแผนภูมิ	 ค�าอธิบายต้องอยู่

ด้านล่าง	ให้ใช้	ตารางที่	1	.............,	ภาพประกอบ	1	.............,	แผนภูมิ	1	.............

	 	 1.10	เอกสารอ้างองิ ส�าหรบัการพิมพ์เอกสารอ้างองิ	ทัง้เอกสารอ้างองิทีเ่ป็นภาษาไทย	และภาษาองักฤษโดย

มีหลักการทั่วไป	คือ	เอกสารอ้างอิงต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการ	ไม่ควรเป็นบทคัดย่อ	และไม่ใช่

การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล	ถ้ายังไม่ได้ถูกตีพิมพ์	ต้องระบุว่ารอการตีพิมพ์

 2. บทความวิชาการ

	 	 2.1	ชื่อเรื่อง

	 	 2.2	ผู้แต่ง	

	 	 2.3	บทน�า

	 	 2.4	เนื้อหา

	 	 2.5	บทสรุป

	 	 2.6	เอกสารอ้างอิง

 3.  บทวิจารณ์หนังสือ

  3.1	ข้อมูลทางบรรณานุกรม

	 	 3.2	ชื่อผู้วิจารณ์

	 	 3.3	บทวิจารณ์

เอกสารอ้างอิง

  ใช้รูปแบบการอ้างอิง	APA	(American	Psychological	Association	citation	Style)
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ตัวอย่างการท�าเอกสารอ้างอิง

หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.	สถานที่พิมพ์	:	ส�านักพิมพ์.

ตัวอย่าง
เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์.	(2546).	การคัดเชิงอนาคต. กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ฐานการพิมพ์.

บทความจากวารสารหรือนิตยสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ.	(ปีที่ตีพิมพ์).	ชื่อบทความ.	ชื่อวารสาร.	ปีที่	(ฉบับที่),	หน้า.

ตัวอย่าง
ศรีศักด์ิ	 วัลลิโภดม.	 (2552).	 ประวัติศาสตร์ชาวบ้านคือประวัติศาสตร์ของชุมชน.	วารสารประชาคมวิจัย.	 15	 (87),	 

	 35-36.

บทความจากหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ.	(ปีที่พิมพ์,	ด/ว).	ชื่อบทความ.	ชื่อหนังสือพิมพ์.	หน้าซึ่งปรากฏบทความ

ตัวอย่าง
ผาสุก	อินทราวุธ.	(2544,	กรกฎาคม	21).	สังคมชนชั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศจีน.	กรุงเทพธุรกิจ, น.	6-7.

วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อวิทยานิพนธ.์ สถาบันที่พิมพ์	:	ชื่อสถาบันการศึกษา.

ตัวอย่าง
เยาวภา	 เจริญบุญ.	 (2537).	 การศึกษาองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการท�าวิจัยในช้ันเรียนของครูมัธยมศึกษาใน 

  กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต).	กรุงเทพฯ	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต).	ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ,	วันที่ท�าการสืบค้น.	จาก	URL

ตัวอย่าง
ศิริชัย	กาญจนวาสี.	(2548).	ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม.	สืบค้นเมื่อ	25	สิงหาคม	2553.	จาก	www.niets.	or.th/ 

		 aboutus_matter.html
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ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิชาการ

ชื่อเรื่อง ภาษาไทย......( TH SarabunPSK 18 pt. หนา).......

ชื่อผู้นิพนธ์	ภาษาไทย.............1 

ชื่อผู้นิพนธ์	ภาษาอังกฤษ.............	1 

(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)

	 บทน�า	(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)...………………………………………...................................………………………

…………………………..........................................................................................................................................................…

………………………….......................................................................................................................................................... 

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………...........................................................................................................................................................

	 เนื้อหา	(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)...………………………………………...........................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………...........................................................................................................................................................	

	 บทสรุป	(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)...………………………………………..........................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………...........................................................................................................................................................

1	รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาไทย....(เนื้อหา	TH	SarabunPSK	ขนาด	12	Pt.	ปกติ)....ต�าแหน่ง...หน่วยงานที่สังกัด...

เอกสารอ้างอิง	(TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)

(รายละเอียดของเนื้อหา	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)

ชื่อผู้แต่งหนังสือ___________.	(ปีที่พิมพ์)____.	ชื่อหนังสือ_____.	ครั้งที่พิมพ์__.	สถานที่พิมพ์	:	ส�านักพิมพ์_____. 

ชือ่ผูเ้ขยีนบทความ___.	(ปีทีต่พีมิพ์)	___.	ชือ่บทความ_______.	ชือ่วารสาร_______.	ปีท่ี	(ฉบับที)่_____,	หน้า	_____.

