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คํานํา 

  

  เอกสารรวบรวมสรุปรายงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขา            

ที่เกี่ยวของฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนเอกสารประกอบ “โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ

ระดับชาต ิสาขาการศกึษาและสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556” ของคณาจารย บัณฑติระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ เทคโนโลยีการศึกษา พัฒนศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตและ             

การพัฒนามนุษย การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศกึษา หลักสูตรและการนเิทศ หลักสูตรและการสอน 

และการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรและนักศึกษาจากหนวยงาน

ภายนอก ไดแก คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ             

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รวมนําเสนอ

ผลงานวจิัยดวย  โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติฯ ดังกลาวนี้ กําหนดจัด              

ในวันเสารที่  6 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3                  

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยของคณะศึกษาศาสตรที่มี

ผลงานวิจัย และไดรับทุนวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร หรือแหลงทุนอ่ืน ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอกไดนําเสนอผลงานวิจัย                

สูชุมชนและสังคมรวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรกลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ   

เพื่อเสรมิสรางศักยภาพในการวจิัย ตลอดจนนําผลการวจิัยไปพัฒนาการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ 

และนําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึน 

 เนื้อหาภายในเลมเอกสารฯ ประกอบดวยสรุปรายงานวิจัยของคณาจารย   บัณฑิต                 

ระดับบัณฑติศกึษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอก พรอมประวัติโดยยอของผูวิจัยโดยจําแนกตาม

สาขาวชิาตาง ๆ  

 การจัดทํ า เอกสารครั้ งนี้สํ า เ ร็ จลุล วง โดยได รั บความร วมมืออย างดี ยิ่ ง จากทุกฝ าย                           

และคณะกรรมการจัดโครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ สาขาการศึกษา            

และสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556  ทัง้นี้ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนและสามารถ 

ใชเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา                

ในโอกาสตอไป 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัตวัิตร) 

คณบดคีณะศกึษาศาสตร 
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สารบัญ 

เร่ือง หนา 

งานวจัิยของคณาจารยคณะศกึษาศาสตร 

การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรใีหเปน 

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยนื 

โดย วรรณวรี  บุญคุม 

1 

การใชสุนทรยีสนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามของนักศกึษา          

ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาการประถมศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 

โดย วสูิตร  โพธิ์เงนิ 

8 

การพัฒนารูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกเพื่อสงเสรมิความคิด

สรางสรรคในการผลติสื่อการศกึษา ของนักศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต  

คณะศกึษาศาสตร 

โดย ศวินติ  อรรถวุฒกุิล 

23 

งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตรเพื่อสงเสรมิความสามารถในการคิด 

ข้ันสูงและจติตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โดย ชมนาด  เช้ือสุวรรณทว ี

33 

การพัฒนารูปแบบการสอนอานเนนภาระงานโดยใชกลวิธอีภิปญญาสําหรับ 

ผูใหญเพื่อสงเสรมิความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

โดย วภิาดา พูลศักดิ์วรสาร 

46 

การพัฒนาโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกจิที่เนนจรยิธรรมธุรกจิเพื่อสงเสรมิทักษะการ

อานอยางมีวจิารณญาณและความตระหนักดานจริยธรรมทางธุรกจิสําหรับนักศึกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร 

โดย ยุพรพรรณ  ตันตสัิตยานนท 

53 

ปฏิสัมพันธระหวางการเรยีนรวมกันแบบผสมผสานที่ใชเทคนคิการคิดแนวขางตางกันกับ

นักศึกษาที่มีระดับความคิดสรางสรรคตางกันที่สงผลตอความคิดสรางสรรคของ 

นักศึกษาคณะนเิทศศาสตร สาขาวชิาการโฆษณา 

โดย อภนิภัศ  จิตรกร 

61 
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งานวทิยานพินธของของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 

การพัฒนาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรยีน 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 

โดย ศลิปน  บุญจันทรศรี 

68 

การพัฒนาแบบฝกเสรมิทักษะการเขียนสรุปความโดยใชขอมูลทองถิ่นไทยทรงดํา  

อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุร ี สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 

โดย เนาวรัตน  เจตด ุ

74 

การพัฒนาผลการเรยีนรูเรื่องความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณติสองมิตแิละสามมิต ิ

ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 ดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชงานเปนฐาน 

โดย สราวุธ  ปงผลพูล 

82 

งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนวชิาภาษาไทยเรื่องการใชประโยคเพื่อ 

การสื่อสาร สําหรับนักเรยีนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพปที่ 1 วทิยาลัยอาชีวศึกษา 

เทศบาลนครปฐม 

โดย  ฉัตรชนกานต เปรมพัฒนพันธ 

91 

การพัฒนาความสามารถในการอานอยางมีวจิารณญาณดวยวธิีการจัดการเรยีนรู 

แบบอุปนัยของจอหนสจอตมิลล  สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 

โดย เตอืนใจ  คดด ี
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งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา   

การพัฒนาผลการเรยีนรู เรื่อง กฎหมายอาญานารูและทักษะการคิดอยาง 

มีวจิารณญาณของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

โดย ปุณณวัช  ทัพธวัช 
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การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ เรื่อง ประเด็นทางสังคมของนักเรยีน 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 โดยใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบซักคาน 

โดย ธนภูม ิ พุมจันทร 

117 
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งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรการอานภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการตูน เพื่อเสรมิ

ทักษะและทัศนคติที่ดตีอการอานของนักศกึษาช้ันปที่ 2 คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัย

ศิลปากร จังหวัดนครปฐม วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

โดย เอกภพ  ไชยยา 
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การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อ

พัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 5 

โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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โดย ธมน  ชัชวาลกจิกุล 

งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาพัฒนศกึษา 

การประเมินความตองการจําเปนในการฝกปฏิบัติงานอภิบาลของบัณฑิต  

วทิยาลัยแสงธรรม 

โดย ปนัดดา ชัยพระคุณ 
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ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษาไปสู

การปฏิบัตขิองสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

โดย วรพจน  รุงอรุณ 
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พินจิและคุมครองเด็กและเยาวชน 

โดย กาญจนา คุณารักษ 
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จรยิธรรมในการบรหิารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา เขตพื้นที่การศกึษา 

