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การศึกษาในศตวรรษที ่ 21 เปนการศึกษาท่ีนำความ 
เปนจรงิของชวิีตในสงัคม มาผนวกเปนบทเรยีนเปนกระบวนการใน
การจัดการเรียนการสอน การศึกษาในยุคนี้เนนรูปแบบชุมชนแหง
การเรียนรู (Learning community)  เนนการศึกษาผานปวงชน  
(Education for all) เนนการรวมมอืจากปวงชน  (All for education) 
เปนการศึกษาท่ีเนนการเรียนวิธีการเรียนรู (Learn how to learn) 
เนนการเรียนรูแบบรวมมอืและแบบรวมกันเรียนรู  (Co – operative 

and collaborative learning) สภาพสังคมในยุคขอมูลขาวสาร 

เปาหมายของการศึกษาเนนการคิดเพ่ือสรางความรู คนหาความรู

จากแหลงตางๆ มีความคิดอยางมีวิจารณญาณในการเลือก  

การตัดสินใจในเร่ืองตางๆ อยางถูกตองและเปนประโยชนตอสวนรวม  

ดงันัน้จงึตองมกีารปรบักระบวนทศันของครผููสอน จากกระบวนทศัน 

เดิมท่ีครูเปนศูนยกลาง เปนกระบวนทัศนใหมของการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เชน การปรับเปลี่ยนจาก 

การสอนใหทำตาม เปนการเรียนรูเพ่ือสนองความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล การสอนภายในขอบเขตโรงเรียน 

เปนการเรียนรูทีเ่นนทองถ่ินและเนนความเปนสากล การนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาทักษะของผูเรียน เปนตน  

เพ่ือใหผูเรียนเติบโตเปนเยาวชนท่ีมีคุณภาพ รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี สามารถ

ประยุกตองคความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง ครผููสอนจงึตองปรบัวธีิเรียน เปล่ียนวิธีสอน และตองพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

โดยการศึกษา คนควาหาความรูจากแหลงวิทยาการตางๆ ซึง่มอียูมากมาย ดงัเชน วารสารศึกษาศาสตรฉบบันี ้จะเปน

แหลงในการศึกษาคนควาอยางดีสำหรับครูผูสอนและผูที่สนใจดานการจัดการศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอน ซึ่งในฉบับน้ีมีการนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีนาสนใจหลายเร่ือง อาทิ การต้ังคำถามและ 
การใหขอมูลยอนกลับเพ่ือสงเสริมการเรียนรู การสรางเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับ 
เด็กปฐมวยั รปูแบบการสอนเพือ่สงเสรมิความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคและนวัตกรรมทางวทิยาศาสตร

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในวารสารฉบับนี้ไดนำเสนอเนื้อหาสาระที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในยุคศตวรรษท่ี 21 ไวอยางครบดาน อาทิ การจัดการเรียนรูทีเ่นนความแตกตางระหวางบุคคล เทคโนโลยีกับการพัฒนา

วิชาชีพการสอนภาษา การจัดการเรียนรูเพ่ือนำความสุขสูผูเรียน เปนตน ซึ่งแตละบทความไดรับการพิจารณาจาก 

ผูทรงคณุวุฒทิีม่คีวามรู ความสามารถ และเช่ียวชาญตามสาขาวิชา   

สุดทายบรรณาธิการในนามคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีสงบทความ
อันเปนประโยชนย่ิงมาเผยแพรในวารสารฉบับนี ้  และทางกองบรรณาธิการยินดีตอนรับบทความวิจัยและบทความ
วิชาการอืน่ๆ ในสาขาท่ีเก่ียวของกบัการศกึษา เพ่ือการลงตีพิมพอยางตอเน่ือง นกัวิจยั นกัวิชาการ  อาจารย นกัศึกษา 
สามารถนำเสนอผลงานมายังกองบรรณาธิการ ซึ่งเราจะเปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงาน เผยแพรองคความรูใหมๆ  

และมุงมั่นท่ีจะควบคุมคุณภาพของผลงานอยางมีมาตรฐาน เพ่ือการศึกษาของไทยไดพัฒนาอยางย่ังยืนและ 
กาวสูระดับสากลตอไป   

สำหรับทานท่ีสนใจสามารถสงผลงานผานทาง E-mail : edu.journal.su@gmail.com และติดตามอานวารสาร
ผานเว็บไซตของคณะศกึษาศาสตรไดทาง www.educ.su.ac.th ซึง่เปนอีกชองทางหนึง่ทีส่ะดวก และสามารถเขาถึงได
ตลอดเวลา  

บทบรรณาธิการ 
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การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแบบจำลอง ADDIE 

ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม 

* อาจารย สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยชินวัตร 

การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแบบจำลอง 
ADDIE : การพัฒนาการคิดแบบเมตาคอกนิชัน 
(Metacognition) ของนักศึกษาพยาบาล  
Instructional System Design (ISD) by ADDIE Model:  
The Development of Metacognition of Nursing Students 

    
ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม* 

 

บทคัดยอ 
 
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design: ISD) สามารถสังเคราะห

แบบจำลอง การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ตามแนวคิดของสตีเวน เจ แมกกริฟฟ (2008)  
(Steven J. McGriff, 2008) โดยอาศัยหลักของวิธีระบบ (System Approach) 5 ขั้นตอน คือ 1) Analysis,  
2) Design, 3) Development, 4) Implementation, 5) Evaluation เพ่ือพัฒนาการคิดแบบเมตาคอกนิชัน  
(Metacognition) ของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดของมารซาโน (2007) (Marzano’ s New Taxonomy, 
2007) 3 ระบบ 1 ขอบเขต ดังน้ี 1) ระบบตนเอง (Self-System) 2) ระบบอภิปญญา หรือระบบการคิด  
ทางปญญา หรือความตระหนักตอกระบวนการคิด (Metacognitive System) 3) ระบบปญญา (Cognitive 
System) 1 ขอบเขตความรู (Knowledge domain) คือ 3 ดาน ดังน้ี 1) ความรูดานเน้ือหาสาระ (Information) 
2) ขั้นตอนทางจิต (Mental Procedures) 3) ขั้นตอนทางกายภาพ (Physical Procedures) ซึ่งมนุษยจะ
สามารถพัฒนาการคิดแบบเมตาคอกนิชัน (Metacognition) ไดบนพ้ืนฐานของการมีสมองที่ดี (Good brain) 
ที่จะพัฒนากระบวนการคิดใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางปญญาซ่ึงสงผลใหสมรรถนะของวิชาชีพพยาบาลและ 
ผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติสูงขึ้น  

 
Instructional System Design (ISD) can synthesis ADDIE Model by Steven J. McGriff (2008) 

to system approach five steps 1) Analysis, 2) Design, 3) Development, 4) Implementation,  

5) Evaluation. For the development of Metacognition of nursing students by Marzano’s New 
Taxonomy (2007). Marzano’s New Taxonomy have three systems and knowledge domain.  
The three systems are the Self-System, the Metacognitive System, and the Cognitive System.  
The Knowledge Domain are Information, Mental Procedures, and Physical Procedures. Human can 
the development of Metacognition based on have good brain. For development thinking process 

make cognitive achievement effect the high competency nursing profession and learning outcomes 
according to Thai Qualifications Framework for Higher Education. 
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การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแบบจำลอง ADDIE 

ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม 

บทนำ 
สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิถีชีวิตอยางรวดเร็ว เปนการกาวสู
ยุคดิจิตอล  ซึ่งเปนยุคของขอมูลขาวสารสนเทศ และ   
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศช้ันสูงในการติดตอส่ือสาร
กันอยางทันสมัยรวดเร็วภายในพริบตา ขอมูลขาวสาร
มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา 
การเรียนรูประเภทของความรู หรอืขอมลูขาวสารตาง ๆ 
มนุษยจำเปนตองใชความสามารถของตนเองในการ
ใชกระบวนการคิดวิเคราะห พิจารณาแกปญหา 
วิเคราะหแยกแยะประเภทของความรูหรือขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ รวมทั้งขอมูลขาวสารทางเทคโนโลยีที่ไดรับมา
เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทย
เกิดขึ้นในยุคดิจิตอล   

พระ ร าชบัญญัติ ก า รศึ กษาแห ง ช าติ  
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 “การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ผูเรียนจึง
เปนปจจัยท่ีสำคัญย่ิงที่จะทำใหการเรียนรูประสบ 
ความสำเร็จ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดมี
การคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะในการ

เรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning) เพ่ือให 
ผูเรียนไดเกิดการใฝคิดใฝเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากน้ี
การศึกษาวิชาชีพพยาบาลจะตองเตรียมผูเรียนใหมี

จิตสำนึกในหลักของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีความตระหนักในการรักษาวัฒนธรรม
ไทยและมีการคิดวิเคราะหในการเรียนรูที่จะรับ

วัฒนธรรมที่แตกตาง รวมถึงสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2552–2559) มีนโยบายในการพัฒนาสังคม    

แหงการเรียนรู เพ่ือสรางองคความรู ความคิด ความ
ประพฤติ และคุณธรรม โดยมีเปาหมายใหผูเรียน 
มีทักษะและกระบวนการในการ คิด วิ เคราะห 
และแกปญหาได พัฒนาการเรียนรูและความรูใหม ๆ 
(สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จึง
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
(The 21st Century Learning) โดยมุงสงเสริมผูเรียน
ใหมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการ 
คิดวิเคราะห การคิดแกปญหา คิดสรางสรรค มีทักษะ
ดานเทคโนโลยีสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนและสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ 

สถาบันการศึกษาพยาบาลมีเปาหมายสำคัญ
ท่ีจะผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมี “องคความรู มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” วิชาชีพพยาบาล   
เปนวิชาชีพท่ีตองมีความรับผิดชอบสูงในการดูแลชีวิต
มนุษยโดยตรง  สถาบันการศึกษาพยาบาลมีบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบที่สำคัญท่ีจะชวยใหมนุษยได
เรียนรูที่จะพิจารณาคัดเลือกท่ีจะรับรูขอมูลขาวสารที่
ถูกตองเหมาะสมและจัดใหมีการพัฒนาการเรียนรูที่ดี
อยางมีคุณภาพ เพ่ือเตรียมทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา
ใหสอดคลองกับความตองการของสภาพสังคมไทย
ในยุคดิจิตอล  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6  
“การจัดการศึกษาตองเปนไป เพ่ือพัฒนาคนไทยให

เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำรงชวิีต สามารถอยูรวมกับผูอืน่ไดอยางมคีวามสขุ”  
การจัดการเรียนการสอนในศาสตรวิชาชีพ

พยาบาลจึงมุงใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี

คุณภาพ มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 
ของผูใชบริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และดูแล
ชีวิตมนุษยอยางมีคุณคาและเทาเทียมกัน สถาบัน 
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การศึกษาพยาบาลจึงมกีารพัฒนาศกัยภาพการเรียนรู
ของ ผู เ รี ยน เ พ่ือ ให ผู เ รี ยน เ กิดการ เ รียน รู ที่ ดี มี
ประสิทธิภาพ สามารถนำความรูความสามารถมา
ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลชีวิตมนุษยไดอยางมี
ประสิทธิภาพทันตอสภาพสังคมไทยยุคดิจิตอล 
ที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

สถาบันการศึกษาพยาบาลมีสภาการ
พยาบาลเปนองคกรวิชาชีพท่ีดูแลวิชาชีพพยาบาลได
มีการกำหนดสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและ
ผดุงครรภชั้นหน่ึง 8 สมรรถนะ ดังน้ี คือ 1) สมรรถนะ
ดานจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย 2) สมรรถนะ
ดานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ  
3) สมรรถนะดานคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะ
ดานภาวะผูนำการจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ  
5) สมรรถนะดานวิชาการและการวิจัย  6) สมรรถนะ
ดานการส่ือสารและสัมพันธภาพ 7) สมรรถนะดาน
เทคโนโลยี และสารสนเทศ และ 8) สมรรถนะดานสังคม
จากสมรรถนะของวิชาชีพพยาบาลดังกลาว มีผลให
สถาบันการศึกษาตองผลิตนักศึกษาพยาบาลใหมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ รวมทั้งตองสอดคลองกับ 
ผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 5 ดาน ดงัน้ี คือ 1) ดาน

คุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะ
ทางปญญา  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ทักษะดานการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาท่ีทำใหเกิดสมรรถนะวิชาชีพและผล 
การเรียนรูที่ดีดังกลาว ผูเขียนจึงนำแนวคิดของระบบ 
(System) มาใช เน่ืองจากระบบจะมีกลไกในการพัฒนา 
ปรับปรุง แกไข การทำงานในตัวของตนเอง โดย 
การใชขอมูลปอนกลับ (Feedback)  

ดัง น้ันการออกแบบการเ รียนการสอน 
เชิงระบบ (ADDIE Model) จึงมีความสำคัญในการ
พัฒนา การคิดแบบเมตาคอกนิชัน (Metacognition) 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดทำให
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางปญญา สงผลใหสมรรถนะของ
วิชาชีพพยาบาลและผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติสูงข้ึน สามารถ
สังเคราะหการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
(Instructional System Design: ISD) โดยใชแบบ
จำลองการออกแบบการเรียนการสอน (ADDIE Model) 
โดยอาศัยหลักของวิธีระบบ (System Approach)  
5 ข้ันตอน คือ1) Analysis 2) Design 3) Development  
4) Implementation  5) Evaluation 

ภาพท่ี 1 แบบจำลอง ADDIE  Model  
ที่มา:  Steven J. McGriff, Instructional Systems, College of Education, Penn State University, 2008 

การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแบบจำลอง ADDIE 
ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม 
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ADDIE  Model  
ADDIE Model ตามแนวคิดของ Steven J.  

McGriff (2008) อาศัยหลักของวิธีระบบ (System 
Approach) 5 ขัน้ตอน คอื 1) Analysis 2) Design 3) 
Development 4) Implementation 5) Evaluation 
ดังน้ี คือ  

1. การวิเคราะห (A: Analysis) R
1
 เปน

ขั้นตอนแรกของรูปแบบการออกแบบการเรียน 
การสอนตามแนวคิดแบบจำลองการออกแบบ 
การเรียนการสอนเชิงระบบของ ADDIE Model  

ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis Phase)  
พิจารณาดังน้ี Who What Where When Why By 
Whom 

 1.1 ประเมินความตองการจำเปน 
(Needs assessment)  

  - ความรูและทักษะอะไรท่ีผูเรียน
ตองการ (What knowledge and skills does the 
learner need to acquire?) 

  - ระบุและคนหาชองวาง ปญหา 
ความตองการ บริบท แหลงสนับสนุน (Identifying 
and exploring the gaps problems needs context 
and available resources) 

 1.2 วิเคราะหผูเรียน (Audience Analysis) 
 1.3 วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

 1.4 วิเคราะหเทคโนโลยีที่ตองการของ
ผูเรียน (Technical Analysis) 

 1.5 วิ เคราะห โครงสรางหลักสูตร
รายวิชา (Structural of the Course Analysis) 

 1.6 ประเมินสิ่งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
เคร่ืองมือสามารถใชไดหรือไม (Resource Analysis) 

 1.7 ปญหาของการเ รียนการสอน  

(Instructional Problem) 
 1.8 เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้ง

ไว (Instructional Goals and Objectives) 
 1.9 สิ่ ง แ ว ดล อ ม ขอ ง ก า ร เ รี ย น รู  

(Identifies the Learning Environment)  

 1.10 ความรูและทักษะของผูเรียนท่ีมี
อยู (Learner’s Existing Knowledge and Skills) 

 1.11 การวิเคราะหผู เ รียนและบริบท
เน้ือหา (Analyzing Learners and Context) หรือ
วิเคราะห 

 ผูเรียน (Learner Analysis) (Dick Walter; 
Carey Lou; Carey James O. 2015)  

  
ผลการวิเคราะหผูเรียน ประกอบดวย ดังน้ี 

 1.11.1) สมรรถนะของทักษะและ
ความรูกอนเรียน (Entry Skills and Prior Knowledge)  

 1.11.2) ทัศนคติที่มีตอเ น้ือหาและ
ระบบการจัดสงท่ีมีศักยภาพ (Attitudes Toward the 
Content and Potential Delivery System) 

 1.11.3) แ ร ง จู ง ใ จ ท า ง วิ ช า ก า ร  
(Academic Motivation)  

 1.11.4)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และระดับความสามารถ (Prior Achievement and 
Ability Levels) 

 1.11.5) ก า ร เ รี ย น รู สิ่ ง ที่ ช อ บ 
(Learning Preferences)   

 1.11.6) ทัศนคติทั่วไปท่ีมีตอองคกรท่ี
ใหการฝกอบรม (General Attitudes Toward the 
Organization Providing Training)  

 1.11.7) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ลุ ม  

(Group Characteristics) 
2. การออกแบบ (D: Design) D1 เปน 

ขั้นตอนท่ีดำเนินการตาง ๆ ที่จะนำไปสูเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  

ขั้นตอนการออกแบบ (Design Phase) 

พิจารณาดังน้ี  
 2.1 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง บ ท เ รี ย น 

(Learning Objectives) 
 2.2 ประเมินเคร่ืองมือ (Assessment 

Instruments) 

การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแบบจำลอง ADDIE 
ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม 



10

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

 2.3 แบบฝกหัด (Exercises)  
 2.4 เน้ือหา (Content) 
 2.5 วิ เ ค ร า ะ ห เ น้ื อ ห า ร า ย วิ ช า  

(Subject matter analysis) 
 2.6 แผนการสอน (Lesson Planning)   
 2.7 การเลือกส่ือ (Media Selection) 
 2.8 เขียนผังงานบทเรียน (Write 

Lesson Flowcharts) 
 2.9 เขียนบทดำเนินเร่ือง (Storyboard) 
 2.10 สรางบทเรียนตนแบบ (Prototype) 
ข้ันตอนการออกแบบตองเปนระบบท่ีเฉพาะ

เจาะจง การออกแบบการสรางเสริมการคิดแบบ 
เมตาคอกนิชัน (Metacognition) โดยใชแนวคิดของ
มารซาโน (Marzano’ s New Taxonomy)  
ผลลัพธท่ีไดจากขั้นตอนการออกแบบ มีดังน้ี 

 1) วัตถปุระสงคของบทเรียน (Objectives) 
 2) เน้ือหาบทเรียนท่ีออกแบบ (Design 

Document)   
 3) แบบฝกหัดและแบบทดสอบวัดผล  

(Exercises and  Performance Test) 
 4) ตนแบบของการเ รียนการสอน 

(Instructional Archetypes)  
 5) ผงังานบทเรียน (Lesson Flowcharts) 
 6) บทดำเนินเร่ือง (Storyboard) 
 7) บทเรียนตนแบบ (Prototype) 

3. การพัฒนา (D: Development) D
1
 เปน

ขั้นตอนที่นำผลลัพธที่ไดจากข้ันตอนการออกแบบมา

ดำเนินการตอเปนการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนา
เปนบทเรียนตามแผนการวิเคราะหไวตั้งแตขั้นตอน
แรก โดยใชระบบนิพนธหรือซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
เพ่ือใหไดมาซึ่งบทเรียนตนแบบพรอมจะนำไปทดลอง
ใชในขัน้ตอไป ประกอบดวยการดำเนินการตาง ๆ ดงัน้ี 

 3.1 เต รียมวัสดุประกอบบทเ รียน  
(Preparing Adjunct Materials) 

 3.2 เขียนบทเรียน (Writing/Authoring) 

ในข้ันน้ีประกอบดวย การสรางสรรคกราฟก (Creating 
Graphics) การสรางการปฏิสมัพนัธบทเรียน และการ
สรางบทเรียนพรอมแบบทดสอบ 

 3.3 ด ำ เ นิ น ก า ร ผลิ ต ( C o n d u c t 
Production) ในข้ันน้ีประกอบดวย การผลิตข้ันตน  
(Preproduction) การผลิตจรงิ (Production) และการ
ดำเนินการหลังการผลิต (Postproduction) 

 3.4 รวมสื่อทั้งหมดเขาดวยกันเปน
บทเรียนและเขียนโปรแกรมจัดการ (Integrating Media 
and Coding) 

 3.5 พัฒนาพิมพเขียวท่ีออกแบบใน 
ขัน้ตอนการออกแบบไว  

 3.6 ทดสอบเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึน และ
พัฒนาหลังนำไปทดสอบ  
ผลลัพธท่ีไดจากข้ันตอนการพัฒนา มีดังน้ี 

 1) วัสดุประกอบการเรียน (Adjunct 
Materials) 

 2) ตัวบทเรียน ประกอบดวยขอความ 
กราฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดทิศันและการปฏิสมัพนัธ 
รวมทั้งเอกสารประกอบบทเรียน 

 3) โปรแกรมการจัดการบทเรียน 
4. การนำไปใช (I: Implementation) R

2
 

เปนการนำบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือนำไปใชกับ 
กลุมเปาหมายตามวิธีการท่ีวางแผนไวตั้งแตตน 
ประกอบดวยการดำเนินการตาง ๆ  ดังน้ี 

 4.1  การติดต้ังบทเรียน (Installation) 

 4.2  จั ด ต า ร า ง เ ว ล า พ ร อ ม ป รั บ
หลักสูตร (Scheduling and Syllabus Adjustment) 