ชื่อผู้เขียนบทความ___.	(ปีที่พิมพ์,	ด/ว)___.	ชื่อบทความ___.	ชื่อหนังสือพิมพ์______.	หน้าซึ่งปรากฏบทความ____.

ผูแ้ต่ง_________.	(ปีทีพ่มิพ์)___.	ชือ่วทิยานพินธ์____________.	สถาบนัทีพ่มิพ์	:	ชือ่สถาบนัการศกึษา_________.

ชื่อผู้แต่ง___.	(ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต)__.	ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ___,	วันที่ท�าการสืบค้น.	จาก	URL___. 
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รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

ชื่อเรื่อง ภาษาไทย......( TH SarabunPSK 18 pt. หนา).......

ชื่อผู้นิพนธ์	ภาษาไทย..............1

ชื่อผู้นิพนธ์	ภาษาอังกฤษ..............1

(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)

บทคัดย่อ	(TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)

...........................................................................................................................................................................................

(เนื้อหาบทคัดย่อ	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ).............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

ค�าส�าคัญ	:	(หัวข้อ	:	TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)	(เนื้อหา	:	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)

...........................................................................................................................................................................................  

Abstract	(TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  

(เนื้อหาบทคัดย่อ	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Keyword : (หัวข้อ	:	TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)	(เนื้อหา	:	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)

1	รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาไทย....(เนื้อหา	TH	SarabunPSK	ขนาด	12	Pt.	ปกติ)....ต�าแหน่ง....หน่วยงานที่สังกัด....
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(ทั้ง 4 หัวข้อ จัด 1 คอลัมน์)

บทน�า	(TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)

(เนื้อหา	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)	..........................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 

วิธีการศึกษา	(TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)

วิธีวิจัย	และการวางแผนการทดลองทางสถิติ

การเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล

(เนื้อหา	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)	..........................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

ผลการศึกษา	(TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)

(เนื้อหา	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)	..........................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

วิจารณ์และสรุปผล	(TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)

(เนื้อหา	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)	..........................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

เอกสารอ้างอิง	(TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)

(รายละเอียดของเนื้อหา	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)

ชื่อผู้แต่งหนังสือ___________.	(ปีที่พิมพ์)____.	ชื่อหนังสือ_____.	ครั้งที่พิมพ์__.	สถานที่พิมพ์	:	ส�านักพิมพ์_____. 

ชือ่ผูเ้ขยีนบทความ___.	(ปีทีต่พีมิพ์)	___.	ชือ่บทความ_______.	ชือ่วารสาร_______.	ปีท่ี	(ฉบับที)่_____,	หน้า	_____.

ชื่อผู้เขียนบทความ___.	(ปีที่พิมพ์,	ด/ว)___.	ชื่อบทความ___.	ชื่อหนังสือพิมพ์______.	หน้าซึ่งปรากฏบทความ____.

ผูแ้ต่ง_________.	(ปีทีพ่มิพ์)___.	ชือ่วทิยานพินธ์____________.	สถาบนัทีพ่มิพ์	:	ชือ่สถาบนัการศกึษา_________.

ชื่อผู้แต่ง___.	(ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต)__.	ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ___,	วันที่ท�าการสืบค้น.	จาก	URL___. 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

256



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

257

ใบสมัครสมาชิก

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่สมัคร...............................

เลขที่สมาชิก...............................
(ส�าหรับเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อ-สกุล)...................................................................................... 

อาชีพ....................................... ต�าแหน่ง................................... หน่วยงาน................................

ที่อยู่ผู้สมัครเลขที.่....................... หมู.่.............. ซอย...................................................................

ถนน.......................................... แขวง........................................ เขต..........................................

จงัหวัด............................................. รหสัไปรษณย์ี................... โทรศพัท์.........................................

ส�านักงานคณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต�าบลตลาด

อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ (043)742-622, (043)722-118 ต่อ 180 โทรสาร (043)742-622

http://www.journal-edu.com/home

 

	 ขอสมัครเป็นสมาชิก	“วารสารครุศาสตร์” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 ป ี

200	 บาท	 2	 เล่มต่อปี	 (ร่วมค่าส่ง)	 โดยโอนเงินเข้าบัญชี	 ธนาคารกรุงไทย	 สาขาห้าแยก 

ชื่อบัญชี	วารสารคณะครุศาสตร์	เลขที่บัญชี	476-0-27397-2	เป็นเงินจ�านวน	200	บาท



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (25) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 2 (25) July - December 2016

258