โดย ชัยนนท  นลิพัฒน 
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179 



 VI
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โดย กณิกาพร  บุญชู 
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ช่ืองานวจิัย การใชสุนทรยีสนทนาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามของนักศกึษา 

ระดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Using of Dialogue Method to Develop Question Abilities for Bachelor Degree Students in 

the Department of  Elementary Educaiton,Faculty of Education Silpakorn University 
 

ช่ือผูนําเสนอผลงานวิจัย วสิูตร   โพธิ์เงนิ 
 

ปท่ีดําเนนิการทําวจิัยแลวเสร็จ พ.ศ. 2555 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัง้นี้ จะเปนการทดลองการใชสุนทรยีสนทนาพัฒนาการตัง้คําถามขอนักศึกษา เปนการทดลอง

แบบวิจัยเบื้องตัน (Pre Experimental Designs) one group pretest–post-test designs มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

และพัฒนาความสามารถในการตัง้คําถามของนักศกึษาโดยใชวิธีสุนทรียสนทนา และศึกษาความคิดเห็นของ

นักศกึษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีตอการสอนโดยใชสุนทรียสนทนา เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผน 

การเรยีนรูโดยใชเทคนคิ สุนทรยีสนทนา เรื่อง “การตัง้คําถามในการจัดการเรียนการsสอนสังคมศึกษาระดับ

ประถมศกึษา” จํานวน 4 แผนการเรียนรู  2) แบบประเมินระดับความสามารถในการตั้งคําถาม 6 ระดับใน 

การจัดการเรยีนการสอนของนักศกึษา ตามแนวความคิดพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  ของ Benjamin Bloom

และ3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการเรียนรูโดยใชเทคนิคสุนทรียสนทนา ประชากร ไดแก 

นักศกึษาระดับปรญิญาตร ีสาขาการประถมศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร จํานวน 35 คน              

ท่ีลงทะเบียนรายวิชา 471402 การสอนสังคมศกึษาระดับประถมศกึษา ภาคเรยีนที่ 1 ในปการศกึษา 2554  

 ผลการวจิัยพบวา 

1. ผลการเปรยีบเทียบความถี่ของการตัง้คําถาม 6 ระดับกอนและหลังการจัดการการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชวิธีสุนทรียสนทนาของนักศึกษา พบวา  หลังการจัดการใชกระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวิชา 471 402 การสอนสังคมศกึษาระดับประถมศึกษามีจํานวนความถี่ของ            

ขอคําถามสูงกวากอนใชกระบวนการสุนทรยีสนทนาในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยท่ีการตัง้คําถาม

เม่ือเทียบรายขอ การตัง้คําถามประเมนิคา มีคาความถี่สูงสุด รอยละ 74.40  รองลงมาคือ คําถามการนําไปใช  

รอยละ 59.45 และคําถามการคิดสรางสรรครอยละ  57.15 ตามลําดับ 

2. ผลการเปรยีบเทียบคะแนนของการตัง้คําถาม 6 ระดับของนักศกึษา หลังการจัดการเรียนการสอนใช

กระบวนการสุนทรยีสนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 471 402 การสอนสังคมศึกษา

ระดับประถมศกึษาสูงกวากอนใชกระบวนการสุนทรยีสนทนา 
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3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีตองการสอนโดยใชสุนทรียสนทนา 

นักศกึษามีความคิดเห็นการสอนโดยวธีิสุนทรยีสนทนาเปดมุมมองใหกวางข้ึนมีคาเฉลี่ยสูงสุด (  =4.68,  = 

0.47) รองลงคือ การสอนโดยวิธีสุนทรีย-สนทนาเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน (  =4.48,  = 

0.63)   และการสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาทําใหนักศึกษารูสึกเขาใจคนอ่ืนมากข้ึน (  =4.46,  = 0.5) 

ตามลําดับ สวนความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ การสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาเปน

กระบวนการท่ีนาเบ่ือ/ไมนาสนใจ (  =1.86,  = 0.87) 

คําสําคัญ : สุนทรยีสนทนา และการตัง้คําถาม  

 

Abtract 

The Research is experimental to use Dialogue Method develop the question in students, that is Pre 

Experimental Design (one group pretest - posttest) with the objectives for Develop Question Abilities for 

Bachelor Degree Students in the Department of Elementary Education, Faculty of Education Silpakorn 

University and The studying attitude of students in Dialogue Method. The Research instruments 1) 

lesson’s Dialogue methods 4 Plans 2) The evaluation of  ability in the question to set the level of the sixth 

levels students in the teaching of the concept in Benjamin Bloom cognitive domain (Cognitive Domain) and 

3) the attitudinal questionnaire entitled An Attitudinal Questionnaire Towards Teaching Methodology by 

Dialogue Method. Population are students 25 peoples, they are the students of Bachelor Degree have 

been studying in the Department of  Elementary Education, Faculty of Education Silpakorn University , 

who registration  the first semester of the academic year 2011. 

        Research Result : 

1. The Comparison of the frequency of questions 6 levels before and after the using Dialogue 

method of teaching with the students found that after the teaching in course 471402 teaching Social 

Studies in Elementary Education. It has a frequency higher than before  the using Dialogue method of 

teaching. The comparison of each the question from the article. The questions of evaluation is the most 

frequency  74.40 percent, followed by the question of applying  59.45 percent and the question of 

creative thinking 57.15 percent, respectively. 
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2. The comparison of the scores of students in the question 6 levels. The using Dialogue method of 

teaching  for  the subject 471402 The Teaching Social Studies in elementary is higher than before 

teaching by the using Dialogue Method. 