 4.3 ลงทะเ บียนเ รียนและบ ริหาร

บทเรียน (Enrollment and Administration) 
 4.4  ปฐมนิเทศผูเรียน (Orientation) 
 4.5  วางแผนการสนับสนุนจากผูสอน 

(Instructor Plans Facilitation) 
 4.6 จั ด สิ่ ง ส นั บ ส นุ น บ ท เ รี ย น  

(Facilitation of Course) 

การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแบบจำลอง ADDIE 
ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม 
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ผลลัพธท่ีไดจากขั้นตอนการทดลองใช มีดังน้ี 
 1) บัญชีรายช่ือชั้นเรียน (Class Roster) 
 2) การเรียนการสอน (Instructional) 
 3) แผนการส นับสนุนจาก ผู สอน  

(Instructor’s Facilitation Plan) 
5. การประเมินผล (E: Evaluation) D

2
 

เปนข้ันตอนสุดทายของรูปแบบออกแบบการเรียน
การสอน ADDIE เพ่ือประเมินผลบทเรียนระหวางเรียน
หรือประเมินเปนระยะ ๆ เปนชวง ๆ (Formative 
Evaluation) ประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และนำผล
ท่ีไดไปปรับปรุงแกไขและประเมินสรุปผล (Summative 
Evaluation) เพ่ือสรุปผลและตัดสินใจ และมีการ 
ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ทุกข้ันตอนของ 
ADDIE MODEL ทั้งน้ีเพ่ือใหไดบทเรียนท่ีมีคุณภาพ 
ประกอบดวยการดำเนินการตาง ๆ ดังน้ี 

 5.1 จั ด ท ำ เ อ ก ส า ร โ ค ร ง ก า ร 
(Documenting Project) 

 5.2 ทดสอบบทเรียน (Testing) 
 5.3 ป รั บ บ ท เ รี ย น ใ ห ใ ช ง า น ไ ด  

(Validation) 

 5.4 ประเมินผลกระทบ (Conducting 
Impact Evaluation) 

 5.5 ประเ มินผลระหว างการสอน  
(Formative Evaluation) 

 5.6 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการสอน
หรือประเมินเพ่ือสรุปผล (Summative Evaluation) 
ผลลัพธท่ีไดจากข้ันตอนการประเมินผล มีดังน้ี 

 1) เอกสารโครงการ (Documentation) 
ไดแก บันทึกขอมูลดานเวลา (Record Time Data) 
รายงานผูใชบทเรียนและผูควบคุม (Trainees and 
Supervisors Report) และ ผลสรุปของขอคำถาม
บทเรียน (Course Review Question Results) เปนตน 

 2) คุณภาพของบทเรียน (Quality) 
ไดแก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเรียน (Effectiveness) และความพึงพอใจ 
(Satisfaction) เปนตน 

 3) รายงานผลกระทบของบทเรียน  
(Impact Evaluation Report) 

 

 
ภาพท่ี 2 The Structure of Observed Learning Outcome (SOLO) Taxonomy 

ที่มา: John Biggs and Collis, K., 1982 

การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแบบจำลอง ADDIE 
ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม 
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สรุปการวิเคราะห (A: Analysis) R
1 

การวิเคราะห (A: Analysis) R
1 

1. ป ญ ห า ข อ ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
(Instructional Problem) 

 1.1) ดานหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 1.2) ดานครูผูสอน 
 1.3) ดานสถานท่ีอปุกรณและสิง่อำนวย 

ความสะดวก 
 1.4) ดานการวัดและประเมินผล 
2. วิเคราะหผูเรียน (Learner Analysis) 

และเ น้ือหารวมทั้ ง เปาหมายและวัตถุประสงค 

การเรียนรู 
3. ประเมินความตองการจำเปนของ 

ผูเรียน (Needs Assessment)    
4. วิเคราะหระดับผลการเรียนรูของผูเรียน

ตามแนวคิด SOLO Taxonomy 
2. การออกแบบ (D: Design) D

1
 เปน 

ขั้นตอนท่ีดำเนินการตาง ๆ ที่จะนำไปสูเปาหมาย 
และวัตถุประสงคที่ตั้งไว  

ขั้นตอนการออกแบบ (Design Phase) 
เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร า ง ก า ร คิ ด แบบ เ มต าคอก นิ ชั น 
(Metacognition) โดยใชแนวคิดของมารซาโน (Marzano’ s 
New Taxonomy)  

 

ภาพท่ี 3 Marzano’s New Taxonomy 
ที่มา: Marzano Taxonomy, Center for Teaching Innovation and Excellence, 2007 

 
 

การออกแบบการสอนเชิงระบบ ADDIE 
MODEL ตามแนวคิดของมารซาโน (Marzano’ s 

New Taxonomy) ในการพัฒนาการคิดแบบเมตา
คอกนิชัน  (Metacognition)  ของนักศึกษาพยาบาล
มีการออกแบบการเรียนการสอน 3 ระบบ  1 ขอบเขต 

ในรายวิชาการพยาบาล ดังน้ี 
1. ระบบตนเอง (Self-System) ออกแบบ

การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาพยาบาลกำกับ
ควบคุมตนเองในการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ทัศนคติ 

ความเชื่อ และอารมณความรูสึก จะกำหนดแรงจูงใจ
ของนักศึกษาพยาบาลใหทำภาระงานสำเร็จลุลวง 3 
ดาน ดังน้ี  

 1.1) การวางแผน เปนการกำหนด
วัตถุประสงคและข้ันตอนของการเรียนรู รายวิชา 

การพยาบาลเพ่ือเปนแนวทางใหนักศึกษาพยาบาล
เกิดการเรียนรูปฏิบัติงานการพยาบาลใหสำเร็จอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยออกแบบจัดกิจกรรมใหนักศึกษา

พยาบาลวิเคราะหในการหาคำตอบของโจทย

การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแบบจำลอง ADDIE 
ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม 
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สถานการณเก่ียวกับการพยาบาลท่ีมีปญหาสุขภาพ 
จะตองมีขั้นตอนใดบาง เพ่ือใหไดคำตอบท่ีถูกตอง
และสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีโจทยกำหนด 

 1.2) การกำกับควบคุม ใหนักศึกษา
พยาบาลกำกับตรวจสอบและคิดทบทวนตนเอง 
เก่ียวกับความเหมาะสมและความถูกตองของวิธีการ
และข้ันตอนท่ีนักศึกษาจะเลือกใชการเรียนรูการปฏิบัติ 
งานการพยาบาล  โดยออกแบบจัดกิจกรรมใหนักศึกษา
พยาบาลวิเคราะหวิธีเลือกใชเหมาะสมและสอดคลอง
กับการแกปญหาภาวะสุขภาพ 

 1.3) การประเมินใหนักศึกษาพยาบาล
ประเมินตนเองตรวจสอบผลที่ไดจากการเรียนรู 
การพยาบาล ซึ่งผลที่ไดมีความถูกตองและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีวางไว โดยออกแบบ
จัดกิจกรรมใหนักศึกษาพยาบาลตรวจสอบวาคำตอบ
ที่ไดสมเหตุสมผลกบัโจทยปญหาหรือไม  

2. ระบบอภิปญญาหรือระบบการคิด
ทางปญญาหรือความตระหนักตอกระบวนการคิด  
(Metacognitive System) เปนความสามารถของ 
นักศึกษาพยาบาลเก่ียวกับการรูปจจัยท่ีจำเปนท่ีทำให       
การเรียนรูการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองรูใหผูอื่นฟงได นักศึกษา
พยาบาลสามารถอธิบายเหตุผลใน 3 ดาน ดังน้ี  

 2.1) กิจกรรมสนับสนุนความคิดหรือ

วิธีการท่ีถูกตองของตนเอง  นักศึกษาพยาบาลสามารถ
อธิบายเหตุผล เพ่ือสนับสนุนความคิดหรือวิธีการ 
ที่ถูกตองของตนเองไดอยางชัดเจน ซึ่งแสดงถึง 

ความม่ันใจวาส่ิงท่ีตนเองคิดน้ันถูกตอง หลังจากมี
การประเมินแลววากระบวนการคิดท่ีใชในการเรียนรู    

การพยาบาล 
 2.2) กิ จ ก ร ร มยอม รั บ ค ว ามคิ ด ที่ 

ถูกตอง   นักศึกษาสามารถอธิบายเหตุผลในการยอมรับ
ความคิดหรือวิธีการอ่ืนท่ีถูกตอง ซ่ึงแตกตางจากแนวคิด
ของตัวนักศึกษาพยาบาล 

 2.3) กิ จ ก ร ร มยอม รั บ ค ว าม คิ ดที่
ผิดพลาด นักศึกษาพยาบาลสามารถอธิบายเหตุผล
ในการยอมรับวาความคิดของตนเองผิดพลาด และ
พรอมที่จะแกไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หลังจากมี            
การประเมินแลววากระบวนการคิดท่ีใชในการเรียนรู
ใหงานสำเร็จ 

3. ระบบปญญา (Cognitive System) 
ออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการคิดแบบ        
เมตาคอกนิชัน (Metacognition)  มี 4 ระดับ คือ  

 1) การเรียกใชความรู (Knowledge 
Retrieval) โดยออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดมความคิด 

  1.1) กิจกรรมใหจำเร่ืองที่เรียนรูได  
(Recognizing)  

  1.2) กิจกรรมใหระลึกความรูที่
เรียนรูมาได (Recalling) 

  1.3) กิจกรรมใหสามารถกระทำ
การตามคำส่ังได (Executing) 

 2) ความเขาใจ (Comprehension)  
โดยออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1) กิ จก ร รม ใช ค ว าม เ ข า ใ จ
สังเคราะห (Synthesizing) การใหนักศึกษาพยาบาล
สามารถระบุองคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดของแนวคิด
รวบยอดและตัดท้ิงสวนท่ีไมสำคัญหรือไรสาระ 

 3) การวิเคราะห (Analysis) โดย
ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.1) กิ จ ก ร ร ม จั บ คู วิ เ ค ร า ะ ห

สถานการณปญหาสุขภาพกับการดูแลสุขภาพ 
 4) การนำความรูไปใช (Knowledge 

Utilization) โดยออกแบบจัดกิจกรรมการเรียน        
การสอน 

  4.1) กิจกรรมตัดสินใจแกปญหา

และการสืบเสาะทดลอง (Decision Making and 
Problem Solving and Experimental Inquiry)  
นักศึกษาใชกระบวนการในการช่ังน้ำหนักทางเลือก        

การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแบบจำลอง ADDIE 
ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม 
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เพ่ือกำหนดการกระทำท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการตัดสินใจ
คิดแกปญหาโจทยสถานการณปญหาสุขภาพกับ    
การดูแลสุขภาพ 

1. ขอบเขตความรู (Knowledge Domain) 
เปนความสามารถของนักศึกษาพยาบาลในการรู
กระบวนการคิดของตนเองในการเรียนรูการพยาบาล 
3 ดาน ดังน้ี 

 1) ความรูดานเน้ือหาสาระ (Information)  
 2) ขัน้ตอนทางจิต (Mental Procedures) 
 3) ขั้นตอนทางกายภาพ (Physical 

Procedures) 
สรุปการออกแบบ (D:) D

1
 การออกแบบ  

(D:) D
1
  
ตามแนวคิดของมารซาโน (Marzano’ s New 

Taxonomy) ออกแบบกิจกรรม ดังน้ี 
1.  ออกแบบเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  

7 กิจกรรม ดังน้ี  
 1.1) กิจกรรมกระตุนใชความคิด ถาม

คำถามและตอบคำถาม 
 1.2) กิจกรรมประเมินตนเอง 
 1.3) กิจกรรมสนับสนุนความคิดหรือ

วิธีการท่ีถูกตองของตนเอง    
 1.4) กิ จ ก ร รมยอมรั บความคิ ดที่ 

ถูกตองและผิดพลาด 
 1.5) กิจกรรมระดมความคิด 
 1.6) กิจกรรมใชความเขาใจสงัเคราะห 

(Synthesizing) 
 1.7) กิจกรรมตัดสินใจแกปญหาและ

การสืบเสาะทดลอง (Decision Making, Problem 
Solving and  Experimental Inquiry) 

2. ออกแบบเคร่ืองมือที่ ใช ในการเ ก็บ

รวบรวมขอมูล 
 2.1)  ออกแบบแบบประเมินการคิด

แบบเมตาคอกนิชัน (Metacognition)   

3. การพัฒนา (D: Development) D
1
 นำ

กิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรม และแบบประเมินการคิดแบบ
เมตาคอกนิชันไปพัฒนาจัดทำเปนพิมพเขียวท่ีออกแบบ
ในข้ันตอนการออกแบบไว และนำมาทดสอบเคร่ืองมือท่ี
สรางข้ึน และพัฒนาหลังจากนำไปทดสอบกับนักศึกษา
พยาบาลแลว 

สรุปการพัฒนา (D: Development) D
1 

การพัฒนา (D: Development) D
1
  

ตามแนวคิดของมารซาโน (Marzano’ s New 
Taxonomy) 

1. จัดทำพิมพเขียว  
2. สรางเคร่ืองมือวิจัยท่ีใชในการวิจัย 
3. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัย 
4. ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
5. นำเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไปทดลอง

ใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกัน 
6. นำผลการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใน

การวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงแกไข 
 1) เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า รทดลอ ง  

กิจกรรมการเรียนการสอน 7 กิจกรรม ดังน้ี  
  1.1) กิจกรรมกระตุนใชความคิด 

ถามคำถามและตอบคำถาม 
  1.2) กิจกรรมประเมินตนเอง 

  1.3) กิจกรรมสนับสนุนความคิด
หรือวิธีการท่ีถูกตองของตนเอง    

  1.4) กิจกรรมยอมรับความคิดท่ี 
ถูกตองและผิดพลาด 

  1.5) กิจกรรมระดมความคิด 
  1.6) กิ จ ก ร ร ม ใ ช ค ว าม เ ข า ใ จ

สังเคราะห (Synthesizing) 

  1.7) กิจกรรมตัดสินใจแกปญหา

และการสืบเสาะทดลอง (Decision Making, Problem 
Solving and  Experimental Inquiry) 

การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแบบจำลอง ADDIE 
ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม 
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 2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

 2.1) แบบประเมินการคิดแบบเมตา
คอกนิชัน (Metacognition) 

4. การนำไปใช (I: Implementation) R
2
 

ดำเนินการทดลองโดยนำเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ท่ีพัฒนาข้ึน ไปใชกับกลุมเปาหมายนักศึกษาพยาบาล 

 
สรุปการนำไปใช (I: Implementation) R

2 

1. นำเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไปดำเนิน
การทดลองวิจัยกับกลุมเปาหมายนักศึกษาพยาบาล 

5. การประเมินผล (E: Evaluation) D
2
 เปน

ขั้นตอนสุดทายของรูปแบบออกแบบการเรียน 
การสอน ADDIE เพ่ือประเมินผลบทเรียนระหวาง 
การเรียนการสอนหรือประเมินเปนระยะ ๆ เปนชวง ๆ 
(Formative Evaluation) ประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพและประเมินสรุปผล (Summative Evaluation) 
เพ่ือสรุปผลและตัดสินใจและมีการใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) ทุกข้ันตอนของ ADDIE MODEL  

สรุปการประเมินผล (E: Evaluation) D
2 

1. ประเมินผลบทเรียนระหวางการเรียน
การสอนหรือประเมินเปนระยะ ๆ เปนชวง ๆ  
(Formative Evaluation) ประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ 

2. ประเมนิสรปุผล (Summative Evaluation) 
เพ่ือสรุปผลและตัดสินใจ 

3. มีการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
ทุกข้ันตอนของ ADDIE MODEL 

4. วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการวิเคราะห  
5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
6. ขอเสนอแนะท่ีได 

      

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

   

1.  (A: Analysis) R1 

2.  (D: Design) D1 

 (E: Evaluation) 

Formative Evaluation D2
3.  (D: Development)

4.  (I: Implementation)
5.  (E: Evaluation)    

Summative Evaluation D2 

สรุปแบบจำลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ADDIE MODEL 
เพ่ือพัฒนาการคิดแบบเมตาคอกนิชัน (Metacognition) 

ภาพท่ี 4 แบบจำลอง ADDIE  Model  
ที่มา:  Steven J. McGriff, Instructional Systems, College of Education, Penn State University, 2008 

 

การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแบบจำลอง ADDIE 
ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม 
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3. สรุป 
สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิถีชีวิตอยางรวดเร็ว เปนการกาวสู
ยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาพยาบาลมีเปาหมาย
สำคัญท่ีจะผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมี “องคความรู  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดำรง
ชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”    

สถาบันการศึกษาพยาบาลมีบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบท่ีสำคัญท่ีจะชวยใหมนุษยไดเรียนรู    
ที่จะพิจารณาคัดเลือกท่ีจะรับรูขอมูลขาวสารท่ี 
ถูกตองเหมาะสม และจัดใหมีการพัฒนาการเรียนรู 
ที่ดีอยาง  มีคุณภาพ เพ่ือเตรียมทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคาท่ีตองมีความรับผิดชอบสูงในการดูแลชีวิตมนุษย
โดยตรง  

ดังน้ันดวยเหตุผลดังกลาว ผูเขียนจึงนำ
แนวคิดของระบบ (System) มาใชในการจัดการศึกษา
พยาบาล เน่ืองจากระบบจะมีกลไกในการพัฒนา
ปรับปรุงแกไขการทำงานในตัวของตนเอง โดยการใช
ขอมูลปอนกลับ (feedback) จะเห็นวาการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional System 
Design: ISD) สามารถสังเคราะหแบบจำลอง 
การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ตาม
แนวคิดของสตีเวน เจ แมกกริฟฟ (2008) (Steven J. 
McGriff, 2008) โดยอาศัยหลักของวิธีระบบ (System 
Approach) 5 ขั้นตอน คือ 1) Analysis 2) Design 

3) Development 4) Implementation 5) Evaluation 
เพ่ือพัฒนาการคิดแบบเมตาคอกนิชัน (Metacognition) 
ของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดของมารซาโน  

(2007) (Marzano’ s New Taxonomy, 2007) 3 ระบบ 
1 ขอบเขต ดังนี้ 1) ระบบตนเอง (Self-System)  
2) ระบบอภิปญญาหรือระบบ  การคิดทางปญญา 

หรือความตระหนักตอกระบวนการคิด (Metacognitive 
System) 3) ระบบปญญา (Cognitive System)  
1 ขอบเขตความรู (Knowledge domain) คือ 3 ดาน 

ดังน้ี 1) ความรูดานเน้ือหาสาระ (Information)  
2) ขั้นตอนทางจิต (Mental Procedures) 3)ขั้นตอน
ทางกายภาพ (Physical Procedures) ซึ่งมนุษย 
จะสามารถพัฒนาการคิดแบบเมตาคอกนิชัน 
(Metacognition) ไดบนพ้ืนฐานของการมีสมองท่ีดี 
(Good brain) ที่จะพัฒนากระบวนการคิดใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิทางปญญาซ่ึงสงผลใหสมรรถนะของวิชาชีพ
พยาบาลและผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติสูงขึ้น  
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การประเมินเพื่อการเรียนรู: การตั้งคำถาม 
และการใหขอมูลยอนกลับเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
Assessment for Learning : Questioning and Feedback  
to Enhance Learning  
 
โชติมา หนูพริก* 

 

บทคัดยอ 

การประเมินเพ่ือการเรียนรูเปนกระบวนการรวบรวมหลักฐานขอมูลเชิงประจักษตางๆ ตามสภาพจริง
เก่ียวกับการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือระบุและวินิจฉัยปญหาการเรียนรู และใหขอติชมที่มีคุณภาพแกผูเรียน  
เพ่ือปรับปรุงการเรียนรูใหดีขึ้น อันจะนำไปสูการปรับการเรียนและเปล่ียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นหรือ
การประเมินระหวางเรียนผลวิจัยไดระบุกลยุทธการสอนในชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางย่ิง 
ในการสงเสริมการประเมินเพ่ือการเรียนรูคือ1) กลยุทธในการต้ังคำถามคำถามไมเพียงแตใชเปนเคร่ืองมือ 
ในการเรียนการสอน แตยังเปนวิธีที่ครูใชเพ่ือใหรูวานักเรียนรูและสามารถทำอะไรไดบางและ 2) การใหขอมูล
ยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ มุงเนนไปที่เกณฑความสำเร็จเปนท่ียอมรับและบอกสิ่งท่ีนักเรียนไดประสบ 
ความสำเร็จและท่ีตองปรับปรุง ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนการใหขอมูลยอนกลับเปนสวนหน่ึงของระบบการ
ประเมินระหวางเรียนท่ีพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน  ระบบการประเมินระหวางเรียนประกอบดวย 3 องคประกอบ 
คือการใหขอมูลกระตุนการเรียนรู (Feed up) การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และการใหขอมูลเพ่ือ 
การเรียนรูตอยอด (Feed forward) โดยมีคำถามวา ฉันกำลังจะไปที่ไหนฉันจะไปอยางไร และฉันจะไปตอ
ที่ไหนตามลำดับ วิธีการน้ีตองอาศัยความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนในการพัฒนาการเรียนรู 

 

The learning assessment is the process of gathering empirical data authentically from 

students’ learning to identify and diagnose the learning problem, and also give students the 
effective comments to improve their learning which can lead to the learning and teaching adjustment or 
formative assessments. The research has indentified the effective teaching strategies which are 
especially promoting the leaning assessment. They are 1) Questioning strategy which should not 

be only the pedagogical tool for teaching in classes, but it should be used for the teachers to 
observe what their students can do, 2) Effective teacher feedbacks which should focus on the 
acceptable criteria of achievement that can let the students know what they have succeeded or 

what they should improve. Giving feedbacks is a part of the formative assessment system which 
can develop the student’s learning. The formative assessment system is included with 3 components 

* นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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which are Feed up, Feedback, and Feed forward. Feed-up ensures that students understand the 
purpose of the assignments, tasks, or lessons, including how they will be assessed. Feedback 
provides students with information about their successes and needs. Finally, Feed forward guides 
student learning based on performance data. These thee components come with three main 
questions for teachers and students which are Where am I going? (feed up), How am I doing?  
(feedback),Where am I going next? (feed forward). 