3. The result of analysis of the opinions of undergraduate students with after the using Dialogue 

method of teaching. Student opinion of after the using Dialogue method of teaching on a broader 

perspective to the highest mean (  =4.68,  = 0.47) followed by the teaching of after the using 

Dialogue method of teaching to a good relationship with someone (  =4.48,  = 0.63)   and after the 

using Dialogue method of teaching, making students feel that others are more (  =4.46,  = 0.5) 

respectively, the opinions of students with average least is after the using Dialogue method of teaching 

boring / dull (  =1.86,  = 0.87) 

Key words : Dialogue Method , Question Abilities 
 

บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554) ไดชี้ใหเห็นถงึความจําเปนในการ

ปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน  ใหมี

ความพรอมทัง้ดานรางกาย สติปญญา  อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู

สังคมฐานความรูไดอยางม่ันคง  แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรยีมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจติใจท่ีดงีาม 

มีจติสาธารณะ  พรอมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะและความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการ

พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, 2549)  ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริม

ผูเรยีนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมทัีกษะการคิดวิเคราะห  สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2552)                

การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ตามมาตรฐาน การเรียนรู สมรรถนะสําคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน   โดยยึดหลักวา ผูเรยีน

มีความสําคัญท่ีสุด เชื่อวา ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน 

กระบวนการจัดการเรยีนรูตองสงเสรมิใหผูเรยีน สามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ คํานงึถงึ

ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสํา คัญท้ังความรู และคุณธรรม  
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(กระทรวงศกึษาธิการ,2552)  ซึ่งเยาวชนในชวงอายุ 7 -12 ป หรอืชวงวัยระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเปนวัยมี

ความสําคัญท่ีตองไดรับการปลูกฝงเจตคติ ความรู แสวงหาความรู และทักษะการใชชีวิตเพ่ือจะเติบโตเปน

พลเมืองโลกท่ีดตีอไปในอนาคต  

จากความสําคัญดังกลาว ประเทศไทยไดใหความสําคัญของการจัดการศกึษา การพัฒนาศาสตรการ

จัดการเรยีนการสอน ตัง้แตอดตีจนถงึปจจุบัน ไดมีสถาบันอุดมศกึษา สถาบันฝกหัดครู เปดการเรยีนการสอน

ทางครุศาสตร/ศกึษาศาสตร ในระดับปรญิญาตรสีาขาวชิาทางดานการศกึษาและการสอนมากมาย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสาขาวชิาการประถมศกึษาในหลายแหงท่ัวประเทศ  เพราะ เปนสาขาวชิาที่มีความตองการและจําเปน

ในปจจุบัน ดังนัน้ในฐานะสาขาวชิาการประถมศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากรท่ีเปนสถาบันใน

การผลติผูผลติบุคลากรทางศกึษา ครู อาจารยในระดับประถมศกึษา จากวัตถุประสงคของหลักสูตรกําหนดข้ึน

อยางสะทอนกับจุดมุงหมายของการศึกษา (Domains of Education) การคิดพัฒนาและแกปญหา รวมท้ังการ

เปนครูผูมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (สาขาวิชาการประถมศึกษา, 2547) ซึ่งการใหความรู และการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนใหนักศกึษาท่ีตองไปเปนครูระดับประถมศกึษาในอนาคต นอกจากการจัดการเรียนรู

ท่ีเนนใหความรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน “ผูเรียนเปนสําคัญ” ผูเรียนจะตองอาศัย

กระบวนการเรยีนรูท่ีหลากหลาย เปนเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการ

เรยีนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรยีน อาทิ กระบวนการเรยีนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการ

คิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู  จาก

ประสบการณจริง กระบวนการปฏบิัติ ลงมือทําจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการ

เรยีนรูการเรยีนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนสิัย(กระทรวงศกึษาธิการ, 2552)  

การท่ีนักศกึษาสาขาวิชาการประถมศึกษาจะมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุ

เปาหมายของหลักสูตรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด และตามแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดวา “กาจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสรมิใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มศักยภาพ” นักศกึษาจงึจะตองเรยีนรูและฝกทักษะ

การปฏบัิตกิารสอนไมวาจะเปนรูปแบบการสอน เทคนิคการสอน ในลักษณะตาง ๆ การจัดการกระบวนการ

เรียนรู และการประเมินผลที่สอดคลองกับสาระ และวัยผูเรียน  ซึ่งแนวทางเหลานี้เปนการจัดการเรียนรูท่ี

นักศกึษาสาขาวิชาการประถมศกึษาควรไดรับการฝกฝน และพัฒนา เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการ
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เรยีนรูไดด ี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น นักศึกษาจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการ

เรยีนรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเลอืกใชในการจัดกระบวนการเรยีนรูไดอยางมีประสทิธิภาพ   
การตั้งคําถามเปนเทคนิคการสอนท่ีสําคัญอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนท่ีนักศึกษา

สาขาวชิาการประถมศกึษาจําเปนตองมอียางย่ิง เพราะการใชคําถามหรอืประเภทของคําถามท่ีถูกตองเปนสิ่งท่ี

จําเปนในการเรา กระตุน ทาทายความคิด และดงึผูเรยีนเขามีสวนในการอภิปรายในเนื้อหาสาระความรู ความ

เขาใจ การแสดงทัศนคติ รวมถึงเจตคติ และกลวิธีการตั้งคําถามนั้นตองเนนทักษะการคิด เชน การหา

ความหมาย การตัดสนิใจ การแกปญหา การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมิน และการคิดสรางสรรค 

ดวยการถามคําถามท่ีทาทาย ใหผูเรยีนคิดและนําความรูใหมไปประยุกตใชในสถานการณอื่น การใชรูปแบบ

คําถามท่ีแตกตางหลากหลายเปนการเปดโอกาสใหผูเรยีนคิดดวยวิธกีารท่ีแตกตาง และเปนเอกลักษณเฉพาะ

แกนของเนื้อหาท่ีเรียนรูและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการเรียนรูดวยตัวของนักเรียนเองหรือท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญสุด จากผลการวิจัยของ ปวรา  วงศปญญา (2551) ทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลการอานเชิง

วเิคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ระหวางการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิคการใชคําถามกับการจัด

กจิกรรมโดยใชเทคนิคแผนผังความคิด พบวา  นักเรียนกลุมท่ีมกีารจัดกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหโดยใช

เทคนคิการใชคําถามและนักเรยีนกลุมที่เรยีนดวยเทคนคิแผนผังใชคําถามมีเจตคตติอการอานเชิงวิเคราะหสูง

กวานักเรียนกลุมที่เรียนดวยเทคนิคแผนผังความคิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 สอดคลองกับ

งานวจัิยของยุพด ี กะจะวงษ (2535) ไดทําการศกึษาการใชคําถามเพ่ือสรางความคิดรวบยอดในการแกโจทย

ปญหาคณติศาสตรของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปท่ี 2 เขตการศกึษา 12 พบวา  1) นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปท่ี 

2 ท่ีเรียนโดยใชแผนการสอนการใชคําถามที่คณะวิจัยสรางข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโจทยปญหา

คณติศาสตร สูงกวานักเรยีนท่ีเรยีนโดยใชแผนการสอนตามคูมือครูคณิต ศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ของ 

สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ  .001 2) นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชแผนการสอน

การใชคําถามท่ีคณะวิจัยสรางข้ึนจากหองเรยีนท่ีมีขนาดตางกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแกโจทยปญหา

คณติศาสตรไมตางกัน  3) นักเรยีนชัน้ประถม ศกึษาปท่ี 2 ที่เรยีนโดยใชแผนการสอนการใชคําถามท่ีคณะวจัิย

สรางขึ้นมีความคิดรวบยอดในการแกโจทยปญหาสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการสอนตามคูมือครู

คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  4)นักเรียน                  

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 2 ท่ีเรยีนโดยใชแผนการสอนการใชคําถามที่คณะวิจัยสรางขึ้นจากหองเรียนท่ีมีขนาดเล็ก 

มีความคิดรวบยอดในการแกโจทยปญหาสูงกวานักเรียนท่ีเรียนจากหองเรียนใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

และสอดคลองกับงานวจัิย เกเอน (Gegen, 2006) ที่ไดทําการวิจัยผลท่ีเกิดจากการใชคําถามระดับสูงในวิชา

คณติศาสตรโรงเรยีนมัธยม มวัีตถุประสงคในการศกึษาการใชคําถามและการคิดระดับสูง ใน 1 ภาคการศกึษา

แบงออกเปน 2 กลุม  กลุมท่ี 1 (กลุมทดลอง) และกลุมที่ 2 (กลุมควบคุม) นักเรียนทั้ง 2 กลุมทําการทดสอบ

กอนเรียนเพ่ือกําหนดระดับการคิดและแกไขการสอน กลุมทดลองปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูและคําถาม            
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ข้ันสูงระยะเวลา 6 สัปดาห โดยการปรับปรุงจากวัตถุประสงคของ Bloom’s taxonomy กลุมท่ี 2 กลุมควบคุม 

ขอมูลท่ีไดไมแตกตางกันแตมีปรมิาณการจดจําขอมูลจากเรื่องท่ีสอนไดดกีวา หลังจาก 6 สัปดาห นักเรียนท้ัง 

2 กลุมทําการทดสอบหลังเรียนในการตอบคําถามระดับสูงของ Bloom’taxonomy   วัดความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญที่สังเกตไดวากลุมทดลองมีลักษณะการคิดระดับสูงกวากลุมควบคุม สรุปไดวา การตัง้คําถามในการ

จัดการเรยีนการสอนสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และพัฒนาระดับคิดของนักเรยีนใหสูงข้ึน 

 ดังนัน้การฝกทักษะในการตัง้คําถามใหกับนักศกึษาสาขาวชิาการประถมศกึษาจึงมีความจําเปนอยาง

ย่ิงสําหรับการไปฝกประสบการณวิชาชีพครู รวมถึงการประกอบอาชีพครูในอนาคต  ท่ีจะตองเปนผูท่ีตั้ง

คําถามไดในหลายระดับและเหมาะสมกับผูเรยีน รวมถงึมีความรูในเนื้อหา และสามารถออกแบบการจัดการ

เรยีนรูได โดยใชคําถามท่ีพัฒนากระบวนการคดิตามระดับความคิดการเรยีนรูของบลูมจะเปนวัตถุประสงคดาน

ปญญา(พุทธิพิสัย) โดยเริ่มจากการคิดพื้นฐานท่ีสุดไปสูความคดิในระดับสูงทัง้นี้ผูสอนจะตองเปนเริ่มนําในการ

ตัง้คําถาม และคอยใหความชวยเหลอืและสนับสนุนผูเรยีนใหผูเรยีนมีบทบาทในการตอบคําถาม และตั้งคําถาม

ไปพรอม ๆกัน การท่ีจะฝกทักษะการใชคําถามนักศกึษาใหไดนัน้ จะตองใหนักศกึษาเขาใจถงึกระบวนการหรือ

วธีิคิดขอคําถามการจัดการเรยีนการสอน 

กระบวนการสุนทรยีสนทนา (Dialogue) เปนกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกันในการสรางให

เกิดการสรางสรรคทางความคิด  เปนการแลกเปลี่ยนท้ังความรูสึก องคความรูภายในตัวบุคคลเปน

กระบวนการที่นําความรูแฝง (Tacit Knowledge) ทําใหปรากฎข้ึน รวมถึงการพัฒนาทักษะการตั้งคําถาม              

การนําเสนอความคิด การฟงและการไตรตรองความคิด อยางลุมลกึ อยูในภาวะอิสระท่ีทําใหเกิดบรรยากาศ

การแลกเปลี่ยนแบงปน ความคิด ความรูสึก ความเขาใจท้ังตนเอง และบุคคลอื่นภายในกลุมอยางแทจริง

เครื่องมือเชิงปฏิบัติใหเกิดกลุมการคิด การเรียนรูรวมกัน ชวยพัฒนาทักษะดานการซักถาม การนําเสนอ

ความคดิ การฟงและการไตรตรองความคดิ ซึ่งนักศกึษาสาขาการประถมศึกษา สามารถนําไปประยุกตใชให

เกดิประโยชน ในการพูดคุยกันภายในกลุม เปนการสรางความรู ความเขาใจ หรอืเพ่ือถายทอดความรูระหวาง

กัน มีความลุมลึกตอการทําความเขาใจท้ังตนเองและผูอื่นไมตัดสินใจทันทีทําใหมีการไตรตรองความคิดใน             

ตัวบุคคล ทําใหเกิดกระแสไหลเวียนของความคิด ความเขาใจระหวางกันภายในกลุม เพ่ือกระตุนใหเกิด

บรรยากาศของการเรียนรูของบุคคล และพัฒนาสูการเรียนรูของกลุม เพ่ือใหผูเรียนเขาใจ และนําการใช

คําถามในการจัดกาเรยีนรูไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 จากความสําคัญในการใชคําถามในการจัดการเรยีนรูดังกลาวสําหรับนักศกึษาสาขาวิชาที่จะตองเปนฝก

ประสบการณวิชาชีพครู และเปนครูในอนาคต ผู วิจัยมีความสนใจท่ีจะใชสุนทรียสนทนาเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการตัง้คําถามของนักศกึษาระดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาการประถมศกึษา 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย  