บทนำ 
การประเมินเพ่ือการเรียนรูในชั้นเรียนเพ่ือ

ใหครูเขาใจวานักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางไร เขาใจ
หรือไม ครูสามารถหาแนวทางการสอนท่ีชวยใหนักเรียน
เกิดความเขาใจและเรียนรูไดอยางแทจริง การต้ังคำถาม
เปนเทคนิคและกลยุทธการประเมินเพ่ือการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงชวยใหครูเขาถึงการเรียนรูของนักเรียน
ไดอยางลึกซึ้ง คำตอบของนักเรียนช้ีใหเห็นถึงระดับ
ความเขาใจ จุดออน จุดแข็งของนักเรียนดวยการต้ัง
คำถามและสังเกตคำตอบ ชวยใหครูสามารถเขาใจ
และวิเคราะหความตองการเพ่ือการเรียนรูของนักเรียน 
อีกท้ังยังชวยใหครูใหขอมูลยอนกลับกับนักเรียนเพ่ือ
ใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพไดตามเปาหมาย
การเรียนรู การใหขอมูลยอนกลับท่ีดีสำหรับการประเมิน
เพ่ือการเรียนรูชวยใหเกิดการเรียนรูตองชวยใหนักเรียน
สนุกกับการเรียน การต้ังคำถาม และการใหขอมูล
ยอนกลับเช่ือมโยงกับการประเมินเพ่ือการเรียนรูอยางไร 

การประเมินเพ่ือการเรียนรูมีสวนสำคัญ 

ในการจัดการเรียนรูหองเรียน การประเมินเกิดข้ึน 
เสมอ เพราะครูตองต้ังคำถามกระตุนย่ัวยุผูเรียนให
แสดงความคิด ความสามารถ การต้ังคำถามท่ีดีเปน

คุณลักษณะท่ีสำคัญคุณลักษณะหน่ึงที่ผูสอนใน
ปจจุบัน ควรไดรับการเพ่ิมพูนทักษะ โดยการต้ังคำถาม
กระตุนการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางกระบวนการคิดท่ีนำ
ไปสูการวางแผนการแกปญหา และการสรางสรรค
ชวยกระตุนการคิดขั้นสูงของผูเรียนไดเปนอยางดี 

การต้ังคำถามท่ีดีตองเปนคำถามสงเสริมการเรียนรู
และทรงพลัง (Power Questions) ผูเรียนคิดวิเคราะห
และแกปญหา ตลอดจนคำถามท่ีกระตุนใหผูเรียน

เกิดความสงสัยและเกิดคำถามในการเรียนรูตอไป 
การใหผลยอนกลับเชิงสรางสรรค (Creative Feedback)
ซึ่งจะเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 ของผูเรียนไดเปนอยางดี 

หลังจากตั้งคำถามกระตุนย่ัวยุผูเรียนแลว 
การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนใน 3 ลักษณะ ไดแก 
การใหขอมูลกระตุนการเรียนรู (Feed up) การใหขอมูล
ยอนกลับ (Feed back) และการใหขอมูลเพ่ือการ
เรียนรูตอยอด (Feed forward) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
ผูเรียนตระหนักในการเรียนรูอยางตอเน่ืองสอดคลอง
กับการประเมินผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ใหความสำคัญ
กับการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน  
(Improve Student Learning) การประเมินเพ่ือเรยีนรู 
(Assessment for Learning) และใชการประเมินเปน
เคร่ืองมือการเรียนรู (Assessment as Learning) 
บทความน้ีผูเขียนนำเสนอแนวคิดเทคนิคการต้ังคำถาม

และการใหขอมูลยอนกลับท่ีเชื่อมโยงกับการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู 

การประเมินผลเพ่ือการเรียนรู (Assessment 

for Learning) หมายถึง กระบวนการรวบรวมหลักฐาน
ขอมูลเชิงประจักษตางๆ ตามสภาพจริงเก่ียวกับการ
เรียนรูของผูเรียนเพ่ือระบแุละวินจิฉยัปญหาการเรียนรู 
และใหขอติชมที่มีคุณภาพแกผูเรียน เพ่ือปรับปรุง 
การเรียนรูใหดีขึ้น โดยใชวิธีการประเมินหลากหลาย 

และเพ่ือใหเขาใจการเรียนรูของผูเรียนในแงมุมตางๆ 
อยางรอบดาน อันจะนำไปสูการปรับการเรียนและ
เปลี่ยนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (พจนานุกรม
ศัพทศึกษาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2555) 
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เทคนิคการต้ังคำถาม 
คำถามเปนตัวกระตุน /ชี้แนะใหผู เ รียน

แสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรูของตนเอง รวมถึง
เปนเคร่ืองมือวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน แตจะเปนประโยชนมากหรือนอยข้ึนอยู
กับรูปแบบของคำถามและเทคนิคการใชคำถาม ดังน้ัน 
เทคนิคการต้ังคำถามเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
จึงเปนเร่ืองสำคัญย่ิงท่ีครูควรเรียนรูและนำไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ 

คำถามท่ีทรงพลัง (Power Questions) 
เปนคำถามกระตุนการคิด และนำไปสูการเรียนรูเปน
คำถามท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียนรู 
เปนคำถามท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาเปนคำถาม 
ทั่ว ๆ ไป 

กลยุทธการตั้งคำถามที่ทรงพลัง การใช
คำถามเปนกลวิธีสำคัญท่ีครูใชประเมินความรู 
และความเขาใจที่นักเรียนแตละคนมีอยูรวมทั้ง 
เปนเคร่ืองสะทอนใหครูสามารถชวยเหลือสงเสริม 
ความรูความเขาใจใหนักเรียนแตละคนใหบรรลุ
เปาหมาย การเรียนท่ีครูกำหนดไว น่ันคือการใชคำถาม
เปนรูปแบบการปฏิสัมพันธโดยท่ัวไประหวางนักเรียน
กับครูซ่ึงครูสามารถใชเพ่ือวัดระดับความรูความเขาใจ
ตลอดจนวัดความคิดในระดับสูงของนักเรียนได 
กลยุทธที่นาสนใจ เชน 1) วางแผนการต้ังคำถาม
ลวงหนา 2) หลีกเล่ียงการใชคำถามที่ชี้นำคำตอบ  

3) เวนระยะเวลาใหผูเรียนคิดหาคำตอบ 4) ไมย้ำ
คำถาม 5) ถามดวยคำถามท่ีชัดเจน 6) ถามทีละหน่ึง
คำถาม 7) ใชคำถามท่ีหลากหลาย  

เทคนิคท่ีครูสามารถนำไปใชในชวง 
การถาม-ตอบคำถามในชั้นเรียน 

1. รอเวลาให เวลานักเ รียนคิดสัก นิด 

หลังจากท่ีครูถามคำถามแลว จากงานวิจัยพบวา  
การใหเวลานักเรียนประมาณ 3-5 วินาที กอนตอบ
คำถามชวยเพ่ิมคุณภาพและปริมาณของคำตอบได
อยางมาก   

2. ไมมี การยกมื อ เมื่ อครู ต อ งการให
นักเรียนมีสวนรวมในการตอบคำถามใดๆ ครูอาจใช
เทคนิคดังกลาวโดยอธิบายวา คำถามน้ีครูคิดวา 
ทุกคนควรมีสวนรวมในการตอบจึงไมจำเปนตองมี
การยกมือตอบ 

3. การต้ังคำถามตอยอดครูควรเรียบเรียง
คำถามตามลำดับเปนขั้นๆใหสอดคลองกับเนื้อหา
การเรียนรูโดยเร่ิมถามคำถามเพ่ือใหไดคำตอบตาม
ระดับข้ันตอนทักษะการเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน ไดแก สังเกต 
บรรยาย ระบุ ทบทวนความรูเดิมและไปตอยอดสูระดับ
ที่สูงขึ้น คือ การสังเคราะห การนำไปใชและตีความ
ผานการอภิปรายในชั้นเรียน 

4. บัตรคำ ABCDEเมื่อครูถามคำถาม
ประเภทปรนัยมีคำตอบใหเลือก A, B, C, D หรือ E 
โดยครูอาจจะนับ 1,2,3 แลวใหนักเรียนชูบัตรตัวอักษร
ตัวเลือก (บัตร A, B, C, D หรือ E) เปนคำตอบของ
นักเรียนแตละคน วิธีการทำบัตร A, B, C, D,E ทำได
งายและราคาถูกเพียงตัดกระดาษขาวขนาด 4 X 6 
นิ้วแลวพิมพตัวอักษรสีดำหนา 1 ตัว ตอ 1 บัตรคำ 
(ชุดบัตรคำครบชุดอาจจะมีตัวอักษรตั้งแต A-H และ 
T เอื้ออำนวยตอการถามคำถามท้ังแบบเลือกคำตอบ
ที่ถูกตองเพียงคำตอบเดียวหรือหลายคำตอบหรือ 
แบบถูกผิด รูปแบบนี้เปนรูปแบบของระบบการตอบ
ทั้งชั้น ซึ่งจะชวยครูรับรูวานักเรียนเรียนรูอะไร เขาใจ

อะไร ไดอยางรวดเร็วขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรมและ 
ปฏิสัมพันธกับนักเรียนท้ังชั้น ครูอาจถามปากเปลา
หรือฉายคำถามผานเคร่ืองฉายขามศีรษะ ดังน้ันครู 

ใชขอมูลจากคำตอบของนักเรียนมาปรับและจัดเปน 
การอภิปรายหรือบทเรียนเพ่ือเขาสูความรูที่ตองการ
ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

5. การสัมมนาแบบโสเครติสครูใหนักเรียน
เขียนคำถามเม่ือจบบทเรียนหรือหนวยการเรียน จาก

นั้นแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย โดยในแตละกลุม
จัดใหสมาชิก 1 คน ทำหนาท่ีเปนผูประสานงานนำสู
การอภิปรายกลุม สมาชิกแตละคนสงคำถามของตนเอง

การประเมินเพื่อการเรียนรู: การตั้งคำถามและการใหขอมูลยอนกลับ 
โชติมา หนูพริก 
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มารวมกัน ซ่ึงมีสมาชิกคนหน่ึงอานคำถามและดำเนิน
การอภิปรายหาคำตอบรวมกัน หากกลุมใดตองการ
ความชวยเหลือครูก็เขาไปใหความชวยเหลือหรือช้ีแนะ 
รวมทั้งทำหนาท่ีเปนผูสังเกตการเรียนรูของนักเรียน 

6. การต้ังคำถามแบบสืบสวน/สอบสวนครู
ควรต้ังคำถาม เชน ตั้งคำถามวาทำไมตัวละคร/คน 
คิดอยางน้ัน คุณรูไดอยางไร มีเหตุผลไหม อะไร คุณ
หมายความวาอะไร ที่พูดวา... มีเหตุผล/ขอมูลอะไรท่ี
คุณตองสนับสนุนจุดยืนของคุณ บอกขอมูลมากกวา
นี้ในเรื่อง... คุณจะทำใหนาเชื่อถือหรือยืนยันเรื่อง...
อยางไร 

7. การตอบเพิ่มเติมเปนวิธีที่ครูใหนักเรียน
ชวยตอบเพ่ิมเติมคำตอบของเพ่ือนรวมชั้นท่ีตอบมา
แลว บอยคร้ังท่ีความคิดของนักเรียนจะเกิดข้ึนเพ่ิมเติม
อีกหลังจากท่ีไดฟงคำตอบของเพ่ือน ดังน้ันจึงเปน
โอกาสท่ีดีท่ีครูควรถามนักเรียนคนอ่ืน ๆ เพ่ือชวยเสริม
เติมเต็มคำตอบนั้น ๆ  

8. การตอบบนกระดานดำหรือไวทบอรด
วิธีการน้ีมีจุดประสงคท่ีจะรับรูความเขาใจของนักเรียน

อยางรวดเร็ว โดยครูใหนักเรียนตอบสั้น ๆ (1 หรือ  
2 คำ) ลงบนกระดาน จากน้ันชูกระดานคำตอบข้ึน 
ครูก็สามารถมองเห็นวา นักเรียนแตละคนมีความ
รูความเขาใจแคไหน การเรียนรูกำลังพัฒนาอยางไร 

9. การต้ังคำถามโดยใชไมไอศกรีมวิธีนี้ 
ครูเขียนช่ือนักเรียนแตละคนลงบนไมไอศกรีมแตละ
อัน วางไมไอศกรีมเทากับจำนวนนักเรียนลงในถวย  
1 ใบ เมื่อครูถามคำถาม ครูดึงไมไอศกรีมที่ตรงกับ 
ชือ่นักเรียนคนใด นกัเรียนคนน้ันตองลกุข้ึนตอบคำถาม 
ถาตอบไมไดครก็ูหยิบไมไอศกรมีทีม่ชีือ่นกัเรียนคนตอไป 

10. การใชคำถามแบบเจาะลึกความเขาใจ
ครูตองพิจารณาถึงระดับของคำถามท่ีครูใชเสมอวา 
เปนคำถามระดับใด ถาใชคำตอบท่ีตองการทบทวน
ความรูเดิม ครูก็คาดหวังไดวา การอภิปรายที่ไดจะ
ตองลงลึกถึงความเขาใจในเนื้อหาเร่ืองท่ีสอนไดเพียง
เล็กนอยเทาน้ัน 

นอกจากน้ีครูสามารถนำเทคนิคการใชคำถาม
มาใชในชวงเวลาการถาม-ตอบในชั้นเรียนดังนี้ 
(ภาพท่ี 1) 

ภาพท่ี 1 การนำเทคนิคการใชคำถามมาใชในการถามตอบในชั้นเรียน 

 

-

1. -

2. 3.  

4.
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1.  การใชคำถาม-คำตอบเพื่อทบทวน
บทเรียน 

 1.1 กระดานแผนเล็ก โดยครูใหนักเรียน
แตละคนเขียนคำตอบและแสดงใหครูดูซึ่งครูสามารถ
มองคำตอบและทราบไดวานักเรียนคนใดมีความรู 
ความเขาใจในบทเรยีนน้ัน และคนใดตองการเพ่ิมเติม
ความรูในเรื่องดังกลาว 

 1.2 นี้คือคำตอบ อะไรคือคำถาม 
เทคนิคครูจะบอกคำตอบใหนักเรียน เชน  

 ครู: “คำตอบคือ 45 คำถามสำหรับ 
คำตอบนี้คืออะไร หรือควรจะถามวาอยางไร” หรือ 

 คร ู   : คำตอบคอื พระเจาเฮนร่ีทีน่กัเรียน
คดิวามคีำถามอะไรบางท่ีสามารถใชคำตอบนีไ้ด 

 1.3 บิงโกคำสำคัญ เทคนิคนี้ใชใน
กรณีที่ครูตองการทบทวนคำสำคัญท่ีเรียนรู โดยครู
เขียนคำสำคัญ พรอมหมายเลขแตละคำบนกระดาน 
จากน้ันใหนักเรียนเลือกหมายเลขของคำเหลาน้ันเขียน
ลงบนกระดานบิงโกของตนเอง ตอมาใหนักเรียนฟง
ครูอานคำจำกัดความของคำสำคัญทีละคำแลวจึง
กากบาทหมายเลขของคำสำคัญท่ีตรงกับคำจำกัดความ 
เม่ือนักเรียนคนใดมีกากบาทครบตามตารางบิงโก 
ตามแนวด่ิง แนวนอน หรือแนวทแยงใหนักเรียน 
คนนั้ นอ านคำสำคัญคำ น้ันพรอมกับคำจำกัด 
ความเพ่ือเปนการทบทวนความรูรวมกัน 

2. การใชคำถามเพื่อสรางความมั่นใจ 
 การต้ังคำถามท่ีทำใหนักเรียนไมรูสึกวา

ขาดความม่ันใจเม่ือตอบผิดจะกระตุนใหนักเรียนม่ันใจ
หรือกลาเสี่ยงท่ีจะตอบ คำถามเหลาน้ีจะเปนคำถาม

ที่สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความเขาใจ และเพ่ิม
ความรูขึน้ทีละนอย เทคนิคท่ีครสูามารถนำไปใชได  อาทิ 

 ใหเวลาคิด ครูจะใหเวลานักเรียนคิด
หลังจากต้ังคำถาม 

 หาตัวชวย เปนการสรางความม่ันใจใน

การตอบคำถามของนักเรียน  ซึ่งเม่ือนักเรียนไดฟง
คำถามของครูแลว  ครูจะเปดโอกาสใหถามเพ่ือนหรือ
ตัวชวยได 

 การใหคำถามลวงหนา เพ่ือให
นักเรียนไดมีการรวมกันคิดหรืออภิปรายหาคำตอบ
ลวงหนากอน 

 การถามสะทอนหรือการถามย้ำซ้ำ  
เปนการใชคำถาม ถามเพ่ือยำ้คำตอบท่ีนกัเรียนตอบมา 
โดยเฉพาะกรณีที่คำตอบน้ันเปนคำตอบท่ีไมถูกตอง 
เพ่ือใหนักเรียนไดทบทวนคำตอบ   

ตัวอยางถามสะทอนหรือการถามย้ำซ้ำ   
เชน 
“ที่เธอตอบมา  หมายถึง ..........ใชไหม” 
“นักเรียนคนอ่ืนๆ ละ  ใครคิดตางจากน้ีบาง” 
หรือ  เมื่อนักเรียนตอบไมถูกตอง  ครูอาจ

ถามคำถามเดิมกับนักเรียนคนอ่ืนเพ่ือใหไดคำตอบที่
หลากหลายและกลับมาถามนักเรียนคนเดิมทีต่อบไมถูกวา 

“เธอยังยืนยันคำตอบเดิม  หรือคิดจะเปล่ียน
คำตอบใหม”   

หรือครูอาจสรุปคำตอบ  หรือขอถกเถียงจาก
คำตอบท่ีหลากหลายของนักเรียน แลวถามกลับไปวา    

3. การใชคำถามเพื่อขยายคำตอบของ
นักเรียน 

ในการถาม-ตอบคำถามระหวางครู กับ
นักเรียน การท่ีครูใชคำถามเพ่ือขยายมุมมองหรือความ
คิดของนักเรียน  ถือวาเปนการสงเสริมความเขาใจ  

รวมท้ังเปนการใหโอกาสนักเรียนไดอธิบายความคิด
ของตนเอง คำถามท่ีครูสามารถนำไปใชขยายคำตอบ
ของนักเรียน หลังจากท่ีนักเรียนตอบคำถามแลว  อาทิ 

“อธิบายเพ่ิมเติมหนอยไดไหม” 
“ลองยกตัวอยางหรือบอกรายละเอียด

เพ่ิมเติมอีกหนอย” 
“พูดตอไป”  
“บอกเพ่ิมเติมหนอยไดไหมวา  เธอหมายถึงอะไร”  

หรือ อาจใชภาษาทาทาง  เชน  พยักหนา  
หรือ  ใชสัญญาณมือ  เพ่ือใหนักเรียนพูดตอไป 

รวมท้ังอาจใชการถามซ้ำ  ย้ำคำตอบของ
นักเรียน  เชน 

การประเมินเพื่อการเรียนรู: การตั้งคำถามและการใหขอมูลยอนกลับ 
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“ดังนั้นสิ่งที่เธอคิดก็คือ........(ทบทวนสิ่งที่
นักเรียนตอบ)” 

“ดังน้ันท่ีเธอพูดหมายถึง.................” 
“นักเรียนคนไหนจะสรุปสิ่งที่สมศรีเพ่ิงตอบ

ไปไดบาง” 
นอกจากน้ันการขยายคำตอบท่ีนกัเรียนตอบมา 

ครอูาจใชการตอบกลับเพ่ือกระตุนใหนกัเรียนคิดตอ  เชน   
“ใชแลวบางทีครูก็คิดวา............. ” 
“แลวเธอคิดอยางไร” 

“ครูรูวาเธอหมายถึงอะไร  ครูก็คิดเชนกันวา
...........” 

“นักเรียนรูสึกไหมวา..................” 
เทคนิคการใชคำถามเพ่ือขยายคำตอบของ

นักเรียนน้ีจะชวยใหนักเรียนคิดตาม  และสามารถ
ปรับแกไขคำตอบ  กรณีท่ีคำตอบอาจมีความผิดพลาด  
หรือคลาดเคล่ือนไดดวยตนเอง 

4. การใชคำถามเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเขาใจ
กระบวนการทำงานของตนเอง การใชคำถามมีความ
สัมพันธกับชวงเวลา ดังน้ี 

ตารางท่ี 1  การใชคำถามเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเขาใจกระบวนการทำงานของตนเอง 

การประเมินเพื่อการเรียนรู: การตั้งคำถามและการใหขอมูลยอนกลับ 
โชติมา หนูพริก 
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 ตารางท่ี 1  การใชคำถามเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเขาใจกระบวนการทำงานของตนเอง (ตอ) 

   

 

 

“ ... ” 

“ ” 

“ ” 

“ ” 

“

” 

“ ” 

“ ” 

“

” 

เทคนิคการใหขอมูลยอนกลับ 
การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปน

องคประกอบท่ีสำคัญในการสงเสริมการเรียนรูและ
การประเมินเพ่ือการเรียนรู (Assessmentfor Learning) 
ซึ่งการจัดการเรียนรูในยุคปจจุบันตองการใหผูเรียนมี
สวนรวมในกระบวนการเรียนรู แนวคิดนี้สงเสริมการ
มีสวนรวมในการเรียนระหวางผูเรียนและครู พัฒนา
ความรูความสามารถของผูเรียนโดยมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียนในระยะยาวมากกวาขอมูลยอน
กลับที่ไดรับจากครู รวมถึงการสรางบรรยากาศในการ
เรียนรูแบบมิตร  

การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนใน 3 ลักษณะ 
ไดแก การใหขอมูลกระตุนการเรียนรู (Feed up)  

การใหขอมูลยอนกลบั (Feedback) และการใหขอมูล

เพ่ือการเรียนรูตอยอด (Feed forward) เพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู ผูเรียนตระหนักในการเรียนรูอยางตอเน่ือง
สอดคลองกับการประเมินผูเรียนในศตวรรษที่ 21  

ใหความสำคัญกับการประเมินเพ่ือปรบัปรงุการเรียนรู 
ของผูเรียน (Improve Student Learning) การประเมิน
เพ่ือการเรียนรู (Assessment for Learning) และ 
ใชการประเมินเปนเคร่ืองมือการเรียนรู (Assessment 
as Learning)  

จุดมุงหมายการประเมินระหวางเรียน  เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง การให

ขอมูลยอนกลับนักเรียนเปนองคประกอบสำคัญของ
การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู มีประโยชนตอการ
เรียนการสอน ซึ่งไมมีกฎเกณฑตายตัว แตขึ้นอยูกับ
บริบทของการจัดการเรียนรู การใหขอมูลแกนักเรียน
ที่มีประสิทธิภาพจะตองตรงประเด็น  อธิบายผลท่ีเกิด
ตามจริงและทันเวลาเพ่ือนักเรียนจะไดแกไขไดทันทวงที    
จะไมตัดสินวา ถูก – ผิด แตจะบอกใหนักเรียนเห็น
ประเด็นตามเกณฑแลวสรุปการปฏิบัติของตนเองวา
เปนอยางไร  หางจากเปาหมายอยางไร  และตองทำ
อะไรตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  การใหขอมูลแก
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสงเสริมใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเองเพราะนักเรียนไดฝกฝนการประเมิน
ตนเอง ดังภาพท่ี 2 

อยางไรก็ตาม Nancy Frey and Douglas 
Fisher (2011) ปรับปรุงจาก Hattie and Timperley
ได เสนอรูปแบบการประเมินระหวาง เ รียน ท่ีมี

ประสิทธิภาพวาการใหขอมูลแกนักเรียน มีองคประกอบ 
4 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1  การกระตุนและสรางแรงจูงใจใน

การเรียน (Feed up) โดยแจงจุดประสงคการเรียนรู 
และการประเมินท่ีชัดเจนเพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคา
ในการเรียนรูและการประเมิน ทำใหครูมั่นใจไดวา
นักเรียนมีความเขาใจจุดประสงคการเรียนรู ความคิด

รวบยอด  ภาระงาน และการประเมินผล 

การประเมินเพื่อการเรียนรู: การตั้งคำถามและการใหขอมูลยอนกลับ 
โชติมา หนูพริก 
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ขั้นท่ี 2  การตรวจสอบความเขาใจเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู (Checking for Understanding)  
โดยการพูด  ตอบคำถาม การนำเสนอ  การเขียน ฯลฯ 

ขั้นท่ี 3  การใหขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ความสำเร็จและสิ่งที่จำเปนตองไดรับการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงแกไขแกนักเรียน (Feedback) 
ขั้นท่ี 4  การใหคำแนะนำ ชี้แนะแนวทางบน

พ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษ เพ่ือกระตุนใหนักเรียน
เกิดพัฒนาการเรียนรูที่สูงขึ้น (Feed  Forward) 

10 
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(Feed forward) 
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Understanding)

ภาพท่ี 2 รูปแบบการประเมินระหวางเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ที่มา:  Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (p.176),  

by J. Hattie, 2009, New York: Routledge. Copyright 2009 by Routledge.Adapted with permission. 

การประเมินเพื่อการเรียนรู: การตั้งคำถามและการใหขอมูลยอนกลับ 
โชติมา หนูพริก 
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รูปแบบการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ 
การใหผลสะทอนกลับและการใหนักเรียน

แกไขผลงานเปนอีกแนวทางในการใชการประเมิน
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน การตรวจงาน 
ของครูควรใหขอเสนอแนะ แทนการใหเปนคะแนน
หรือเกรด เพ่ือใหนักเรียนและครูสามารถตรวจสอบ
ความกาวหนาไดขอเสนอแนะเหลาน้ันควรมีการจด
บนัทึกไวสมำ่เสมอ อาจทำในรูปแบบบนัทึกการเรียนรู 
การใหผลสะทอนกลับของครูควรมีลักษณะเชิงบวก 
ควรมีการชมเชย และระบุจุดเดนของงาน ในขณะ
เดียวกันก็ควรใหการแนะแนวทางเพ่ือการปรับปรุง 
ใหนักเรียนรูวาจะพัฒนางานไดอยางไร ครูอาจจะเปน
แมแบบในการใหผลสะทอนกลับ เพ่ือใหนักเรียนนำ
ไปใชในการประเมินผลงานของเพื่อนไดดวย ครูอาจ
นำงานหรือการบานท่ีนักเรียนทำผิดมาเปนประเด็น
ในการอภิปรายเพ่ือชวยแกไขความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน 
อยางไรก็ตามครูไมควรสรางบรรยากาศเชิงลบ หรือ
ทำใหนักเรียนรูสึกวาถูกซ้ำเติม นอกจากการใหผล
สะทอนกลับแลวครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนแกไข 
ผลงานของนักเรียนเอง ซ่ึงครูควรจัดเวลาเผ่ือไวหลังจาก
การตรวจงานนักเรียน นอกจากน้ันครูควรมีการติดตาม
ใหนักเรียนไดแกไขงานตามผลสะทอนกลับที่ไดรับ  

การใหขอมูลยอนกลับของครูสามารถดำเนิน
การได 4 รูปแบบ ไดแก  

 1) การใหผลสะทอนกลบัเก่ียวกับผลงาน 
(Task) วาผลงานที่ปฏิบัติดีหรือไม ถูกตองหรือไม 
เชนการแกโจทยปญหาขอนี้ถูกตอง หรือการแกโจทย
ปญหาขอนี้ผิด  

 2) การใหขอมูลยอนกลับเ ก่ียวกับ
กระบวนการ (Process) วากระบวนการท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานมีขอบกพรองอยางไร จะแกขอบกพรอง
ของกระบวนการอยางไร มทีางเลือกในการปฏบิตังิาน 
ดวยวิธีอื่นหรือไม เชน นักเรียนลองตรวจสอบดูใหมซิ 

วาการแกโจทยปญหาขอนี้ยังมีขอบกพรองตรงไหน 
หรือการแกโจทยปญหาขอนี้ถูกตองแลวแตมีวิธีการ

แกโจทยปญหาวิธีการอ่ืนหรือไม หรือขณะท่ีแกโจทย
ปญหานักเรียนคุยกับเพ่ือนอยู นักเรียนลองน่ังทำคน
เดียวไมคยุกับเพ่ือนดูซวิาคำตอบจะเหมือนเดิมหรอืไม  

3) การใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการ
กำกับติดตามตนเอง (Self-regulation) วานักเรียน
ตองตรวจสอบผลงานไดอยางไร เชน นักเรียนทำ
แบบฝกหัดไมทันเวลา คราวหนานักเรียนจะทำอยางไร
ใหทันเวลา หรือ คราวน้ีนักเรียนลืมนำงานมาสงครู 
จะทำอยางไรไมใหนักเรียนลืมอีก  

4) การใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการ
ประเมินตนเอง (Self-personal Evaluation) วาผล
งานของตนเองเปนอยางไร เมื่อเทียบกับเกณฑมี
คุณภาพระดับใด เชน นักเรียนพอใจในผลงานของ
ตนเองหรือยัง หรือ ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพระดับ
ใด หรือ ถาครูใหโอกาสปรับปรุงผลงานอีกคร้ัง นักเรียน
จะปรับปรุงหรือไม ถาปรับปรุงจะปรับปรุงอยางไร  
ดังตัวอยางภาพท่ี 3  
วิธีการใหขอมูลยอนกลับโดยการเขียนใหมี
ประสิทธิภาพ  

ในการใหขอมูลยอนกลับโดยการเขียน  
ครูจำเปนตองเลือกใหคำหรือวลีที่มีความเหมาะสม 
เพราะส่ิงเหลาน้ีจะสรางคุณคาใหแกนักเรียน รวมไป
ถึงการสนับสนนุและสงเสรมิใหนกัเรียนเกิดการเรียนรู 
โดยอาจจะเขียนลงในงานของนักเรียน เขียนโดยอางอิง

เกณฑ (Rubrics) หรือเขียนลงในใบงานของนักเรียน
โดยมีวิธีการเขียนการใหขอมูลยอนกลับที่ดี ดังน้ี 

 1) หลีกเล่ียงการใชปากกาหมึกสีแดง

เพราะทำใหนักเรียนรูสึกวางานของตนมีขอผิดพลาด 
 2) เขียนการใหขอมูลยอนกลับดวย

ลายมือที่อานงาย 
 3) เขียนการใหขอมูลยอนกลับดวย

ขอความท่ีเขาใจงาย มีนัยทางบวก 

 4) เขียนการใหขอมูลยอนกลับโดยใช
เทคนิค Sandwich  3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนแรกการ

เขียนขอความชมเชย โดยนำขอดีของนักเรียนกลาว

การประเมินเพื่อการเรียนรู: การตั้งคำถามและการใหขอมูลยอนกลับ 
โชติมา หนูพริก 
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ขึ้นตน จากน้ันใหเขียนขอความท่ีตองการใหปรับปรุง 
แกไข และข้ันตอนสุดทายใหเขียนขอความที่เปนเชิง
บวกโดยกลาวถึงสิ่งที่จะเปนผลจากการปรับปรุง 
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ผลงานนั้น ๆ นอกจากนี้ ครูอาจจะใชวิธีการใหขอมูล
ยอนกลับโดยการพูดในลักษณะของการโคชใหแก
นักเรียนในคราวตอไปก็ได 

ภาพท่ี 3 การจัดการเรียนรูกับเทคนิคการใชขอมูลยอนกลับ 

การประเมินเพื่อการเรียนรู: การตั้งคำถามและการใหขอมูลยอนกลับ 
โชติมา หนูพริก 

พัฒนาการเรียนรูตอยอด 
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การใหผลสะทอนกลับไปยังนักเรียนเปนสิ่ง
ที่ครูตองปฏิบัติเปนประจำและตองคำนึงวาการ 
feedback จะตองไมเปนการสรางแรงกดดันใหกับ
นักเรียน แตตองเปนการกระตุน สรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ โดยอาจเปนการใหรางวัล การกลาวชมเชย  
หรือการประทับรูปภาพท่ีแสดงนัยในทางบวก เชน 
ภาพใบหนาท่ีมีรอยย้ิม การติดสติ๊กเกอรรูปที่สวยงาม 
มากกวาท่ีจะเปนการใหคะแนนท่ีเปนตัวเลข หรือ 
การเขียนขอความเพ่ือใหพัฒนาหรือปรับปรุงเพียง 
อยางเดียว นอกจากน้ีการ feedback ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลควรมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหนักเรียน
ไดทราบเทคนิค/วิธีการในการปรับปรุงผลงาน และ
เพ่ือสะทอนใหเห็นแนวทางในการสรางผลงานท่ีมี
ประสิทธิผลตอไป 
 สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการใหขอมูลยอนกลับ 

ประกอบดวยคุณลักษณะ 7 ประการ ดังน้ี 
1) ควรใหขอมูลยอนกลับที่สงเสริมความสำเร็จของ 

ผูเรียน 2) ถานักเรียนรูสึกปลอดภัยจะเกิดการเรียนรู
และพัฒนาไดมากข้ึน 3) ขอมูลยอนกลับจากผูเรียน 
ที่มีประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
4) ใหขอมูลยอนกลับอยางหลากหลาย ครอบคลุม 
คุณภาพผลงาน กระบวนการทำงาน การกำกับตนเอง
และคุณลักษณะสวนบุคคล 5) ขอมูลยอนกลับท่ีทำให
เกิดการเปล่ียนแปลงมักเกิดข้ึนในระหวางการจัดการ
เรียนรู 6) การใหเพ่ือนใหขอมูลยอนกลับซึ่งกันและ
กันเปนส่ิงสำคัญของการเรียนรู 7) ใหนักเรียนกำหนด
เปาหมายของตนเองอยูเสมอ แลวใหขอมูลยอนกลับ
ที่เปนประโยชนตอการบรรลุเปาหมายของแตละคน 
 ตัวอยาง การใหขอมูลยอนกลับจาก 
ใบงานนักเรียน 

ครูสามารถใชดาวและรูปแบบบันไดที่จะให
ขอเสนอแนะใหกับนักเรียนดาวบงบอกถึงส่ิงท่ีนักเรียน
ทำไดดีและบันไดแสดงใหเห็นขั้นตอนที่นักเรียนจะ
ตองใชเวลาในการปรับปรุง 

ภาพท่ี 4  ดาวและแบบฟอรมบันได 
ที่มา :Chappuis, Jan. Seven strategies of assessment for learning (1st ed., p. 208),  2009. 

 __________________________________________  _________________ 

การประเมินเพื่อการเรียนรู: การตั้งคำถามและการใหขอมูลยอนกลับ 
โชติมา หนูพริก 
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นักเรียนสามารถดำเนินการสวนแรกของแบบฟอรมนี้กอนท่ีจะไดรับขอเสนอแนะ 
จากน้ันครูใหขอเสนอแนะและนักเรียนเขียนตอบท่ีสนองกับแผนท่ีตองทำตอไป 
ชื่อ: ___________________________________ วันท่ี: ________________________  
งานท่ีไดรับมอบหมาย_________________________ จุดเนน: __________________ 
ความคิดของนักเรียน 
จุดแข็งของฉัน ________________________________________________________  
สิ่งท่ีนักเรียนคิดวาตองทำงานตอไป_________________________________________  
ขอมูลยอนกลับ 
จุดแข็ง _______________________________________________________________ 
งานท่ีทำ ______________________________________________________________ 
แผน 
สิ่งท่ีนักเรียนจะทำตอนน้ี _________________________________________________ 
ที่มา :Chappuis, Jan. Seven strategies of assessment for learning (1st ed., p. 80), © 2009.  
 

ภาพท่ี 5 แบบฟอรมการประเมินผลการสนทนา 

การประเมินเพื่อการเรียนรู: การตั้งคำถามและการใหขอมูลยอนกลับ 
โชติมา หนูพริก 

 

 
  

(S = spelling, P = punctuation, C = capitalization)  

 

 

 : Chappuis, Jan. Seven Strategies of Assessment for Learning (1st ed., p. 80), © 2009. 

ภาพท่ี 6 ขอมูลยอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพ 
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วิธีการ แนวทางในการใหขอมูลยอนกลับไปยัง
นักเรียน 

การใหผลสะทอนกลับไปยังนักเรียนเปนสิ่ง
ที่ครูตองปฏิบัติเปนประจำและตองคำนึงวาการ 
Feedback จะตองไมเปนการสรางแรงกดดันใหกับ
นักเรียน แตตองเปนการกระตุน สรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ โดยอาจเปนการใหรางวัล การกลาวชมเชย  
หรือการประทับรูปภาพท่ีแสดงนัยในทางบวก เชน 
ภาพใบหนาท่ีมีรอยย้ิม การติดสติ๊กเกอรรูปที่สวยงาม 
มากกวาท่ีจะเปนการใหคะแนนท่ีเปนตัวเลข หรือ 
การเขียนขอความเพ่ือใหพัฒนาหรือปรับปรุงเพียง
อยางเดียว นอกจากน้ีการ Feedback ท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลควรมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหนักเรียน
ไดทราบเทคนิค/วิธีการในการปรับปรุงผลงาน และ
เพ่ือสะทอนใหเห็นแนวทางในการสรางผลงานท่ีมี
ประสิทธิผลตอไป 

การใหผลขอมูลยอนกลับและการใหนักเรียน
แกไขผลงานเปนอีกแนวทางในการใชการประเมิน
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน การตรวจงานของ
ครูควรใหขอเสนอแนะ (Comment-only Marking)  

แทนการใหเปนคะแนนหรือเกรด เพ่ือใหนักเรียนและ
ครูสามารถตรวจสอบความกาวหนาไดขอเสนอแนะ
เหลาน้ันควรมีการจดบันทึกไวสม่ำเสมอ อาจทำในรูป
แบบบันทึกการเรียนรู การใหผลสะทอนกลับของครู
ควรมีลักษณะเชิงบวก ควรมีการชมเชย และระบุจุดเดน
ของงาน  ในขณะเดียวกันก็ควรใหการแนะแนวทาง
เพ่ือการปรับปรุง (Improvement Guidance) ให
นักเรียนรูวาจะพัฒนางานไดอยางไร ครูอาจจะเปน
แมแบบในการใหผลสะทอนกลับ เพ่ือใหนักเรียนนำ
ไปใชในการประเมินผลงานของเพื่อนไดดวย ครูอาจ
นำงานหรือการบานท่ีนักเรียนทำผิดมาเปนประเด็น
ในการอภิปราย (Incorrect Discussion) เพ่ือชวย
แกไขความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน อยางไรก็ตามครูไม
ควรสรางบรรยากาศเชิงลบ หรือทำใหนักเรียนรูสึกวา
ถูกซ้ำเติม นอกจากการใหผลสะทอนกลับแลวครูควร
เปดโอกาสใหนักเรียนแกไข (Corrections) ผลงาน
ของนักเรียนเอง ซึ่งครูควรจัดเวลาเผ่ือไวหลังจากการ
ตรวจงานนักเรียน นอกจากน้ันครูควรมีการติดตาม
ใหนักเรียนไดแกไขงานตามผลสะทอนกลับที่ไดรับ  
(Comment Follow-up)  

เอกสารอางองิ 
Brookhart, S. M. (2008). How to giveeffective 

feedback to your students. Alexandria, 
VA: ASCD. 

Chappuis,J. (2009). Seven strategies of 
assessment for learning.Upper Saddle 
River,NJ : Pearson Education 

Fisher,D., Frey. N.(2011).The formative assessment 
action plan. Alexandria, VA: ASCD. 

Hattie, J., &Timperley, H. (2007).The power of 
feedback. Review of Educational 
Research, 77, 81–112. 