 กรอบแนวคิดการวิจัยครัง้นี้ไดนําแนวคิดหลักการตัง้คําถาม 6 ระดับ และวธีิการใช สุนทรยีสนทนามา

เปนแนวคิดในการวจัิย และสรางเครื่องมือในการวิจัยใหเกิดการคิดการเรียนรูรวมกัน ชวยพัฒนาทักษะดาน

การตัง้คําถาม การนําเสนอความคิด การฟงและการไตรตรองความคิด มีดังนี้ 

1. หลักการต้ังคําถามในการวิจัยครัง้นี้ ตามแนวคิดของ Benjamin Bloomอางใน Loring W. Anderson 

(2001) ในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) โดยแบงคําถามเปน 6 ระดับ คือ  (1) ถามความรู (2) ถามความเขาใจ 

(3) ถามการนําไปใช (4) ถามการวิเคราะห (5) ถามการประเมินคา และ(6)ถามสรางสรรค  

2. หลักการสุนทรียสนทนา ในการวิจัยครั้งนี้ ตามแนวคิดของ มนตชัย พินิจจิตรสมุทร (2552) ได

เสนอไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ คอื (1) การฟงอยางละเอียด (Deep Listening) (2) การไตรตรองความคิด (Reflection) 

และ(3) การนําเสนอความคดิ (Advocacy)  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย : 

1.  เพ่ือศกึษาและพัฒนาความสามารถในการตัง้คําถามของนักศกึษาโดยใชวิธีสุนทรยีสนทนา 

2.  เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของนักศกึษาระดับปรญิญาตรทีี่มีตองการสอนโดยใชสุนทรยีสนทนา 

วธิกีารเนนิการวจิัย 

 การวิจัยครัง้นี้เปนการทดลองการใชสุนทรยีสนทนาพัฒนาการตัง้คําถามขอนักศกึษา เปนการทดลองแบบ

วจัิยเบ้ืองตัน (Pre Experimental Designs) one group pretest–post-test designs ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดัง

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประชากร 

 ประชากร ไดแก นักศกึษาระดับปรญิญาตร ีสาขาการประถมศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร จํานวน 35 คน ท่ีลงทะเบียนรายวชิา 471402 การสอนสังคมศกึษาระดับประถมศกึษา ภาคเรยีนท่ี 1 

ปการศกึษา 2554  

2 เครื่องในการวิจัย ประกอบดวย 

  2.1 เครื่องมือในการวิจัย  

1) แผนการเรยีนรูโดยใชเทคนคิ สุนทรยีสนทนา เรื่อง “การตัง้คําถามในการจัดการเรยีนการสอน

สังคมศกึษาระดับประถมศึกษา” จํานวน 4 แผนการเรยีนรู  

2) แบบประเมินระดับความสามารถในการตัง้คําถาม 6 ระดับในการจัดการเรยีนการสอนของ

นักศึกษา ตามแนวคิดของ Benjamin Bloomโดยใชแนวความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  
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3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการเรยีนรูโดยใชเทคนคิสุนทรียสนทนา เรื่อง “การตัง้

คําถามในการเรยีนการสอนระดับประถมศกึษา” (Rating Scale) 

 2.2 วธิกีารสรางและตรวจสอบเครื่องมือ 

1) วิเคราะห สังเคราะห แนวคดิทฤษฎีในเรื่องระดับการตัง้คําถาม และสุนทรยีสนทนา มาเขียน

แผนการเรยีนรูโดยใชเทคนคิ สุนทรยีสนทนา เรื่อง “การตัง้คําถามในการเรยีนการสอนระดับประถมศกึษา” 

จํานวน  4 แผนการเรียนรู  เปนเวลา 12  คาบเรยีน 

2) วิเคราะห สังเคราะห แนวคิดทฤษฎใีนเรื่องระดับการตัง้คําถาม 6 ระดับในการจัดการเรียน 

ตามแนวคิดของ Benjamin Bloom และการสรางแบบประเมินระดับ (Scoring Rubrics) มาสรางแบบประเมิน

ความสามารถในการตัง้คําถามของนักศึกษา  

3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการเรยีนรูโดยใชเทคนคิสุนทรียสนทนา เรื่อง “การตัง้

คําถามในการเรยีนการสอนสังคมศกึษาระดับประถมศึกษา”เปนระดับคะแนน (Rating Scale) 

 2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

  การตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพท้ัง 3 ชุด โดยวิธีการใชคําถามปลายเปด และหาคาความ

สอดคลองเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) และคําถามปลายเปด จากผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน

ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัตขิองผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ทาน  ไวดังนี้(1) ผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนสังคมศกึษาท่ีมี

ประสบการณทํางานไมนอยกวา 5 ป จํานวน 1 ทาน(2) ผูเชี่ยวชาญดานการประถมศกึษาท่ีมีประสบการณการ

ทํางานไมนอยกวา 5 ป จํานวน 1 ทาน และ3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษาท่ีมี

ประสบการณการทํางานไมนอยกวา 5 ป จํานวน 1 ทาน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิจัยครัง้นี้ จะประเมินการเขยีนแผนการสอนในรายวชิาการสอนสังคมศึกษา กอนและหลัง การใช

สุนทรยีสนทนาในการพัฒนาความสามารถในการตัง้คําถามของนักศกึษา แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 เก็บขอมูลกอนการใชสุนทรียสนทนาในการพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามของ

นักศกึษาเพ่ือหาคาระดับความสามารถในการตัง้คําถามของนักศึกษากอนจัดการกิจกรรมการเรียนรู โดยให 

(1)นักศกึษาเขียนแผนการจัดการเรยีนรูวิชาการสอนสังคมศกึษาในระดับประถมศกึษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยใชเทคนคิการตัง้คําถามในกจิกรรมการเรยีนการสอน และ(2)นําแผนการสอนของนักศึกษามาประเมินหา

ระดับคะแนนการตัง้คําถาม 6 ระดับ  
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ข้ันตอนท่ี 2 ประกอบดวย (1) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชเทคนคิวธีิสุนทรยีสนทนา เรื่อง 

“การตั้งคําถามในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา” จํานวน  4  แผนการเรยีนรู เปนเวลา12 คาบเรยีน 

และ(2) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรยีนการสอนโดยใชเทคนคิวธีิสุนทรยีสนทนา เรื่อง “การตั้งคําถาม

ในการเรยีนการสอนระดับประถมศกึษา” โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น (Rating Scale)  

ข้ันตอนท่ี 3 เก็บขอมูลหลังการใชสุนทรียสนทนาในการพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามของ

นักศกึษาเพ่ือหาคาระดับความสามารถในการตัง้คําถามของนักศกึษากอนจัดการกจิกรรมการเรยีนรู โดยให (1 

)นักศกึษาเขียนแผนการจัดการเรยีนรูวิชาการสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยใชเทคนคิการตัง้คําถามในกจิกรรมการเรยีนการสอน และ(2) นําแผนการสอนของนักศกึษามาประเมินหา

ระดับคะแนนการตัง้คําถาม 6 ระดับ 

 4. การวเิคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลแบงได คือ (1) การวเิคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชสถิติพ้ืนฐาน การหาคาเฉลี่ย ( )  

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และทําการทดสอบความแตกตางโดยใชการทดสอบทชีนดิไมเปนอสิระตอกัน 

(t-test  Dependent) และการหาคารอยละ (Percentage)  (2) การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

โดยการวเิคราะหสาระ  

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลการต้ังคําถามของนักศกึษาโดยใชวธีิสุนทรียสนทนา 

1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลความถี่ของการตั้งคําถาม 6 ระดับของนักศึกษา ในการเขียน

แผนการเรยีนรูสาระสังคมศกึษาในหนวยเรื่องเรยีนรูเรื่องเศรษฐศาสตร ระดับชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6 กอนการ

จัดการเรยีนการสอนโดยใชวิธีสุนทรียสนทนา พบวา  ความถี่ของจํานวนการตั้งคําถามของนักศึกษาในการ

เขียนแผนการเรียนรูสาระสังคมศึกษาในหนวยเรื่องเรียนรูเรื่องเศรษฐศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

กอนใชกระบวนการสุนทรยีสนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 471402 การสอนสังคม

ศกึษาระดับประถมศกึษา นักศกึษามีการตัง้คําถามความเขาใจมากท่ีสุด รอยละ 36.26 รองลงมาคือ การตั้ง

คําถามการวิเคราะหรอยละ 19.42 และการตัง้คําถามความรูความจํารอยละ 19.78 ซึ่งการตั้งคําถามการคิด

สรางสรรคนอยที่สุดรอยละ 6.59 

1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลความถี่ของการตั้งคําถาม 6 ระดับของนักศึกษา ในการเขียน

แผนการเรยีนรูสาระสังคมศกึษาในหนวยเรื่องเรยีนรูเรื่องเศรษฐศาสตร ระดับชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6 หลังการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสุนทรียสนทนาพบวา นักศึกษามีการตั้งคําถามความเขาใจมากท่ีสุด รอยละ 
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24.28 รองลงมาคือ การตัง้คําถามการประเมินคารอยละ 19.48 และการตั้งคําถามการวิเคราะหเปนรอยละ 

17.89  ซึ่งการตัง้คําถามการคิดสรางสรรคนอยท่ีสุดรอยละ 7.66 

1.3 ผลการวเิคราะหเปรยีบเทียบความถี่ของการตัง้คําถาม 6 ระดับของนักศกึษาในการเขียน

แผนการเรยีนรูสาระสังคมศกึษาในหนวยเรื่องเรยีนรูเรื่องเศรษฐศาสตร ระดับชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6  กอนและ

หลังการจัดการการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสุนทรียสนทนา พบวา  หลังการจัดการใชกระบวนการ

สุนทรียสนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 471402 การสอนสังคมศึกษาระดับ

ประถมศกึษามีจํานวนความถี่ของขอคําถามสูงกวากอนใชกระบวนการสุนทรยีสนทนาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยท่ีการตั้งคําถามเม่ือเทียบรายขอ การตั้งคําถามประเมินคา มคีาความถี่สูงท่ีสุด รอยละ

74.40  รองลงมาคือ คําถามการนําไปใช รอยละ 59.45 และคําถามการคิดสรางสรรครอยละ 57.15 

ตามลําดับ 

1.4 ผลการเปรยีบผลคะแนนการตัง้คําถาม 6 ระดับของนักศึกษา กอนและหลังการจัดการ

การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสุนทรียสนทนา  พบวา ผลการเปรียบเทียบคะแนนของการตั้งคําถาม 6 

ระดับของนักศกึษา หลังการจัดการเรยีนการสอนใชกระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในรายวิชา 471402 การสอนสังคมศกึษาระดับประถมศกึษาสูงกวากอนใชกระบวนการสุนทรียสนทนา 
 

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปรญิญาตรท่ีีมตีองการสอนโดยใช

สุนทรียสนทนา 

 ความคดิเห็นของนักศกึษาระดับปรญิญาตรท่ีีมีตองการสอนโดยใชสุนทรยีสนทนา นักศึกษามี

ความคดิเห็นการสอนโดยวิธีสุนทรยีสนทนาเปดมุมมองใหกวางขึ้นมีคาเฉลี่ยสูงสุด (  =4.68,  = 0.47) รอง

ลงคือ การสอนโดยวิธีสุนทรยีสนทนาเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับผูอื่น (  =4.48,  = 0.63)   และ

การสอนโดยวิธสีุนทรยีสนทนาทําใหนักศกึษารูสกึเขาใจคนอื่นมากข้ึน (  =4.46,  = 0.5) ตามลําดับ สวน

ความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาเปนกระบวนการท่ีนาเบ่ือ/

ไมนาสนใจ (  =1.86,  = 0.87) 

ผลการวิเคราะหความเห็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอนโดยใชสุนทรียสนทนา จากคําถาม

ปลายเปด สรุปไดวา นักศกึษาอยากใหใชเวลาในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนสุนทรยีสนทนามากกวานี้ท้ัง

ในเรื่องของชวงเวลา และจํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมสุนทรยีสนทนา และการสรางความมีสวนรวมใหกับ
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ผูเขารวมกจิกรรมสุนทรยีสนทนาใหมากกวานี้ เพ่ือใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูไดอยางกวางขาวง และลึกซึ้ง

ข้ึน 

อภิปรายผล 

การใชกระบวนการสุนทรยีสนทนาในการจัดกจิกรรมการเรียนรูของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาการ

ประถมศกึษา ภาควิชาหลักสูตรและวธีิสอน คณะศกึษาศาสตร ในรายวิชา 471402 การสอนสังคมศกึษาระดับ

ประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554  ผลการศึกษาความสามารถในการตั้งคําถามหลังใช

กระบวนการสุนทรยีสนทนาในการจัดการเรยีนการสอนนั้นท้ังระดับคะแนน และจํานวนขอในการตั้งคําถาม

สูงข้ึน ซึ่งกระบวนการสุนทรยีสนทนาเปนกระบวนการท่ีพัฒนาทักษะการคดิ การเชื่อมโยงของนักศกึษาในการ

เขียนเปนการจัดการเรยีนรูท่ีเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีกําหนดและการตัง้คําถามเพ่ือพัฒนาการเรียนรูทางดานสังคม

ศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ มนตชัย พินิจจิตรสมุทร(2552 : 104) 

กระบวนการสุนทรยีสนทนานัน้ เปนการพัฒนาทักษะในวิธกีารเรยีนรูของบุคคล สรางสรรคกระบวนการคิดเชิง

องครวม (Collective Thinking) อันทําใหบุคคลเห็นถงึความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ 

มองเห็นความคดิอ่ืน ๆ เขาใจความสัมพันธของเหตุตางท่ีเกดิข้ึนอยางเปนลําดับ รับรูในความรูสึกความเขาใจ 

ทําใหสามารถแกไขปญหาที่เต็มไปดวยความสับสน ซับซอน และเรื้อรังไดอยางมีประสทิธผิล  

 การใชคําถามเปนเทคนคิสําคัญอยางหนึ่งของการสอนโดยเฉพาะการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

ซึ่งคําถามจําแนกโดยใชเกณฑตาง ๆ ไดหลายลักษณะ เชน คําถามระดับต่ํา คําถามระดับสูง คําถามงาย

คําถามยาก นักการศกึษาบางกลุมแบงประเภทคําถามตามระดับขัน้ของการใชความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive 

Domain) ตามแนวคิดของ Benjamin Bloomอางใน Loring W. Anderson (2001) โดยแบงคําถามเปน 6 ระดับ 

คือ (1) ถามความรู (2) ถามความเขาใจ (3) ถามการนําไปใช (4) ถามการวิเคราะห (5) ถามการประเมินคา 

และ(6) ถามสรางสรรค ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความถี่ของการตั้งคําถาม 6 ระดับตามแนวคิดของ Benjamin 

Bloom หลังการจัดการใชกระบวนการสุนทรยีสนทนาในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวิชา 471402 

การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษามีจํานวนความถี่ของขอคําถามสูงกวากอนใชกระบวนการสุนทรีย

สนทนาในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยท่ีการตัง้คําถามเม่ือเทียบรายขอ การตัง้คําถามประเมนิคา มี

คาความถี่สูงสุด รองลงมาคือ คําถามการนําไปใช และคําถามการคดิสรางสรรค ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ

ผลการวิจัยของ ปยนุช โชติสกุล (2533) ไดทําการวิจัยเรื่องการศกึษาประเภทของคําถาม และกลวิธีการใช

คําถามในการสอนวิชาภาษาไทยของครูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร พบวา ครูถามคําถามประเภทความจํามากท่ีสุด ครูใชคําถามประเภทการสรางสรรคมากเปน
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อันดับท่ี 2 และใชคําถามประเมินคานอยที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชคําถามของนักศกึษาท่ีผานกระบวนการ

เรยีนการสอนแบบสุนทรยีสนทนามีความแตกตางในแงของระดับคําถามท่ีเปนคําถามท่ีมีการถามประเมินคา 

และคําถามที่เปนการนําไปใชท่ีสูงกวาเม่ือเทียบระดับของคําถามของผลการวิจัยนี้ และจากผลการวิจัยของ 

สายใจ ครสวรรค (2540) ไดทําการศกึษาพฤตกิรรมการใชคําถามในการสอนกลุมวิชาเสรมิประสบการณชวิีต 

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6 โดยศกึษาประเภทของคําถาม วิธีการใชคําถาม และศึกษาเปรียบประเภทของคําถาม 

ลักษณะของคําถาม และวิธกีารใชคําถาม ระหวางครูผูสอนดีเดนกับครูผูสอนปกติพบวา ในดานประเภทของ

คําถามท่ีครูดเีดนใชมากกวาครูผูสอนปกตคิอื คําถามประเภทความรูความจํา และคําถามประเภทสังเคราะห 

สวนประเภทของคําถามท่ีครูผูสอนปกติใชมากกวา คือ คําถามประเภทความเขาใจ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้

สอดคลองและไดแสดงใหเห็นถงึระดับการตัง้คําถาม ของนักศกึษาดานครุศาสตร/ศกึษาศาสตรชัน้ปท่ี 4 สาขา

การประถมศกึษาที่กําลังจะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครูสวนใหญไดใชคําถามเพ่ือเปนการพัฒนาการ

เรยีนรูสรางความเขาใจในเนื้อหาของนักเรยีน  เห็นไดจากการเขียนแผนการเรียนรูโดยท่ีมีคําถามความเขาใจ

มากท่ีสุด รองลงมาคิดคําถามการประเมินคา และคําถามการวิเคราะหตามลําดับ  ซึ่งการใชคําถามของ

นักศึกษาเปนการใชคําถามระดับสูงตามแนวคิดทางดานคําถามตามรูปแบบของคันนิงแฮม  (Cunningham, 

1971) ไดแก (1) คําถามใหอธิบาย (Explanation  Questions) เปนคําถามท่ีผูตอบจะตองนําความรูและ

ประสบการณเดมิมาเปนพ้ืนฐานในการหาคําตอบ ซึ่งประเภทของคําถามเปนคําถามความเขาใจ  (2) คําถาม

แบบใหคิดประเมนิคุณคา (Evaluative-Thought Question)คําถามประเภทนี้มุงใหผูตอบหากฎเกณฑในการ

ตัดสินใจดวยตนเอง หรือหาเกณฑเพ่ือใชในการเปรียบ เทียบหรือเปนคําถามบงชี้ (Justify Choice) ท่ีผูถาม