Jan Chappuis.(2012).How am I doing?.Education 
Leadership.September Volume 70 
Number 1 

Hattie, J., &Timperley, H. (2007).The power of 
feedback. Review of Educational 
Research, 77, 81–112. 
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รูปแบบการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา 
อยางสรางสรรคและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
Instructional Model to Enhance Creative Problem  
Solving Ability and Scientific Innovation for Primary  
School Students 

 
พีชญาณ  พานะกิจ* 

 

บทคัดยอ 

การจัดการเรียนการสอนสำหรับผูเรียนในศตวรรษที่  21  มีความจำเปนอยางย่ิงที่จะตองสงเสริมให
ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ใหมีความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคและมีนวัตกรรม 
ทางวิทยาศาสตร การท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายไดนั้น สิ่งท่ีจะตองคำนึงถึง คือ
การจัดการเรียนการสอน ที่มีปจจัยหลัก คือผูเรียน ผูสอน หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนสามารถจัดไดหลายรูปแบบ และตองมีความเปนระบบ เพ่ือใหการเรียนการสอนเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะรูปแบบการสอนจะเปนตัวขับเคล่ือน เปนโครงสรางการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ซึ่งรูปแบบการสอนที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคและนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีองคประกอบสำคัญดังน้ี 1) รูปแบบการสอน 2) ทฤษฎีการสราง
ความรู 3) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Base Learning : PBL) 4) การเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู (Inquiry-Base Learning :IBL) 5) การเรียนรูตามแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
(Science Technology and Society: STS) 6) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 7) แนวคิด

กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving) 8) แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร
 
The curriculum for learners in the 21st century, there is a great need to encourage the 

students in  primary school for having the Creative Problem Solving Ability and Scientific Innovation. 
The development learners performance and achieve it, things to consider is teaching that the main 

reasons were learner, curriculum,  methodology and assessment. The teaching and learning can 
take many forms and must have a good system for having very effective. Because of the teaching 
model is driven a structured teaching. Instructional Model to Enhance Creative Problem Solving 
Ability and Scientific Innovation for Primary School Students, there are eight elements ; 1) Instructional 
Model 2) Constructivism Theory 3) Problem-Base Learning : PBL 4) Inquiry-Base Learning :IBL 

* ครู ดร. วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดราษฎรรังสรรค สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

รปูแบบการสอนเพือ่สงเสรมิความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
พีชญาณ  พานะกิจ 
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บทนำ   

ความสำคัญของการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและนวัตกรรม  

การศึกษาเปนสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ
ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 คนท่ีจะอยูในโลกยุค
ใหมไดจึงตองฝกความสรางสรรค และนวัตกรรม 
(วิจารณ พาณิช,2555) โดยทักษะการแกปญหา เปน
ทักษะท่ีจำเปนตองสรางในเด็กไทยเพ่ือใหเด็กไทย 
มีความสามารถในการเผชิญปญหา และสามารถ 
แกปญหาไดอยางสรางสรรค ทักษะการแกปญหา 
เกิดจากการฝกทักษะการคิดเปนพ้ืนฐาน เชน ทักษะ
การคิดสรางสรรค เ พ่ือชวยในการขยายกรอบ 
ความคิดไมยึดติดกับปญหาหรือวิธีการแกปญหา 
แบบเดิม ๆ และคิดหาวิธีการหรือแนวทางแกไขปญหา
แบบใหม ๆ ใหผูเรียนไดรูวาในหน่ึงปญหาสามารถ 
หาทางออกไดมากกวาหน่ึงทาง หาทางเลือกท่ีดี 
ที่สุดและเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกปญหา 
(เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2550)  ความสามารถ 
ในการคิดสรางสรรคของมนุษยผนวกกับความพากเพียร
อุตสาหะไดรังสรรคสิ่งใหมๆ ออกมาในโลกอยูตลอด

เวลา เราเรียกส่ิงใหมที่เกิดขึ้นน้ีวา “นวัตกรรม” 
วิทยาศาสตรกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนในระดับ

ชั้นประถมศึกษาใหมีความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรค และมีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรขึ้น
ดวยน้ันจึงมีความจำเปนอยางย่ิง ดังท่ีสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทอดพระเนตร
ตัวอยางโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย คราว 

เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เม่ือปพ.ศ. 
2552 ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให 

คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเร่ิมดำเนินการนำรอง
ในประเทศไทยจัดตั้งโครงการ “บานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย” เปนโครงการท่ีมาจากการประเมิน
ผลนานาชาติของโครงการ PISA พบวา ความรูและ
ทักษะทางวิทยาศาสตรของเด็กไทยยังอยูในระดับ 
ต่ำกวาคาเฉล่ียอีกท้ังยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร
และวิศวกรท่ีจะรวมมือขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ 
งานวิจัยยืนยันวาเราควรสรางทัศนคติที่ดีดาน 
การเรียนรูทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรให
กับเด็กต้ังแตระดับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ซึ่งเปน
ชวงท่ีมีความสำคัญมากเพราะมีความสามารถใน 
การเรียนรูและจดจำสูงสุดเปนวัยท่ีตองวางรากฐานที่
ดี เ พ่ื อ ใหมีทั ศนคติและ ทักษะ พ้ืนฐาน ท่ีดีด าน
วิทยาศาสตรหากครูผูสอนในระดับปฐมวัยสามารถ
ถายทอดความรูมีเทคนิคและกระบวนการสอนท่ี
สอดคลองและเหมาะสมกับวัยเสริมเขาไปในหลักสูตร
จะทำใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตรและ

สรางพ้ืนฐานการเรียนรูความอยากรูอยากเห็นความ
ชางสังเกตและความสามารถในการจดจำวิชาตางๆ
ในอนาคตไดเปนอยางดีเพราะเปนชวงอายุที่มีความ

สามารถในการเรียนรูและจดจำมากที่สุดเพ่ือสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเปนแนวทาง
การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับ 
เด็กปฐมวัย เพราะเด็กปฐมวัยเปนจุดเริ่มตนของ 
ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งหากผูเรียนมีความ
รูความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค สิ่งท่ี
จะตามมาคือการเกิดนวัตกรรม สอดคลองกับ อารี 

พันธมณี (2537) ที่กลาววา ผูเรียนอายุ 8-10  ป จะ
ใชทักษะหลายดานเพ่ือสรางสรรค และสามารถ 

5) Science Technology and Society: STS) 6) Cooperative Learning) 7) Creative Problem Solving)
and 8) Scientific Innovation   
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คนพบวิธีการตางๆ ทีจ่ะใชความสามารถเฉพาะตัวของ 
เขาสรางผลงานสรางสรรค เด็กสามารถวางโครงการ
ระยะยาวท่ีตัวเองสนใจและไดรับการสนับสนุน เด็ก
สามารถท่ีจะถามเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและไดคนหาความ
จริงไดมากข้ึน ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษานับวามีความ
สำคัญอยางมากเพราะวิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญ
อยางย่ิงในโลกปจจุบัน และอนาคตที่จะทำใหคนได
พัฒนาและการศึกษาคนควาหาความรู มีความสามารถ
ในการแกปญหาอยางเปนระบบ เพ่ือการแกปญหา
อยางสรางสรรค เพ่ือหาทางเลือกที่ดีในการแกปญหา 
สามารถตัดสินใจใชขอมูลอยางหลากหลายท่ีตรวจ
สอบไดวิทยาศาสตรจึงเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม 
ซ่ึงเปนสังคมแหงความรู (Knowledge Based Society) 
ทุกๆ คนจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร 
เปาหมายการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

ผลก า ร ศึ ก ษ า เ ป า ห ม า ยก า ร เ รี ย น รู
วิทยาศาสตรของหลักสูตรประเทศไทย และตางประเทศ 
พบวา เปาหมายการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงเนนให 
ผูเรียนมีความรูความเขาใจ และมีทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร  มีความสามารถในการแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการส่ือสาร และความ
สามารถในการตัดสินใจมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
เพ่ือใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
(พีชญาณ พานะกิจ, 2558) และนโยบายในการจัด 
การเรียนการสอน วิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ให
สอดคลองกบัแผนการศึกษาชาต ิ (พ.ศ.2545 – 2559) 
โดยเนนกระบวนการท่ีนักเรียนเปนผูคิดและลงมือ
ปฏิบัติศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมที่
หลากหลายซ่ึงการเรียนรูของผูเรียนจะเกิดข้ึนระหวาง

การมีสวนรวมในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน
ทำใหมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรูและ

แกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรไดมีการพัฒนา

ดานกระบวนการคิดขั้นสูง มีคุณธรรม จริยธรรม  
รวมถึงเจตคติและคานิยมท่ีดีตอวิทยาศาสตรจนเกิด
เปนคุณลักษณะของผูมีจิตวิทยาศาสตรสงผลทำให
บุคคลสามารถทำหนาท่ีไดสมบูรณครบถวนใน
สถานการณที่ไมสามารถคาดเดาไดและเปนส่ิงท่ี
สงเสริมใหบุคคลน้ัน ๆ รูถึงสิ่งท่ีไดมาซึ่งความรูที่ถูก
ตอง 
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการสอนเพ่ือสงเสริมความ
สามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคและ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE 
Model ตามแนวคิดของ Dick and Carey (2005) 
และการออกแบบการสอนเชิงระบบตามแนวคิดของ 
Joyce, Weil and Calhoun (2009) เปนแนวคิดพ้ืนฐาน
ของการออกแบบการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาอยางสรางสรรคและนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรดังน้ี 

 1) การวิเคราะห (A: Analysis) เปน
ขั้นตอนแรกของรูปแบบการสอน ADDIE โดยการ
วิเคราะหพิจารณาในประเด็นตางๆ เชน คุณลักษณะ
ของผูเรียน วัตถุประสงค ความรู ทักษะ และพฤติกรรมท่ี
คาดหวัง ปริมาณและความลึกของเน้ือหา และแหลง
ขอมูลท่ีมี  ซึ่งประกอบดวยการดำเนินการตางๆ ดังน้ี  

  1.1) ประเมินความตองการของ 
ผูเรียน (Assess Need and Audience) 

  1.2) กำหนดเน้ือหาท้ังหมดและ

เปาหมาย (Determine Overall Content and Goal) 
  1.3) ระบุระบบนิพนธและระบบ

การนำสงบทเรียน (Specify Authoring and Delivery 

System)  
   1.4) ว า ง แ ผ น ข อ บ เ ข ต ข อ ง
โครงการท้ังหมด (Plan Overall Project Scope) 

  1.5) การวางแผนกล ยุทธ การ
ประเมินผลทั้งหมด (Plan Overall Evaluation 

Strategies) 
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 2) การออกแบบ (Design) เปนข้ัน
ตอนท่ีดำเนินการตางๆ ที่จะนำไปสูเปาหมาย ที่ตั้งไว
โดยออกแบบบทเรียนตามกลยุทธ ที่ไดจากข้ันตอน
การวิเคราะห โดยพิจารณาในประเด็นตางๆ ไดแก 
วัตถุประสงคของบทเรียน การเรียงลำดับเน้ือหา วิธี
การนำเสนอเน้ือหา การเลือกใชสื่อ และการนำเสนอ
แบบทดสอบ เปนตน  

 3) การพัฒนา (D : Development) 
เปนข้ันตอนท่ีนำผลลัพธ ท่ีไดจากข้ันตอนการออกแบบ 
มาดำเนินการจริง เพ่ือพัฒนาบทเรียนตามท่ีวิเคราะห 
ไวในขั้นตอนแรก เพ่ือพัฒนาบทเรียนตนแบบ ที่พรอม
จะนำไปทดลองใช ในขั้นตอนตอไป 

 4) การทดลองใช (I: Implementation) 
เปนการนำบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนไปใชกับกลุมเปาหมาย
ตามวิธีการท่ีกำหนดไว  

 5) การประเมินผล (E:Evaluation) 
เปนข้ันตอนสุดทาย ของรูปแบบการสอน ADDIE 
เพ่ือประเมินผลบทเรียน และนำผลที่ไดไปปรับปรุง
คุณภาพของบทเรียน 
รูปแบบการเรียนการสอน 

Joyce, Weil and Calhoun (2009) 
ไดจัดกลุมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามจุด
เนนหรือผลลัพธที่ตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนเปน 
4 กลุม และไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
(Model of Teaching) โดยเร่ิมจากการเสนอภาพให

เห็นเหตุการณในหองเรียน (Scenario) โดยใชการเลา
เร่ืองมีผูสอนและผูเรียนเปนผูแสดงโดยจำลองเหตุการณ

จริงที่เกิดขึ้นในหองเรียน จากน้ันไดเสนอ ทฤษฎี 
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค ของแตละรูปแบบ 
เพ่ือนำไปสูรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซ่ึงแตละ
รูปแบบมีองคประกอบ 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 องคประกอบของรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน (The Model of Teaching) มี 4 สวน 
คือ 

1. กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) 
เปนการจัดเรียงลำดับกิจกรรมที่จะสอนเปนข้ันๆ 
ซึ่งแตละรูปแบบมีจำนวนข้ันตอน (Phase) การเรียน
การสอนแตกตางกันไป 

2. ระบบสังคม (Social System) เปนการ
อธิบายบทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการ
เรียนการสอน 

3. หลักการตอบสนอง (Principles of 
Reaction) เปนหลักการหรือวิธีการท่ีผูสอนจะตอบ

สนองตอสิ่งท่ีผูเรียนกระทำอาจเปนการใหรางวัลการ
สรางบรรยากาศอิสระในการคิดและปฏิบัติโดยไมมี
การประเมินวาถูกหรือผิด หรือการใหผูเรียนรับผิดชอบ
รวมกันเรียนรูในกลุมอยางจริงจัง แนะนำชวยเหลือซึ่ง
กันและกันใหเกิดการเรียนรู เปนตน 

4. ระบบสนับสนุน (Support System) 
เปนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหรือเปนการบอก
เง่ือนไขหรือส่ิงจำเปนในการท่ีจะใชรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนใหเกิดผลลัพธตามที่คาดหวังที่จะให
เกิดข้ึนกับผูเรียน เชน การเรียนการสอนดวยการปฏิบัติ  
(Action Learning) เปนวิธีการเรียนจากการปฏิบัติ
จริง (Learning by Doing) จากประสบการณตรง 
จากปญหาจริง  (Real Problem) โดยใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติในสถานท่ีและดวยอุปกรณท่ีใกลเคียงกับสภาพ
การทำงานจริง หรือเตรียมส่ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
ที่จำเปนใหพรอมใช ครบถวนและเพียงพอ เปนตน 

สวนท่ี 2 การนำรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนไปใช (Application) เปนการแนะนำ หรือใหขอ
แนะนำสำหรับการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นั้นเชนจะใชกับเน้ือหา ประเภทใดจึงจะเหมาะสม 

และใชกับผูเรียนระดับใด เปนตน 
สวนท่ี 3 สาระความรูและส่ิงท่ีสงเสริม 

การเรียนรู (Instruction and Nurturing Effects) 

ในแตละรูปแบบจะตองจัดสาระความรูอะไรบางให
กับผูเรียน รวมทั้งมีสิ่งสำคัญ องคประกอบอะไรบางท่ี

รปูแบบการสอนเพือ่สงเสรมิความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
พีชญาณ  พานะกิจ 



35

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

จะทำใหการดำเนินการจัดการเรียนรูนั้นประสบผล
สำเร็จตามเปาหมาย  ซึ่งก็คือการสอนของผูสอนท่ีจัด
ข้ึนตามข้ันตอนและสภาพแวดลอมในการเรียน สำหรับ
สิ่งท่ีสงเสริมการเรียนรูนั้น เปนสมรรถนะสำหรับท่ี 
ผูเรียนตองมี และตองใหมีการพัฒนาตลอดกระบวนการ 
ซึ่งคือผลท่ีเกิดข้ึนจากการสอน และเปนส่ิงท่ีผูเรียน
ตองมีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติคุณลักษณะ
หรือสมรรถนะของผูเรียนท่ีตองปลูกฝงจนติดตัว เพ่ือ
ใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง  
ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism Theory) 

ทฤษฎีการสรางความรู มีพ้ืนฐานจากความ
เช่ือท่ีวาความรู เปนผลจากการสรางความรูดวยตนเอง 
โดยท่ีทำใหผูเรียนสรางความรูจากการชวยกันแกปญหา
(Cooperative Problem Solving) เพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยการจัดการกับความรูใหม เร่ืองใหม 
โดยการบูรณาการกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม  
การเรียนรูเปนผลจากบริบทในการเรียนการสอน  
แนวคิด ความเช่ือ และเจตคติของผูเรียนการจัดการ
เรียนการสอน ตองมีการกระตุนใหผูเรียนไดมีมุมมอง
ดานความคิดท่ีหลากหลาย ซึ่งผูเรียนจะตองกำหนด
เปาหมายในการเรียนรู ที่ครูมีบทบาทในการเปน 
ผูอำนวยความสะดวกเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนแกปญหา
การใชความคิดระดับสูง สงเสริมใหคนหาความรูอยาง

อิสระ  และวางแผนการดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายการเรียนรูของตนเองมุงเนนการทำงานกลุมท่ี
เกิดกระบวนการทางสังคม  และมีการประเมินอยาง

ตอเน่ืองตามสภาพจริงท่ีสงผลใหผู เรียนสามารถ
ประยุกตสิ่งท่ีไดเรียนรูไปสูสถานการณใหมเพ่ือให 
ผู เ รียนมีความสามารถในการแกปญหาไดอยาง
สรางสรรค  
หลักการจัดการเรียนรูการสรางความรู 

หลักการจัดการเรียนรูการสรางความรู  
(Constructivist Teaching and Learning) จากการ
พัฒนาและวิจัยเก่ียวกับการนำระบบของสมอง และ

ความสัมพันธของสมองกับการเรียนรู ทำใหไดแนวทาง
การจัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนโดยองครวม ซึ่งก็คือ
การพัฒนาท้ังรางกาย สติปญญา ความคิด วิธีคิด  
การเรียนรูตลอดชีวิต ทักษะการปฏิบัติงาน และ 
การปฏิบัติตนเพ่ือสรางสรรคสังคมในท่ีสุดการจัด 
การเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรู มีพ้ืนฐานจาก
ความเช่ือท่ีวาความรู เปนผลจากการสรางความรูดวย
ตนเอง ซึ่งหมายความวาผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
การจัดการกับความรูใหม เร่ืองใหม โดยการบูรณาการ
กับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม การเรียนรูเปนผล
จากบริบทในการเรียนการสอน  แนวคิด ความเชื่อ 
และเจตคติของผูเรียน เคนและเคน (Caine and Caine, 
1991, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี, 2553) ไดเสนอ
หลักการจัดการเรียนรูที่ใหความสำคัญกับสมอง   
การทำงานของสมอง  และความรูของผูเรียน  ซึ่งเปน
แบบแผนท่ีครูนำมาพิจารณาใน การดำเนินการสอน  
ดังน้ี 

1. สมอง เปรียบเสมือนผูดำเนินการ หรือ
ผูจัดการ ซ่ึงจะจัดการกับขอมูลแตละประเภทแตกตาง
กัน เชน ขอมูลพัฒนาความคิด อารมณ และความรู
ดานภาษา ซึ่งหมายความการจัดการเรียนการสอน 
จะตองพัฒนาการเรียนหลาย ๆ  วิธี เชนกัน 

2. การเรียนรูจะตองใชอวัยวะสวนตาง ๆ  
ของรางกาย  ดังน้ันการจัดการเรียนรูจึงไมควรเนน
เฉพาะการพัฒนาดานสติปญญาเพียงอยางเดียว 

3. การแสวงหาความหมายตาง ๆ เปน

เร่ืองเกิดข้ึนภายในแตละบุคคล การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ

ควรใหความสำคัญกับตัวบุคคลแตละคนดวย ซึ่งนั่น
ก็คือความเขาใจของผูเรียน แตละคนน้ัน จะข้ึนอยูกับ
ประสบการณที่บุคคลน้ันมีหรือไดรับ 

4. การแสวงหาความหมายจะเกิดขึ้นจาก
การสรางรูปแบบซ่ึงหมายถึงการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

จะเช่ือมโยงแนวคิด และขอมูลยอย ๆ กับความคิด
รวบยอด และเร่ืองใหมที่เรียน 
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5. สมองอารมณมีความสำคัญตอการ
สรางแบบแผนของการทำความเขาใจ น่ันคือการเรียนรู
มีอิทธิพลมาจากสมองอารมณ  ความรูสึก  และเจตคติ 

6. สมองจัดการกับความรูใหม และการ
สอนในเวลาเดียวกัน บุคคลจะมีปญหาในการเรียน  
ถาการสอนท่ีเหมาะสมถูกละเลย 

7. การเรียนรูจะเก่ียวของกับการเขาใจ  
ใสใจ และการรับรู นั่นคือ สภาพแวดลอมในการเรียน 
วัฒนธรรม และบรรยากาศมีอิทธิพลตอการเรียนรู 

8. การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีตั้งใจ  และ
ไมตั้งใจ  ผลคือผูเรียนตองการเวลาในการจัดการกับ
สิ่งท่ีเขาเรียน และวิธีเรียนรูไดอยางไร 

9. มนุษยมีวิธีจดจำ อยู 2 วิธี คือ ระบบ
ความจำที่เก่ียวกับชองวางกับเวลา และระบบของ
การเรียนเพ่ือจดจำ นั่นก็คือ การสอนท่ีเผชิญกับการ
ทองจำ จะไมสงเสริมการเรียนรู ใหเกิดประสบการณ 
และความเขาใจที่ลึกซ้ึง คงทน 

10. มนุษยเขาใจ และจำไดดีเม่ือทักษะน้ัน
ปรากฏอยูตามธรรมชาติ และรวมท้ังท่ีเช่ือมโยงกับ
เวลา การเรียนรูจากประสบการณ เปนวิธีการเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

11. การเรียนรูพัฒนาไดดวยความทาทาย  
และไมเปนการบังคับใหเรียน การจัดการเรียนรูจึง
ควรสรางความทาทาย แตไมทำใหเกิดความกลัว 

12. สมองแตละคนมีลักษณะเฉพาะตัว 
การสอนจึงควรหลากหลายเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based 
Learning) มีขั้นตอนดังน้ีคือ  

1. การระบุปญหา 
2. การรวบรวมขอมูลเพ่ือหาสาเหตุของ

ปญหา 

3. การสังเคราะหขอมูลที่ไดเรียนรูเพ่ือ
วางแผนแกปญหา  

 4. การรวมมือกันเพ่ือการแกปญหา  

5. สรุปและนำเสนอแนวทางการแกปญหา 
ซึ่งการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน จึงเปนวิธี
การท่ีใชปญหาจากสถานการณจริงซึ่งเปนจุดเดนของ
การจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนสืบเสาะหาความรู
ใชปญหาเปนตัวกระตุนหรือเปนตัวนำทางใหผูเรียน
ไปแสวงหาความรูความเขาใจดวยตนเองเพ่ือจะได
คนพบคำตอบของปญหาดังกลาวกระบวนการหาความรู
ดวยตนเองน้ีทำใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา  
(Problem Solving Skill)  คำตอบของปญหาจากส่ือ 
และแหลงเรียนรูตางๆ รวมทั้งการทดลองปฏิบัติจริง
เพ่ือคิดหาแนวทางการแกปญหาอันเปนการสงเสริม
ทักษะการคิดสรางสรรค การเรียนรูโดยใชปญหา 
เปนฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) 
เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎี
การเรียนรูแบบสรางความรู (Constructivism) 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry–Based 
Learnig) 

เปนกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนสรางองค
ความรูใหมดวยตนเอง โดยผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติ และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปน
เครื่องมือเปนกระบวนการถามและศึกษาหาคำตอบ 
และตอบคำถามตาง ๆ  ที่ผูเรียนเปนผูกำหนดคำถาม
เพ่ือการสืบเสาะหาความรูและคำตอบ  มีการเก็บขอมูล
ที่เก่ียวของกับคำถาม และวิธีการเก็บขอมูล วิเคราะห

ขอมูล อางอิง และสรุปคำตอบของปญหาน้ัน โดยท่ี
กิจกรรมของผูเรียนมีครูเปนผูสงเสริมใหผูเรียนมีการ
แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองจะตองสงเสริม

ใหผูเรียนรูจักคิด มีความคิดสรางสรรค ใหโอกาส 
ผูเรียนไดใชความคิดของตนเองมากท่ีสุดท้ังน้ีกิจกรรมท่ี

จะใหผูเรียนทำการสำรวจตรวจสอบจะตองเชื่อมโยง
กับความรูเดิม เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพียงพอ
ที่จะแสวงหาความรูใหมซึ่งผูเรียนจะเรียนรูไดดีย่ิงข้ึน

ตอเมื่อผู เรียนไดเ ก่ียวของโดยตรงกับการคนหา 
ความรูน้ัน ๆ กระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
พบวามี 5 ขั้นตอนคือ           
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 1) ขั้นตอนท่ี 1 การกระตุนความสนใจ
จากคำถาม  

 2) ขั้นตอนที่ 2 การสำรวจและคนหา
ขอมูลการต้ังสมมติฐาน  

 3) ขั้นตอนท่ี 3  การรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล  

 4) ขั้นตอนท่ี 4 การอภิปรายประเด็น
ปญหา และขยายความรูเพ่ือสรุปความรู  

 5) ขั้นตอนท่ี 5 การนำเสนอและสรุป
ผลประเมินผล 

การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคม (Science Technology and 
Society: STS) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีให 
ผู เ รียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทุกข้ันตอนบทบาทของผูสอนคือผูอำนวยความสะดวก
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู (Facilitator) นำความรูและ
ทักษะที่ไดรับไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันทั้งเรื่อง
สวนตัวและสังคมไดสรุปไดวาการเรียนการสอนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมมีการจัดการ
เรียนการสอนหลายรูปแบบโดยในแตละรูปแบบจะมี
จุดเดนแตกตางกันไป เชน อาจเนนใหผูเรียนสราง
ความรูดวยตนเองเนนทักษะการแกปญหาเนนการ
สืบเสาะความรูเนนการใชคำถามระดับสูงและความ
รวมมือในกลุมซึ่งแตละรูปแบบจะใชกระบวนการ
แสวงหาความรูดวยตนเองเพ่ือใหไดความรูและนำความรู 
ไปปฏิบัติจริงท้ังในหองเรียนและนอกช้ันเรียน 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 

Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ โดยใชกระบวนการกลุมใหผูเรียนไดมีโอกาส
ทำงานรวมกันเพ่ือผลประโยชนและเกิดความสำเร็จ
รวมกันของกลุม ซึ่งการเรียนแบบรวมมือมิใชเปน 
เพียงจัดใหผูเรียนทำงานเปนกลุม เชน ทำรายงาน ทำ

กิจกรรมประดิษฐหรือสรางชิ้นงาน อภิปราย ตลอด
จนปฏิบัติการทดลองแลว ผูสอนทำหนาท่ีสรุปความรู
ดวยตนเองเทาน้ัน แตผูสอนจะตองพยายามใช กลยุทธ
วิ ธีใหผู เรียนไดใชกระบวนการประมวลสิ่ ง ท่ีมา 

จากการทำกิจกรรมตางๆ จัดระบบความรูสรุปเปน 
องคความรูดวยตนเองเปนหลักการสำคัญ (พิมพพันธ 
เดชะคุปต, 2544)การเรียนแบบรวมมือเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีคละความสามารถ 
ของผูเรียนเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งมีเปาหมาย 
ในการทำงานรวมกัน โดยการใชกระบวนการกลุม 
(Group Process) ที่เปนกระบวนการทำงานท่ีมี 
ขั้นตอนหรือวิธีการเพ่ือใหการดำเนินงานของกลุมเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จแบงกลุม
การทำงานท่ีเนนการมีสวนรวมและรับผิดชอบของ
สมาชิกแตละบุคคล (Individual  Accountability)
สมาชิกภายในกลุมมีบทบาทหนาท่ีของแตละคนท่ี
เทาเทียมกันและชัดเจนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีสำเร็จ 
โดยมีการสรางความรูสกึพ่ึงพากันทางบวกใหเกิดข้ึนในกลุม 
ผูเรียน (Positive Interdependence) มีปฏิสัมพันธ 
ท่ีสงเสริมกันระหวางผูเรียน (Face-to-face Promotive 
Interaction) ท่ีในแตละกลุมจะมีการอภิปราย อธิบาย  
ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให
ขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการทำงานของตน  สมาชิก
ในกลุมมีการชวยเหลือ สนับสนุน กระตุน สงเสริม
และใหกำลังใจสรางทักษะระหวางบุคคลและทักษะ
การทำงานกลุมยอย (Interpersonal and Small Group 
Skills) การทำงานกลุมยอยจะตองไดรับการฝกฝน
ทักษะทางสังคมและทักษะในการทำงานกลุม เพ่ือให
สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson, 

1991) พิมพพันธ  เดชะคุปต (2544) 
แนวคิดกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค 
(Creative Problem Solving) 

กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค 
(Creative Problem Solving) คือ ความสามารถของ
บุคคลที่มีการรับรูทำความเขาใจขอเท็จจริงท่ีเก่ียวกับ
ปญหา โดยใชกระบวนการปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน
เปนระบบท่ีมีการประยุกตใชความคิดสรางสรรค  

เพ่ือคนหาแนวคิดใหมๆ รวมกับขอเท็จจริงท่ีมีอยูมา
ใชในการแกปญหา เพ่ือหาคำตอบและทางเลือก 
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ท่ีมีคุณคาในการแกปญหาอยางสรางสรรคกระบวนการ
ของรูปแบบการแกปญหาอยางสรางสรรค จากแนวคิด
ดังกลาวพบวามี 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นคนพบความ
จริง (Fact–Finding) หมายถึง กระบวนการใน 
การคนหาขอมูลจากสถานการณหรือปญหาท่ีกำหนด
ไว เ พ่ือการตัดสินและพิจารณาสภาพปญหาท่ีมี 
การเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับปญหาโดยตรง  
2) ขั้นคนพบปญหา (Problem–Finding) หมายถึง 
การกำหนดปญหาจากสถานการณที่เกิดข้ึนอยาง
ชัดเจนและระบุสาเหตุของปญหา 3) ข้ันคนหาแนวคิด 
(Idea–Finding) หมายถึง การหาแนวคิดหรอืขอบเขต
ของปญหาเพ่ือหาวิธีการแกปญหา 4) ขั้นคนหา 
คำตอบ (Solution–Finding Skill) หมายถึง กระบวนการ
กำหนดเกณฑทีไ่ดมาตรฐาน เพ่ือเปนทางเลอืกทีเ่ลอืก
ไวไปใชในการแกปญหา และ 5) ขั้นการสรางสรรค 
แนวคิดใหม (Creating New Challenge) หมายถึง 
การนำแนวคิดที่ไดไปใชในการแกปญหาท่ีเปนแนว 
คิดใหมหรือวิธีการใหมเพ่ือการสรางสรรคผลงาน 
(พีชญาณ พานะกิจ,2558) 
แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร  

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรคือลักษณะของ
ผลผลิตที่เปนโครงสรางหรือรูปแบบของความคิดที่ได
แสดงกลุมความหมายใหมออกมาเปนอิสระตอ
ความหมายของความคิดใดความคิดหน่ึงที่เกิดขึ้นมา
กอนหนาน้ัน อาจเปนความคิดหรือสิ่งของท่ีผลิต 
ขึ้น ซึ่งจะเปนไดทั้งรูปธรรมและนามธรรม อารีย 

 พันธมณี (2557) สอดคลองการวิเคราะหคำสัมภาษณ 

ของผู เชี่ ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรที่วา นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการนิยามของ
ผูเรียนท่ีผูเรียนสะสมความรูและสรางความรูดวยตนเอง
และสามารถถายทอดความรูน้ันๆไดโดยการสรางสรรค
ผลงานที่สะทอนผู เรียน เชน โครงงาน ชิ้นงาน  

การแสดง การสรางแบบจำลอง แนวคิด เปนตน โดย
เกิดกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร หมายถึง แนวทาง/แนวคิดท่ีไดคน
คิด/เคร่ืองมือท่ียังไมเคยมีใชมากอนหรือเปนการพัฒนา

ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใชได
ผลดีย่ิงข้ึน เพ่ือใชในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
และในการพิจารณาวา วิธีการ แนวคิด หรือการ 
กระทำใด ๆ  เปนนวัตกรรมหรือไม สามารถวัดไดดวย
แบบประเมินนวัตกรรม และสรุปผลจากการประเมิน
นวัตกรรม ประกอบดวย 3 ดาน คือ  

1. ดานกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
 1.1 การกำหนดวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายของการพัฒนานวัตกรรมหมายถึง การต้ัง
วัตถุประสงคหรือเปาหมายสอดคลองกับสภาพปญหา

และมีความเปนไปได 
 1.2 การออกแบบพัฒนานวัตกรรม

หมายถึง มีการออกแบบนวัตกรรมเปนไปตามแนวคิด
หรือทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรมที่กำหนดไว 
และอยางเปนข้ันตอน 

 1.3 การมี ส วน ร วม ในการพัฒนา
นวัตกรรม หมายถึง มีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม
อยางเต็มใจ กระตุนใหนักเรียนในกลุมคนควาและ
แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจนสามารถสรางนวัตกรรมได 

 1.4 การประเมินและสรุปผลหมายถึง 

ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมอยางเปนระบบมีการ
ประเมินและสรุปผล 

 1.5 การนำเสนอนวัตกรรมหมายถึง 
นวัตกรรมที่สรางขึ้นสามารถนำไปใชและนำเสนอ 
ผลงานได 

2. ดานคุณคาและประโยชนของนวัตกรรม 

 2.1 ก า ร แ ก ป ญ ห า ไ ด ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงคหมายถึง การแกปญหาไดตรงตาม
วัตถุประสงค เกิดประโยชนอยางกวางขวาง 

 2.2 การใชทรัพยากรไดอยางคุมคา
หมายถึง การประยุกตใชทรัพยากรท่ีมีอยูในการพัฒนา
นวัตกรรมไดเหมาะสมและคุมคา 

 2.3 การนำไปใชหมายถึง การใชงาย 
สะดวกและมีขั้นตอนการใชไมซับซอน สามารถนำไป
ใชไดดี 
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3. ดานความเปนนวัตกรรม 
 3.1 ความเปนนวัตกรรม หมายถึง เปน

แนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/เคร่ืองมือ ที่ไมเคยมีหรือ
ปรากฏมากอน และไดผลดี 

หลักการแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการสอน
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 

ผลการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เปาหมายหลักสูตร
วิทยาศาสตรของไทยและตางประเทศ แนวคิด ทฤษฎี
การสรางความรู การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ การจัดการเรียนรู
ตามแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
การเรียนแบบรวมมือ กระบวนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและแนวคิดเ ก่ียวกับนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร  ซึ่งผูเขียนไดสังเคราะหและนำมาใชใน
การกำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษา ที่ประกอบดวย ความเปนมาและความสำคัญ
ของรูปแบบการเรียนการสอน, แนวคิดพ้ืนฐานของ
การพัฒนารูปแบบการสอน, องคประกอบของรูปแบบ
การสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา

อยางสรางสรรคและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ที่มี หลักการ, วัตถุประสงค, 
กระบวนการจัดการเรียนรู, การวัดและประเมินผล,

เง่ือนไขสำคัญในการนำรูปแบบการสอนไปใชให 
ประสบผลสำเร็จซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูมีดังนี้  
การนำเสนอปญหา การสรางความสนใจ การวิเคราะห 
การจำแนกและการประเมินผล โดยท่ีผูเรียน ไดรวม
กันแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมทองถ่ินของตนเอง ผาน

กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค ดวยการกระตุน
และทาทายเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีการต้ัง
คำถาม การตอบคำถาม การวางแผนการทำงาน  

การสืบเสาะหาความรูรวมกัน การทดลองเพ่ือหา 
คำตอบ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
สามารถนำความรูความสามารถท่ีไดสรางสรรคผล
งานและขยายผล แนวคิดใหมสูผูอ่ืน โดยไดสังเคราะห
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของกับกระบวน 
การของรูปแบบการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถ 
ในการแกปญหาอยางสรางสรรคและนวัตกรรม 
ทางวิทยาศาสตร (PEACE Model) (พีชญาณ พานะกิจ, 
2558) ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 การนำเสนอปญหา (Presenting 
Problem: P) เปนข้ันท่ีครูนำเสนอประเด็นปญหาสำหรับ
การเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของ
ผูเรียนสรางแรงจูงใจภายในในการเรียนรูใหผูเรียนได
มองเห็นคุณคาของส่ิงท่ีตองการจะเรียนรู และมีทิศทาง
ที่จะเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น
และอยากเรียนรูครูผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนรู
ใหผูเรียนไดมองเห็นคุณคาของส่ิงท่ีตองการจะเรียนรู 
และมีทิศทางท่ีจะรับรู โดยผูสอนใชสถานการณ 
เก่ียวกับความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต การสูญพันธุของ
สิ่งมีชีวิต ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติ อันตราย
จากของเลนเปนส่ิงท่ี เกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน เชน 
ปญหาน้ำทวม ภัยแลง จากYou tube และขาว
เหตุการณประจำวัน ใหนักเรียนฝกต้ังคำถาม และ
บอกสาเหตุของปญหาในแผนการจัดการเรียนรูที่  
1 นักเรียนยังไมกลาท่ีจะต้ังคำถาม ครูตองกระตุน
ดวยการเปนผูถามคำถามและนักเรียนเปนผูตอบ
คำถามเปนสวนใหญ ครูตองอธิบาย และสรางความ

เขาใจกับนักเรียน โดยการบอกจุดประสงคที่จะทำ
รวมกัน เพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการเรียนท่ีเนน
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร โดยท่ีครูจะตองมี

บทบาทในการใหความชวยเหลือนักเรียนเพราะเปน
สิ่งใหมสำหรับนักเรียน ซึ่งนักเรียนยังไมเขาใจ
กระบวนการเทาท่ีควร ครูตองสรางความม่ันใจและ
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กระตุนใหนักเรียนอยากมีสวนรวม โดยใชสถานการณ
ในชีวิตประจำวันท่ีไมซับซอนใหนักเรียนฝกคิดแกปญหา
รวมกัน  ใชเวลาไมเกิน  20 นาที  

ข้ันท่ี 2  การสรางความสนใจรวมกันระหวาง
ครูและนักเรียน (Engaging : E) เปนขั้นท่ีครูกระตุน
ใหผูเรียนวิเคราะหหรือตั้งคำถามท่ีเกิดขึ้นจากความ
สงสัย หรือจากความสนใจของตัวผูเรียนหรือต้ังคำถาม
เพ่ือนำไปสูการสืบคนขอมูล เพ่ือแกปญหาอยาง
สรางสรรคโดยใหนักเรียนรวมกันพิจารณาประเด็น
สำคัญของปญหา  วิเคราะหและทำความเขาใจปญหา
ที่ตองการแกไขหรือสรางสรรคนวัตกรรม ใหนักเรียน
รวมกันวิเคราะหสถานการณ โดยระบุเร่ือง และอธิบาย
สาเหตุ ของเหตุการณที่เกิดข้ึนซึ่งจะสงผลกระทบ 
ตอนักเรียนโดยตรง เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสำคัญ 
และชวยกันหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว  

ขั้นท่ี 3  การวิเคราะห (Analyzing : A)  
เปนขั้นท่ีครูฝกใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือ 
นำไปสูกระบวนการวิเคราะห กระบวนการสรางสรรค 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือการแสวงหาแนวคิด
ในการแกปญหาอยางสรางสรรคเปนข้ันท่ีครูฝกให
นักเรียนรูจักวิธีการแสวงหาแหลงขอมูล แนะนำวิธี
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชกระบวนการวิทยาศาสตร 
เชน การทดลอง การสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู
ตางๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยใหนักเรียนเปน 

ผูสืบคนขอมูลดวยตนเองนักเรียนเรียนรูวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลและเพ่ือการคนหาคำตอบ  

ขั้นท่ี 4 การจำแนก (Classifying : C)  เปน
ขั้นท่ีครูฝกใหผู เ รียนใชกระบวนการคิดวิเคราะห 
กระบวนการใหเหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
และการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยการแสดงรายละเอียด
แตละข้ันตอนในการแกปญหาโดยวิเคราะหจำแนก
สิ่งที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน เพ่ือเปนทางเลือกในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคและนวัตกรรม ซึ่งนักเรียน
จะเกิดการคนพบและเรียนรูไดดวยตนเอง อาจทำได
โดย การบันทึกผลการทดลอง การอภิปรายผลการ
ทดลอง  การสอบถาม  การสัมภาษณ การเขียนบันทึก
การเรียนรู (Journal Writing) จะทำใหผูเรียนเกิดทักษะ
ในการเรียนรูและสามารถสะทอนความคิดใหออกมา
เปนรูปธรรมได 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluating  : E ) 
เปนข้ันท่ีครูใหผู เ รียนใชกระบวนการสรางสรรค
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และการแลกเปล่ียน
เรียนรู   เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ที่
เปนการนำแนวคิดท่ีไดไปใชในการแกปญหาท่ีเปน
แนวคิดใหม หรือวิธีการใหม หรือผลงานใหม 

กระบวนการ 5 ขั้นตอนของรูปแบบการสอน
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา (PEACE Model) ดังแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1  รูปแบบการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคและนวัตกรรม 
                       ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา (PEACE Model) 

บทสรุป 
รูปแบบการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถ

ในการแกปญหาอยางสรางสรรคและนวัตกรรม 

ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา (PEACE 
Model) เปนรูปแบบการสอนท่ีมีความตอเน่ืองเนน 
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูและนักเรียนมีบทบาทชัดเจน 
นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเองจากกระบวน 
การสอน ในการดำเนินการสอนตามรูปแบบการสอน

ครูเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitating) ใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามกระบวนการของรูปแบบการสอน
เพ่ือใหผู เรียนเกิดความสามารถในการแกปญหา 
อยางสรางสรรคและทักษะการสรางนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร โดยครูตองมีทักษะการใชคำถาม  

การสื่อสาร การนำเสนอเนื้อหา จัดประสบการณ 

การเรียนรู ใหผูเรียนไดฝกทักษะท้ังการฝกทักษะเปน
รายบุคคล และเปนกลุม โดยการใหแนวทาง ชวยเหลือ 

แนะนำ  
การฝกทักษะอยางอิสระและการประมวล

ทักษะรวมท้ังการติดตามการนำไปใชและปฏิบัติ  
ของผูเรียนอยางใกลชิดและท่ัวถึงครูกระตุนใหผูเรียน
คิด โดยเนนทักษะการใชคำถามจากสถานการณปญหา
ทีพ่บในชวิีตประจำวันและเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
ที่กำลังศึกษา การใชคำถามควรเปนพลังคำถาม ดังน้ี 

1) วางแผนการต้ังคำถามหลากหลาย

ลวงหนา 
2) หลีกเล่ียงการใชคำถามท่ีชี้นำคำตอบ  
3) เวนระยะเวลาใหผูเรียนคิดหาคำตอบ 
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4) ไมย้ำคำถาม 
5) ถามดวยคำถามท่ีชัดเจน 
6) ถามทีละ หน่ึงคำถาม 
7)  ใชคำถามท่ีหลากหลาย  

และใหนักเรียนมีการทำงานเปนกลุม เนนการรวมมือ
กันเรียนรู โดยคละความสามารถพ้ืนฐาน 3 ระดับ  
คือ เกง ปานกลาง และออน ดำเนินการแกปญหา 
ภายใตสถานการณที่ เ กิด ข้ึนในชี วิตประจำวัน  
ดังนี้ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) คิดอยางสรางสรรค (Think 
Creatively)ใชเทคนิคที่หลากหลายในการสราง 
ความคิดสรางสรรคสรางแนวคิดใหมความรวมมือกัน 
(Co-operative) การทำงานกลุมรวมกันมีสำนึก
รับผิดชอบรวมกันเปนหลักในการรวมมือของการทำงาน  
และคุณคาและผลงานของแตละบุคคลเกิดข้ึน 
จากสมาชิกของกลุมซึ่ งการพัฒนาผู เ รียนใหมี 
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค และ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ทันตอการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี สังคม โดยใช 

1) ทฤษฎีการสรางความรู  
2) การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-Base Learning : PBL) 
3) การจัดการเ รียนรูแบบสืบเสาะหา 

ความรู (Inquiry-Base Learning :IBL) 
4) ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ต า ม แ น ว คิ ด 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (Science 
Technology and Society: STS) 

5) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning)  

6) แนวคิดกระบวนการแกปญหาอยาง
สรางสรรค (Creative Problem Solving) 

7) แ น ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ น วั ต ก ร ร ม ท า ง
วิทยาศาสตร เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการ 
แกปญหาอยางสร างสรรคและนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร 

รปูแบบการสอนเพือ่สงเสรมิความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
พีชญาณ  พานะกิจ 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา . สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2553).แนวทาง 
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551.
กรงุเทพฯ:โรงพิมพชมุนมุสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จำกัด. 