กําหนดขอมูลไวหลายอยาง แลวใหผูตอบเลือกวาสิ่งใดเปนคําตอบท่ีตองการ  (3) คําถามโดยใชความคิดท่ีมี

คําตอบหลายทาง (Divergent-Thought Questions) คําถามประเภทนี้ ผูตอบตองใชความคิดและความรูเดิม

หรอืหลักการหลายอยางมาประกอบกัน ตองอาศัยสมรรถภาพทางสมองดานความคิดริเริ่มสรางสรรค คือ 

วเิคราะห สังเคราะห  (4)  คําถามท่ีตอบตามขอเท็จจริง (Factual  Question) การตั้งคําถามรูปแบบนี้เปน

ประโยชนอยางยิ่งสําหรับการเรียนที่ใชการสืบคนความรูเปนฐาน (Inquiry-Based Projects) การตั้งคําถาม

รูปแบบนี้มีคําตอบและมีความเปนไปไดท่ีจะคนควาหาคําตอบ  และ(5) คําถามท่ีตอบแบบตคีวาม (Interpretive 

Question) คําถามประเภทนี้จะมคํีาตอบมากกวาหนึ่ง แตยังคงตองมีหลักฐานสนับสนุนคําตอบนัน้เทาท่ีคําตอบ

นัน้อิงอยูกับบรบิทของเรื่องหรือเหตุการณ  การตัง้คําถามประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพย่ิงสําหรับการเริ่มตน

อภปิรายในชัน้เรยีน แสดงใหเห็นวานักศกึษามีการตัง้คําถามในการจัดกจิกรรมกาเรยีนการเรียนรูท่ีสามารถฝก

ใหเด็กไดใชกระบวนการคิดท่ีหลากหลายในขอคําถามขอหนึ่ง ซึ่งตองอาศัยความรูความจํา และการคิด

วเิคราะห ตคีวาม และประเมินคา  
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เนื่องจากการใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียสนทนายังไมไดแพรหลายใน                   

วงการศึกษาในการใชจัดการกิจกรรมการเรียนรู และยังไมมีผูใดทําการศึกษาวิจัยถึงกระบวนการสุนทรีย

สนทนากับการจัดการเรียนรูในระดับตาง ๆ แตเม่ือผูวิจัยไดนําสุนทรียสนทนามาใชรวมกับการเรียนรูและ

สงเสริมการมีสวนรวมการฟงอยางไตรตรองตามกระบวนการสุนทรียสนทนา ในสวนของกระบวนการจัด            

การเรยีนรูนัน้ นักศกึษามีความคิดเห็นวากระบวนการสุนทรยีสนทนาเปดมุมมองของนักศกึษาใหกวางขึ้น เปน

การสรางความสัมพันธอันดกีับผูอ่ืน และการสอนโดยวิธสีุนทรยีสนทนาทําใหนักศกึษาเขาใจคนอ่ืนมากข้ึน และ

ทําใหมสีมาธิในการฟงมากข้ึน ซึ่งนักศกึษาอยากใหใชเวลาในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนสุนทรยีสนทนา

มากกวานี้ท้ังในเรื่องของชวงเวลา และจํานวนครัง้ในการจัดกจิกรรมสุนทรยีสนทนา และการสรางความมสีวน

รวมใหกับผูเขารวมกจิกรรมสุนทรยีสนทนายังไมเต็มท่ี ที่จะทําใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูไดอยางกวางขวาง 

และลึกซึ้งกวานี้  สอดคลองกับ มนตชัย พินิจจิตรสมุทร (2552) วา การท่ีจะสรางพลานุภาพของสุนทรีย

สนทนา ซึ่งจะตองเกดิการปฏบัิตอิยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง ซึ่งจําเปนตองสรางสรางความเขาใจและความ

รวมมือกัน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. การใชสุทรยีสนทนาการใชกระบวนการสุนทรยีนสนทนานัน้ตองอาศัยระยะเวลาในการที่จะทําให

กระบวนการสุนทรยีสนทนา ท่ีจะยอมรับฟงซึ่งกันและกันตองใชเวลา และถาในกลุมยอมรับฟงซึ่งกันและกัน 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูจะมีประสทิธภิาพมากข้ึน และกระบวนการสุนทรยีสนาตองอาศัยความรวมมือ 

และจรงิใจของสมาชกิในกลุม ซึ่งครูจะตองอธบิายกตกิาและขอตกในการพูด การรับฟง และสรางบรรยากาศ

การไววางใจซึ่งกันและกัน จงึจําเปนตองใชเวลาในการจัดกิจกรรมใหยาวนานข้ึน และสรางบรรยากาศท่ีเปน

กัลยาณมิตร 

2. จากผลการวิจัย พบวาการใชสุนทรียสนทนาทําใหนักศึกษามกีารตั้งคําถามมากข้ึน และการตั้ง

คําถามท่ีหลายระดับในการเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสามารถนํากระบวนการสุนทรียสทนามาใชกัน

เนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนรูท่ีตองอาศัยการคิดอยางรอบคอบ หรือวิชาที่สงเสริมดานการคิดอยางมี

วจิารณญาณ หรอืการคิดไตรตรอง หรอืการใชเปนกจิกรรมการปรับพฤตกิรรมการยอมรับในกลุมได 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวจิัยตอไป 

 เนื่องจากการใชสุนทรยีสนทนา เปนกระบวนกลุมอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเปนการสื่อสารดวยความเปน

กัลยาณมิตร เปนการยอมรับผูอื่น เปนกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการสรางใหเกิดการ

สรางสรรคทางความคิด  เปนการแลกเปลี่ยนท้ังความรูสกึ องคความรูภายในตัวบุคคลเปนกระบวนการท่ีนํา

ความรูแฝง (Tacit Knowledge)ทําใหปรากฎข้ึน รวมถงึการพัฒนาทักษะการตั้งคําถาม การนําเสนอความคิด 

การฟงและการไตรตรองความคิด อยางลุมลึกตองอยูในภาวะอิสระท่ีทําใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยน

แบงปน ความคดิ ความรูสกึ ความเขาใจทัง้ตนเอง และบุคคลอ่ืนภายในกลุมอยางแทจรงิ จงึมีความเปนไปไดท่ี

จะนํากระบวนการสุนทรยีสนทนาในการสงเสรมิการเรยีนรูในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีตองอาศัยการคิดไตรตรอง และ

การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
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