เกรียงศักด์ิ เจรญิวงศศกัด์ิ. (2550). ทักษะแกปญหา
เรือ่งจำเปนสำหรบัเดก็ไทย.เขาถึงเมื่อ 14 
ธันวาคม.เขาถึงไดจาก http://www.oknation
.net/blog/kriengsak/2007/11/26/entry-1  

ณัฐวิทย  พจนตนัติ. (2546). การจัดการเรียนการ 
สอนชวีวทิยา ตามแนวคิด  วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม . วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตรการสอน. พิมพครั้ง
ท่ี 12. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

นฤมล ยุตาคม. (2542). “การจัดประสบการณการเรียนรู
วิ ทยาศาสตร โดยใช โ ม เ ด ลก า ร สอน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม (Science 

Technology and Society-STS Model).” 
ศกึษาศาสตรปรทัิศน 14 (เมษายน): 29-48. 

นิวัฒน บุญสม. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดของกระบวนการ 

แกปญหาอยางสรางสรรคเพื่อสงเสริม
นวัตกรรมดานสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร. 

วิทยานิพนธ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 



43

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

เนาวนิตย สงคราม.  (2552). การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนรูเปนทีมและกระบวนการ
สงเสริมความคิดสรางสรรค เพื่อสราง
นวั ตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับ 
ปรญิญาบณัฑติ.  รายงานวิจยั คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พีชญาณ พานะกิจ.(2558).การพัฒนารูปแบบการ
สอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคและนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษา . วิ ทยา นิพนธ ป ริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

มาเรียม นิลพันธุ.  (2555).  วิธีวิจัยทางการศึกษา.  
พิมพคร้ังที่ 7. นครปฐม: ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รุจิราพร รามศิริ. (2556). “การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชการ
วิจัยเปนฐานเพ่ือเสริมสรางทักษะการ
วิจัย ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค 
และจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา . ” วิทยานิพนธปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

วัชรา  เลาเรียนดี. (2555). รูปแบบและกลยุทธ
การจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด .นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วรรณทิพา รอดแรงคา. (2541). ทฤษฎีการสรางความรู

กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร .
กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 

รปูแบบการสอนเพือ่สงเสรมิความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
พีชญาณ  พานะกิจ 

วิจารณ  พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อ
ศิษยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด.  

วิชัย   วงษใหญ และมารุต  พัฒผล, (2557). การโคช
เพื่อการรู คิด(Cognitive Coaching). 
กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงษการพิมพ. 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 
(2545).การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.กรุงเทพฯ
:องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

อารี พันธมณี. (2537). ความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ 
: ตนออ. 

Dick, W., Carey, L., and Caray, J.O. (2005). 
The Systematic Design of Instruction. 
6th ed. Allyn and Bacon. 

Johnson, D. W.,and John, R. (1996). Meaningful 
and Manageable Assessment Through 
Cooperative Learning. Edina, MN: 
Interaction Book company. 

Johnson, D.W., Johnson, R., and Holubec,  
E. (1992). Copperation in the Classroom. 
6th ed. Edina, MN: Interaction Book 
company. 

Joyce, B., M. Weil, and E. Calhoun.(2009). Model 
of Teaching. Boston: Allyn and Bacon. 

Piaget. (2008). Piaget Developmental Theory.

Assessed 10 January. Available from 
http://www.learningandteaching.info/
learning/piaget.htm/ 

Treffinger.D.J., S.G. Isaken, and K.B. Dorval.  
(2005). Creative Problem Solving  
(CPSVersion 6.1TM) A Contemporary 
Framework for Managing Change. 
Sarasofa : Center for Creative Learning 

and Creative Problem Solving Group. 



44

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

Vygotsky.(2008). Vygotsky’s constructivism.
Assessed 17 February. Available from  
http://projects.coe.uga.edu/epltt/index.
php?title=Vygotsky’s_constructivism/ 

รปูแบบการสอนเพือ่สงเสรมิความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
พีชญาณ  พานะกิจ 

Wiggin,G.,andJ.McTighe.2005).  Understanding  
by Design.2nd ed. Alexandria, VA: 
Association for Supervision and 
Curriculum Development. 

 



45

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

การพัฒนามโนทัศนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
ในระดับประถมศึกษา 
Development of Concepts and Mathematical Skills 
and Process in Elementary students 

 
ปพนวัจน ลภัสภิญโญโชค* 

 

บทคัดยอ 

เปาหมายสำคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร คือ การสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการแกปญหา ซึ่งความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะบรรลุผลไดนั้น ตองอาศัยการมี 
มโนทัศนที่ถูกตอง และมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
ของผูเรียนจะเกิดขึ้นไมได ถาครูไมมีการจัดการเรียนการสอนในเร่ืองดังกลาวเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจ
และนำไปใชในการเรียนรูเพ่ือนำไปสูการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
5P Model เปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีมโนทัศนทางคณิตศาสตร ควบคูไปกับ
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน และผลการวิจัย พบวา 1) การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนรูปแบบ 5P Model ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง จึงจะดำเนินการครบข้ันตอนการเรียน 
การสอนที่กำหนด 2) หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบ 5P Model นักเรียนมีมโนทัศน ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถ
ดานมโนทัศน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนมีพัฒนาการสูงข้ึนจากระดับต่ำกวาเกณฑ
เปนระดับดีเย่ียม และ 4) นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากวา นักเรียนและครูไดแสดงบทบาท
ของตนเองตามความตองการของนักเรียน มีการฝกปฏิบัติการดานมโนทัศน ทักษะและกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตรสงผลใหนักเรียนมีความรูความสามารถดานมโนทัศน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 
The vital aim of Mathematical learning and teaching procedure is to promote learners to 

have the efficiency in solving the Mathematical  problems. That means learners must have the right 
concepts in the process of Mathematical Skills. The efficiency of learners in the process of 
Mathematical Skills cannot occur if teacher can not teach them to understand in this kind of 
process. 5P Model of teaching is a kind of method that can develop learners to be smart in the 
concepts and Mathematical Skills and Process. This research found 1) 5P Model took 4 hours of 

learning to finish overall process. 2) After learning the students demonstrated higher scores in the 
concepts and mathematical skills and processes comparing to the scores obtained before learning. 

*ครู ดร. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบานหนองยาว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
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บทนำ 
คณิตศาสตรกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

คณิตศาสตรมีความสำคัญตอการพัฒนา
ความคิดของมนุษย เพ่ือนำไปสูการพัฒนาประเทศ 
ที่ย่ังยืน ดังน้ันความสามารถทางดานคณิตศาสตร
ของคนในชาติจึงเปนตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีสะทอนถึงความ
เจริญของประเทศ เน่ืองจากคณิตศาสตรทำใหมนุษย
มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล ชวยให 
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาได 
อยางถูกตองเหมาะสม และยังเปนเคร่ืองมือใน 
การศึกษาในศาสตรอื่นๆ 

 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
ระดับประถมศึกษา ถือเปนจุดเร่ิมตนหน่ึงที่มองขาม
ไมไดสำหรับครูทุกคนท่ีตองชวยกันพัฒนานักเรียนให
เปนผูมีความสามารถดานคณิตศาสตร เน่ืองจาก
เยาวชนเหลาน้ีจะเปนผูกำหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต การพัฒนาคุณภาพดานการเรียนรู 

คณิตศาสตร จำ เปนต อง ใหผู เ รี ยน มีมโน ทัศน 
ทางคณิตศาสตรที่ ถูกตอง ตลอดจนมีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร เพ่ือเปนกลไกนำไปสู
การบรรลุเปาหมาย คือ ผูเรียนมีความสามารถใน 
การแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งการจัดการเรียน

การสอนแบบ 5P Model สามารถนำผูเรียนไปสู
เปาหมายท่ีตองการน้ันได 

เปาหมายของการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

ผลจากการศึกษาเปาหมายของการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในประเทศท่ีมีความโดดเดนดานการศึกษา

(Primary Mathematics Teachingand Learning 
Syllabus, 2012 ; The Ontario Curriculum, 
Mathematics, 2005 ; NCTM, อางถึงใน โชติมา  
หนูพริก, 2553: 16) พบวา เปาหมายสำคัญของ 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร คือ การพัฒนา
นักเรียนไปสูความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร (Problem Solving) 

 การแกปญหาทางคณิตศาสตร (Problem 
Solving) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการในการได
มาซึ่งคำตอบท่ีถูกตองจากสถานการณที่ตองการหา
คำตอบ ซึ่งผูที่จะแกปญหาทางคณิตศาสตรไดตอง
นำความรูทางคณิตศาสตรในดานความรูท่ีเปนเน้ือหา 
ความรูเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการแก
ปญหา ความรูเก่ียวกับทักษะการคำนวณ และความ

สามารถดานการอานมาประยุกตใชเพ่ือทำความเขาใจ
กับปญหาและดึงเอาความรูทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ
มาใชเพ่ือใหไดมาซึ่งคำตอบของปญหาน้ันๆ (กรม
วิชาการ, 2544: 9-10; สสวท, 2554: 7; อัมพร มา
คะนอง, 2553: 94; พัชรี ปยภัณฑ, 2555: 8; NCTM, 

2000: 52; Baroody, 1993: 2-8) 
 ลักษณะของปญหาทางคณิตศาสตรที่พบ

ในการจัดการเรียนการสอนมีการแบงเปนประเภท
ตางๆ ตามแตเกณฑที่นักการศึกษาแตละคนกำหนด 
ซึ่งเมื่อกลาวถึงลักษณะของปญหาทางคณิตศาสตร 

ที่พบในการเ รียนการสอนกลุมสาระการเ รียนรู

The difference was significant at .05 level. 3) The students could develop their concepts and 
mathematical skills and 

processes after receiving the treatment which increased from the low level to the excellent 
level 4) students agreed at a high level that students and teachers could play their roles in learning, 
they could practice what they learned in concepts , skills and processes which affected their 
knowledge of the concepts and mathematical skills and processes. 
Keywords: Concepts/ Mathematical Skills and Processes / 5P Model 
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คณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาสามารถสรุปได
เปน 2 ลักษณะ คือ 1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่เปน
ลักษณะของตัวเลข โดยตองหาอาศัยวิธีการแกปญหา
ดวยการนำมโนทัศนที่เก่ียวของมาหาคำตอบโดยผาน
การคิดคำนวณเพ่ือใหไดคำตอบออกมาในลักษณะ
ของตัวเลข 2) ปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนลักษณะ
ของโจทยปญหา คือ มีลักษณะของปญหาท่ีมีการ 
ยกตัวอยางสถานการณตางๆ ผูกเปนปญหาท่ีมีการ
ปรากฏท้ังขอความและตัวเลข ซึ่งในการแกปญหา
จำเปนตองอานสถานการณที่กำหนดให แลวตีความ
วาจะดำเนินการแกปญหาน้ันโดยวิธีการใด แลวลงมือ 
แกปญหาโดยนำมโนทัศนที่เก่ียวของมาใชเพ่ือหา 
คำตอบ และสรุปคำตอบออกมาในรูปของขอความ
และตัวเลขท่ีสอดคลองกับสถานการณปญหาท่ีกำหนด  

แนวทางการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียน
มีความสามารถในการแกปญหาสามารถดำเนินการ
ไดดังน้ี 1) กอนที่จะใหนักเรียนมีการแกปญหาในเร่ือง
ใดๆ ตองมีการตรวจสอบความรูของผูเรียนกอนวามี
เพียงพอหรือไม หากพบวาไมเพียงพอจะมีการทบทวน
หรือสอนเสริมในความรูนั้นๆ กอน 2) สงเสริมการ
ทำความเขาใจกับปญหาโดยการใหนักเรียนไดฝก
วิเคราะหปญหาและสรุปปญหาดวยภาษาของตนเอง 
3) สงเสริมใหผูเรียนใชกิจกรรมกลุมยอยชวยในการ
แกปญหา 4) สงเสริมใหนักเรียนคิดดังๆ ในการแก

ปญหา โดยการใหนักเรียนอธิบายข้ันตอนการคิดให
เพ่ือนๆ โดยอาจใชการเขียนหรือการพูดเพ่ือใหเพ่ือนๆ 
ไดอภิปรายเพ่ือหาแนวทางการแกปญหาท่ีเหมาะสม 

5) ปญหาท่ีนำมาใชเปนปญหาท่ีสอดคลองกับ 
สาระท่ีเรียนในเร่ืองน้ันๆ และนำปญหาท่ีผูเรียนมี
ประสบการณมาใหผูเรียนไดแกปญหา โดยมีความ
ยากงายปะปนกัน 6) สงเสริมใหนักเรียนใชยุทธวิธี 
ในการหาคำตอบที่หลากหลายและเหมาะสมและ 

7) สงเสริมใหนักเรียนรูจักคาดคะเนคำตอบ และตรวจ
สอบคำตอบอยางเปนระบบ 

 จากการศึกษาผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ี
ส งผลตอความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของผูเรียน พบวาความรูพ้ืนฐานดาน
ภาษาและดานคณิตศาสตร แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เจตคติ 
บรรยากาศในการเรียน การใหเวลาท่ีเพียงพอในการ
แกปญหา ลวนเปนปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถ
ของนักเรียนท้ังสิ้น 
มโนทัศนกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเพ่ือ
นำนักเรียนไปสูการบรรลุเปาหมายน้ัน สิ่งสำคัญท่ีครู
ตองตระหนักและสรางใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน คือ ความรู 
ความเขาใจในมโนทัศนทางคณิตศาสตรในเรื่องนั้นๆ 
หากนักเรียนมีมโนทัศนที่ถูกตองแลว ยอมเปนปจจัย
สนับสนุนใหประสบความสำเร็จในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร เพราะมโนทัศนเปนรากฐานสำคัญของ
การเรียนรู การที่มนุษยจะคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงใด น้ันยอมขึ้นอยู กับมโนทัศน เปนสำคัญ  
มโนทัศนเปนพ้ืนฐานของทักษะตอๆ ไปที่จะเกิดขึ้น 
จนนำไปสูความสามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช 
และมโนทัศนเปนเคร่ืองกรองเพ่ือนำไปสูการแสดงออก
ของพฤติกรรมมนุษยดานตางๆ เชน การคิด การส่ือ
ความหมาย การแกปญหา การตัดสินใจ 

มโนทัศนทางคณิตศาสตร คือ ความคิด
สำคัญ หรือความเขาใจของสิ่งใดสิ่ง หรือเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงเก่ียวกับคณิตศาสตรที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูโดย
ผานประสบการณตางๆ จนนำไปสูการไดขอสรุปท่ี

เปนสาระสำคัญของเร่ืองน้ัน และสามารถนำความ

คิดสำคัญท่ีไดไปสูการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ในสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง ดังน้ันในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรจึงตองใหความ
สำคัญกับมโนทัศนพ้ืนฐานในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับ 
มโนทัศนใหมที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนดวย ซึ่ง

กอนท่ีครูจะสรางมโนทัศนใหมใหกับผูเรียนน้ัน จำเปน
ตองวิเคราะหใหไดวามโนทัศนที่เปนพ้ืนฐานของมโน
ทัศนใหมน้ันคืออะไร และนักเรียนมีความรูความเขาใจ 
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ในมโนทัศนนั้นมากนอยเพียงใด เพียงพอสำหรับ 
การตอยอดมโนทัศนใหมหรือไม หากพบวายังมีสวน
ที่ตองเติมเต็มครูควรจัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มในเรื่อง
นั้นใหครบถวนกอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูใน 
มโนทัศนใหม 

วิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเกิด
มโนทัศนทางคณิตศาสตรมีวิธีหน่ึงท่ีนาสนใจคือ 
การเร่ิมตนบทเรียน ดวยการทำกิจกรรม ตามดวยการ
สอบถามรายละเอียดโดยครู และจบลงดวยการสอน
โดยตรง กลาวคือ 1) การเร่ิมตนบทเรียนดวยการใช
กิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) นักเรียน
มีสวนรวมในกิจกรรมโดยการสำรวจและเรียนรูแนวคิด
และทักษะตางๆ ทางคณิตศาสตร ทั้งรายบุคคล 
หรือเปนกลุม นักเรียนสามารถใช ทรัพยากรตางๆ 
ในการสรางการเรียนรูใหเกิดความหมายและความ
เขาใจจากส่ือการเรียนรูท่ีเปนรูปธรรมและประสบการณ 
นั ก เ รี ยน คื อผู ชี้ น ำ ใ ห เ กิ ด ก า รค นพบแนว คิ ด 
ทางคณิตศาสตรที่เปนนามธรรมและผลที่เกิดขึ้น  
2) การเรียนรูโดยครูเปนผูชี้นำในการเสาะแสวงหา
ความรู (Teacher-Directed Inquiry) วิธีการน้ีเปนวิธี
การเรียนรูโดยผานการแนะนำใหไปสืบเสาะหา 
ความรู แทนที่จะบอกคำตอบครูจะนำนักเรียนใหไป
สำรวจ ตรวจสอบ และหาคำตอบดวยตนเอง นักเรียน
เรียนรูโดยมุงไปที่ คำถามและแนวคิดท่ีเฉพาะเจาะจง 

และสงเสริมใหมีการสื่อสาร สำรวจและสะทอน 
คำตอบของพวกนักเรียน การเรียนรูของนักเรียนกอ
ใหเกิดการต้ังคำถาม การประมวลขอมูลและหาวิธี
การท่ีเหมาะสมในการแกปญหา กระบวนการน้ีชวย

ใหเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
และความสามารถในศตวรรษท่ี 21 และ 3) การสอน
โดยตรง (Direct Instruction) โดยครูชวยใหนักเรียน
ไดรวบรวมและขยายผลการเรียนรูของนักเรียน  
โดยวิธีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การสะทอน

ความคิดเห็น และการขยายการเรียนรู 
 

 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร คือสิ่งท่ี
ครูตองสอน  

 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)  
ระบุวาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
เปนความสามารถท่ีจะนำความรูไปประยุกตใชใน
การเรียนรูส่ิงตางๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูและประยุกต
ใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก  
1)ความสามารถในการแกปญหา 2) ความสามารถ
ในการใหเหตุผล 3) ความสามารถในการสื่อสาร  
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนำเสนอ  
4) ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู และ  
5) การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ึงมีความคลายคลึง
กับทักษะกระบวนการของสมาคมครูคณิตศาสตร
แหงสหรัฐอเมริกา (NCTM) และหลักสูตรคณิตศาสตร 
ระดับประถมศึกษาของประเทศสิงคโปร (Primary 
Mathematics Teaching and Learning Syllabus, 
2013) 

ความสามารถในการแกปญหาจะประสบ
ความสำเร็จได ตองอาศัยความสามารถในการให
เหตุผล ความสามารถในการส่ือสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร และการนำเสนอ ความสามารถใน
การเช่ือมโยงความรู และการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
เปนตัวขับเคล่ือน ซึ่งมีสาระสำคัญดังน้ี 

 1) ความสามารถในการใหเหตุผล  

หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใหคำอธิบายท่ี
นาเช่ือถือใหกับขอสรุปของตนเอง เพ่ือใหเปนท่ียอมรับ

ของคนสวนใหญโดยการอางอิงขอสรุปของตนเองกับ
แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการทางคณิตศาสตรที่มีนักการ
ศึกษาไดคนพบมาแลว หรือการสรางขอสรุปของตนเอง
ใหเปนท่ียอมรับโดยการวิเคราะห/เชื่อมโยงหลักการ/
แนวคิด/ทฤษฎีทางคณิตศาสตรที่มีมากอนเพ่ือนำไป
สูขอสรุปใหมที่ตนเองคนพบ ซึ่งมีลักษณะของการให

การพฒันามโนทัศนทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรในระดบัประถมศกึษา 
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เหตุผล 2 ประเภท ไดแก การใหเหตุผลแบบอุปนัย 
(Inductive Reasoning) และการใหเหตุผลแบบนิรนัย 
(Deductive Reasoning) โดยแนวทางในการสงเสริม
ใหนักเรียนมีความสามารถดังกลาวดำเนินการโดย
ผานกิจกรรมการแกปญหาท่ีนักเรียนมีประสบการณ 
แลวสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดพูดอธิบายและ
แสดงเหตุผลประกอบแนวคิดของตนเองอยางอิสระ 
พรอมกับใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการวิเคราะห 
และประเมินการใหเหตุผลของตนเองและเพ่ือนๆ เพ่ือ
นำไปสูขอสรุปที่มีความเหมาะสม 

จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมและแสดง
พฤติกรรมในการสืบคน คาดการณ คนหาวิธีพิสูจน 
สังเกตแบบรูป ชี้แจงเหตุผลของแนวคิด ดวยวิธีการ
ตางๆ โดยครูใหความสำคัญในการฟงความคิดเห็น
ของนักเรียน และใหนักเรียนฝกรับฟงและทำความ
เขาใจเหตุผลของผูอื่น และมีการเสริมแรงทันทีที่
นักเรียนมีการใหเหตุผลที่เหมาะสม และใหกำลังใจ
กับนักเรียนท่ีมีความพยายามในการแสดงเหตุผล
ประกอบแนวคิดของตน และชวยเหลือนักเรียนให
ประสบความสำเร็จในการอธิบายเหตุผลประกอบ
แนวคิดของตนเอง หรือปรับปรุงแนวคิดที่ เขาใจ
คลาดเคล่ือนใหถูกตอง ซึ่งปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียน คือ  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความรูพ้ืนฐานเดิม

ทางคณิตศาสตร พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร 
และความเช่ือมั่นในตนเองดานคณิตศาสตร 

 2) ความสามา รถ ในกา ร ส่ื อส า ร ส่ื อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนำเสนอ หมายถึง 

กระบวนการในการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
เ พ่ือสื่อความหมายทางคณิตศาสตรรวมถึงการ 
นำเสนอในรูปแบบตางๆ โดยใชภาษาและตัวแทน
ทางคณิตศาสตร รวมถึงการมีปฏิสัมพันธโตตอบ
ระหวางผูรับสารกับผูสงสารเพ่ืออธิบาย แสดงความ

คิดเห็น หรือตอบคำถามหรือปฏิบัติกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร เพ่ือใหมคีวามเขาใจทีต่รงกัน และถูกตอง 

เก่ียวกับคณิตศาสตร ซึ่งความสามารถน้ีจะสงเสริม
ใหนักเรียนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีความหมาย 
เกิดความเขาใจทางคณิตศาสตรท่ีกวางขวางและจดจำ
ไดนานข้ึน ชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนความเขาใจทาง
คณิตศาสตรแกผูเรียน เพ่ือใหบุคคลหนึ่งไดเชื่อมตอ
ความคิดทางคณิตศาสตรไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดย
การอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดกัน และชวย
เสริมสรางใหผูเรียนเปนผูเรียนรู โดยเปดโอกาสให
นักเรียนไดพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหครู
แนใจในความสามารถทางการส่ือสารความคิดของ
นักเรียนอยางแทจริง ซึ่งแนวทางในการสงเสริมให
นักเรียนมีความสามารถดังกลาว สามารถดำเนินการ
ไดโดยการจัดบรรยากาศในหองเรียนท่ีสงเสริมให
นักเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกัน โดยการจัดกิจกรรมกลุม 
สงเสริมใหนักเรียนเรียนรู จัดการเรียนรูโดยคำนึงถึง
ประสบการณของนักเรียนและนำสถานการณ เร่ือง
ใกลตัวนักเรียนมาเปนสื่อในการกระตุนใหนักเรียนได
เกิดการเรียนรู สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกดาน
การส่ือสารในลักษณะตางๆ เชน การพูด การอธิบาย 
การอภิปราย การวาดภาพ แลวใหผลยอนกลับทันที 
เพ่ือใหผูเรียนไดรับทราบความสามารถของตนเอง
และเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในการเรียนรูของตนเอง 

 3) ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู 
หมายถึง การผสมผสาน เน้ือหาสาระและหลักการ 
ความรูทางคณิตศาสตรที่มีความเก่ียวของกันมาจัด

ใหเปนระบบและนำไปสูการประยุกตใชในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตองซึ่งการเชื่อมโยง 
ความรูทางคณิตศาสตรแบงเปน 3 ประเภท ไดแก  
การเช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับคณิตศาสตร 
การเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และการ

เชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจำวัน ซึ่ง
แนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดาน
ดังกลาวสามารถดำเนินการไดโดยการจัดบรรยากาศ
ของหองเรียนใหเอ้ือตอการเช่ือมโยงความรู ดวยการ
ใหนักเรียนมีกิจกรรมของการเรียนรูเปนกลุมยอย  
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มีการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนไดมีความรูและ 
มโนทัศนของแตละเร่ืองท่ีเก่ียวของเพ่ือใหนักเรียน
สามารถนำความรูและมโนทัศนนั้นไปสรางความ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร สงเสริมใหนักเรียนมีการ
เชื่อมโยงความรูในลักษณะภายในกลุมสาระ ระหวาง
กลุมสาระ และในชีวิตประจำวัน โดยการใหนักเรียน
ไดแสดงออกมาในรูปแบบตางๆเชนการอธิบาย การ
วาดภาพ และการอภิปราย ซึ่งสถานการณที่จะนำมา
ใชเปนหลักในการจัดการเรียนรู คือ เน้ือหาตามหลักสูตร
และมีการประยุกต ใชสถานการณที่นัก เ รียนมี
ประสบการณเร่ืองราวใกลตัวนักเรียน และเหตุการณ
ในชีวิตจริงมาใชกระตุนใหนักเรียนเกิดการเช่ือมโยง
ความรูทางคณิตศาสตร 

 4) การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปน 
กระบวนการคิดท่ีตองอาศัยความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
จิ นตนาการและ วิจา รณญาณในการ พัฒน า  
คิดคน ประยุกต ตอเติมความสัมพันธของสิ่งเราทาง
คณิตศาสตรในแงมุมตางๆ ที่กอใหเกิดสิ่งใหม หรือ
ความรูใหม ซึ่งลักษณะของการคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ที่ใชในระดับประถมศึกษาประกอบดวย 1) ความคิด
รเิร่ิม (Originality) 2) ความคดิคลองแคลว (Fluency) 
3) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) 4) ความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาผูเรียนโดย การจัดบรรยากาศในการเรียนรู 

ที่ส ง เส ริมความคิดริ เ ร่ิมสรางสรรคแกนักเ รียน  
ใหนักเรียนเรียนรูเปนกลุม เปดโอกาสใหนักเรียนได
คิดและนำเสนอแนวคิดของตนเองอยางอิสระภายใต

การใหคำปรกึษา แนะนำของครู จดักิจกรรมการเรียนรู 
โดยการนำเสนอปญหาท่ีทาทาย นาสนใจ เหมาะสม
กับวัยของนักเรียน ปญหาเปนปญหาท่ีนักเรียนสามารถ
นำความรู พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่มีอยูมาใช 
แกปญหาไดกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวย

ตนเองแสดงใหเห็นวาความคิดของเด็กน้ันมีคุณคา
และนำไปใชใหเกิดประโยชนไดสงเสริมใหนักเรียน 
ใชจินตนาการของตนเอง และยกยองชมเชยเมื่อ

นักเรียนมีจินตนาการท่ีแปลกและมีคณุคา 
ทักษะและกระบวนการเปนสิ่งท่ีไมสามารถ

เกิดขึ้นกับนักเรียนไดโดยมิไดมีการกระทำการใดๆ
เลย หากผูเรียนไมมีความรูความเขาใจในทักษะและ
กระบวนการแตละดาน ผูเรียนก็ไมสามารถท่ีจะพัฒนา
ตนเองได ดังน้ัน ครูควรมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในทักษะ
กระบวนการแตละดานดวย และผูเรียนใหฝกทักษะ
ในแตละดานโดยท่ีครูควรใหคำแนะนำและเติมเต็ม
ในสวนท่ีขาดของนักเรียน ซึ่งในปจจุบันหลักสูตร 
ไดมีการระบุใหมีการสอดแทรกมาตรฐานดานทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรไวในทุกสาระท่ีเรียน  
รูปแบบการเรียนการสอน 

เพ่ือสงเสริมมโนทัศน ทักษะและกระบวน 
การทางคณิตศาสตรสำหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา (5P Model) 

 5P Model เปนรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน 
เ พ่ือพัฒนาผู เรียนใหมีความรูดานมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรควบคู กับการพัฒนาความสามารถ 
ดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยมี
ฐานคิดมาจากทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
(Constructivism) และทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ 
(Theory of Co-operative Learning) โดยมีขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เกิดจากการสังเคราะห
มาจากข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based Learning) รูปแบบการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry-Based 
Learning) และ รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ

โดยใชกลุมยอย (Small Group Cooperative Learning)
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 5P  
Model ประกอบดวย (ปพนวัจน ลภัสภิญโญโชค, 

2558) 
ขั้นท่ี 1 เตรียมความพรอม (Preparing : P) 

ครูเตรียมความพรอมในการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรม

การพฒันามโนทัศนทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรในระดบัประถมศกึษา 
ปพนวัจน ลภัสภิญโญโชค 
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ขยับกายขยายสมอง (การใหนักเรียนทองสูตรคูณ
ประกอบการทำทาทาง) ซึ่งใชเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมประมาณ 5 นาที จากน้ันอธิบายวิธีการเขา
ประจำกลุม แลวดำเนินการจัดนักเรียนเขากลุม 
ตามวิธีการของแตละแผน ซึ่งนักเรียนแตละกลุมจะมี
สมาชิกกลุมละ 4 คนที่คละความสามารถดาน
คณิตศาสตรที่มีความสามารถเกง:ปานกลาง:ออน  
ในอัตราสวน 1:2:1 เมื่อนักเรียนเขาประจำกลุม  

แลวครูสรางความตระหนักใหเห็นความสำคัญของ
การทำงานกลุม  

บทบาทหนาท่ีของสมาชิกภายในกลุม และ
เกณฑการประเมินกระบวนการทำงานกลุม จากน้ัน
ใหนักเรียนแตละกลุมแบงหนาท่ีภายในกลุมออกเปน 
หัวหนากลุม เลขานุการกลุม และสมาชิกกลุม ซึ่ง 
เวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรมในขั้นน้ี ใชเวลาประมาณ  
30 นาที 

ขั้นท่ี 2  มีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย
ในการเรียน: (Participating : P) ครูกระตุนใหนักเรียน
รวมกันกำหนดเปาหมายในการเรียนรู โดยการนำเสนอ
สถานการณ/ ปญหา ที่ครอบคลุมตัวชี้วัดของแตละ
แผนการสอน แลวใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันตอบ
คำถามจากสถานการณท่ีกำหนดและสรุปเปนเปาหมาย

ในการเรียนรูของกลุมจากนั้นนักเรียนแตละกลุมมี
การนำเสนอขอสรุปท่ีไดจากการทำงานกลุมตอท่ีประชุม
ใหญ โดยมีครูรวมเติมเต็มเพ่ือนำไปสูการกำหนด
เปาหมายในการเรียนรูที่ครอบคลุมตัวชี้วัด และเขียน

เปาหมายการเรียนรูนั้นไวในหองเรียน ซึ่งเวลาท่ีใชใน
การจัดกิจกรรมในขั้นน้ี ใชเวลาประมาณ  30  นาที 

 
 

 

 

 

ขั้นท่ี 3 ทบทวนมโนทัศนและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรที่จำเปน (Processing : P) ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือวินิจฉัยนักเรียนวามีมโนทัศน
พ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับมโนทัศนใหมมีมากนอย 
เพียงใดโดยการจัดกิจกรรมดวยวิธีการทดสอบ/ 

ซักถาม/อภิปราย จากน้ันดำเนินการแกไข/ทบทวน

มโนทัศนพ้ืนฐานจากน้ันใหความรูเร่ืองกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรที่จำเปนตอการเรียนรูแกนักเรียน
แตละแผนการสอน  ตอดวยใหนักเรียนแตละกลุมนำ

มโนทัศนพ้ืนฐานมาใชเปนเครื่องมือในการฝกปฏิบัติ
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร ซึ่งมีครูรวมให 
ขอเสนอแนะและอธิบายใหความรูเพ่ิมเติม  โดยเวลา
สำหรับการจัดกิจกรรมในขั้นตอนน้ีใชเวลาประมาณ  

60  นาที 

การพฒันามโนทัศนทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรในระดบัประถมศกึษา 
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ขั้นท่ี 4 นำเสนอมโนทัศนใหม (Presenting: 
P) ครูทบทวนเปาหมายในการเรียนรูประจำแผน แลว
ใหนักเรียนแตละกลุมแบงหนาท่ีกันสืบเสาะหาความรู
มโนทัศนตามเปาหมายท่ีกำหนดเปนรายบุคคล โดย
การเขียนสรุปตัวมโนทัศน และยกตัวอยางประกอบ  
จากน้ันใหนักเรียนแตละกลุมนำผลท่ีไดจากการสืบเสาะ
หาความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรู กันภายในกลุม  
สรุปเปนมโนทัศนของกลุม แลวแตละกลุมชวยกันสรุป

มโนทัศนในรูปแผนผังความคิด พรอมทั้งนำแผนผัง
ความคิดไปติดตามผนังหองเรียน จากนั้นใหนักเรียน
แตละคนเดินดูแผนผังความคิดของแตละกลุม พรอม
ทั้งฟงการใหขอเสนอแนะจากครู จากน้ันรวมกัน
อภิปรายเพ่ือสรุปมโนทัศนใหมอีกคร้ัง แลวใหนักเรียน
เขียนสรุปมโนทัศนใหมดวยภาษาของตนเอง โดยเวลา
สำหรับการจัดกิจกรรมในขั้นตอนน้ีใชเวลาประมาณ  
60  นาที 

ขั้นท่ี 5 ฝกปฏิบัติใหเกิดความชำนาญ  
(Practicing : P) ครูจัดเตรียมปญหา/สถานการณ 
ทางคณิตศาสตรที่สอดคลองกับมโนทัศนใหม ให
นักเรียน รวมกันลงมือแกปญหาเปนกลุม และ 

รายบุคคลครอบคลุมกระบวนการทางคณิตศาสตร  
ที่กำหนดไวในแผนการเ รียนการสอนโดยเวลา 
สำหรับการจัดกิจกรรมในขั้นตอนน้ีใชเวลาประมาณ  
60  นาที 
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 ผลจากการนำรูปแบบการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ 5P Model ไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 จำนวน 35 ชั่วโมง พบวา 1) การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรูปแบบ 5P Model ใชเวลาประมาณ 
4 ชัว่โมง จงึจะดำเนินการครบขัน้ตอนการเรียนการสอน
ที่กำหนด 2) หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบ 5P Model นักเรียนมีมโนทัศนและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถดานมโนทัศน 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน
มีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับต่ำกวาเกณฑเปน 
ระดับดีเย่ียม และ 4) นักเรียนมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมากวา นักเรียนและครูไดแสดงบทบาท
ของตน เ อ งตามความต อ งก า ร ขอ ง นั ก เ รี ยน 
มีการฝกปฏิบัติการดานมโนทัศนและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรสงผลใหนักเรียนมีความรูความ
สามารถดานมโนทัศนและกระบวนการทางคณิตศาสตร
ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5P Model แสดง 
ดังแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมมโนทัศนและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
                               สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (5P  Model) 
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บทสรุป 
มโนทัศนทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร ถือเปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญตอการนำพา
นักเรียนไปสูเปาหมายสูงสุดของการเรียนการสอน
คณิตศาสตร  การพัฒนาใหผูเรียนมีมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรที่ถูกตองและมีทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร คงไมอาจเกิดข้ึนถาครูไมจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ถึงเวลาแลวท่ีครู
ผูสอนคณิตศาสตรตองหันกลับมาพิจารณาการจัดการ
เรียนการสอนของตนเอง  แลวตรวจสอบดูวาการ
ประเมินความสามารถดานทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรตามที่หลักสูตรกำหนดน้ัน ครูไดจัด
กิจกรรมใหผูเรียนเกิดความรู  มีความเขาใจ  และเปด
โอกาสใหฝกทักษะโดยมีครูเปนผูใหขอเสนอแนะ 
และใหความชวยเหลือกับนักเรียนแลวหรือยัง หากครู
ตองการที่จะปดชองวางดังกลาว รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 5P  Model  อาจเปนชองทางหน่ึง
ที่ชวยได 

ปพนวัจน  ลภัสภิญโญโชค (2558). “การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมมโนทัศน 
และกระบวนการทางคณิตศาสตร   
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา.” 
วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาหลักสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

พัชร ี    ปยภัณฑ. (2555). “การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรยีนรูเพือ่สงเสรมิความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณติศาสตร สำหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3.”  วิทยานิพนธ
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อยางสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย 
Enhancing to Creative Problem Solving  
Capability for Young Children 

 
พัชรา พุมพชาติ* 

*  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

บทคัดยอ 

การแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการคิดท่ีหลากหลาย 
แปลกใหมจากเดิมและมีประโยชนนำมาวิเคราะหและไตรตรองอยางมีเหตุผล โดยคำนึงถึงผลกระทบ เพ่ือให
ไดวิธีที่เหมาะสมท่ีสุดที่ใชตัดสินใจสำหรับการแกปญหาไดดวยความสำเร็จ เด็กปฐมวัยเปนวัยแหงการวาง
รากฐานของพัฒนาการอยางรอบดาน ดวยเด็กมีความพรอมสำหรับการคิดและการเรียนรูที่เปนผลจากสมอง
ของเด็กท่ีอยูในชวงแหงการเจริญเติบโตสูงสุด สิ่งเหลาน้ีจึงมีความสำคัญย่ิงในการสรางเสริมความสามารถ 
ในการแกปญหาอยางสรางสรรค  

การแกปญหาอยางสรางสรรคมีความสำคัญตอการพัฒนาสมอง  การเสริมสรางการเรียนรูและ 
การคิด ความรวมมือ ความคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยมีกระบวนการประกอบดวย 5 
ขั้นตอน คือ 1. การคนหาปญหา (Problem Finding) 2. การคนหาความคิด (Idea Finding I) 3.การเลือก
กลวิธีการแกปญหา (Strategy Finding) 4. การลงมือปฏิบัติ (Action Finding) และ 5. การประเมินผล (
Assessment Finding) การสรางเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคตองใหความสำคัญกับ
การใชคำถาม จะชวยใหเด็กไดแสดงความคิดอยางอิสระและชวยสรางความคิดใหมที่หลากหลาย แปลกใหม 
และมีประโยชน โดยเนนการแกปญหาในสถานการณ ที่เก่ียวของกับชีวิตประจำวันท่ีมีความทาทายและ
สนุกสนาน 

                            
The creative problem solving ability refers to a simple process that involves breaking down a 

problem to understand it, generating ideas to solve the problem and evaluating those ideas to find the 
most effective solutions. Early childhood is the foundation of the development of all-round way. Their 
creativity will reach its peak before the age of six, after which it will begin to decline with the onset of 
formal schooling and the developmental drive towards conformity. However, supporting your child’s 
creativity in preschool sets the stage to foster its continued development in the years beyond. 

Effective of creative problem solving usually involves working through 5 stages.  The five 
stages are (1) problem finding; identifying the nature of the problem (2) idea finding; fact-finding and 
developing a clear picture of the problem (3) strategy finding; looking for possible solution (4) action 
finding; acting of the chosen solution and (5) assessment finding; checking that the process was 
successful. To promote the ability of creative problem solving, it is important to help student learn how 
to think more productively. It allows children to express their thoughts freely and help generate new 

การสรางเสรมิความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรบัเดก็ปฐมวัย 
พัชรา พุมพชาติ 
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ความนำ 
สังคมในศตวรรษท่ี 21 ไดมีการเปล่ียนแปลง

วิทยาการและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ไดสงผลทำให
คนในสังคมจำเปนตองมีการเตรียมความพรอม เพ่ือ 
ใหสามารถอยูไดอยางเขมแข็ง ดังที่เทรฟฟนเจอร  
(Treffinger, 2007-2008 : 1) ไดกลาววา การพัฒนา
คนใหสามารถอยูในสังคมอยางสรางสรรคและมีความ
สุข จำเปนตองพัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานสำหรับ
อนาคต คือ การคิดวิเคราะห การคิดวิจารณญาณ 
การคิดสรางสรรค และการคิดแกปญหา อีกท้ังยังมี
ความเช่ือมั่นวา การสรางความพรอมของคนใหมีชีวิต
ที่ประสบผลสำเร็จไดดีกวา จำเปนตองอาศัยความ
สามารถท่ีสำคัญ คือ การแกปญหาอยางสรางสรรค  
(Treffeinger, 1995 : 30) เด็กปฐมวัยเปนวัยแหงการ
วางรากฐานของพัฒนาการอยางรอบดานดวยเด็กมี
ความพรอมสำหรับการคิดและการเรียนรูที่เปนผล
จากสมองของเด็กท่ีอยูในชวงแหงการเจริญเติบโต
สูงสุด การแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
เปนทักษะท่ีไมสามารถสรางไดจากการสอนหรือการ
เรียนเน้ือหาวิชาการ แตเกิดข้ึนไดจากการลงมือปฏิบัติ
อยางเปนขั้นตอนจากสถานการณหรือเหตุการณที่
เก่ียวกับชีวิตประจำวันของเด็ก ดังน้ันเด็กปฐมวัย 
ควรไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาอยางสรางสรรค เพ่ือประโยชนตอ
การเรียนรูและการดำรงชีวิตท่ีประสบผลสำเร็จ ผูเขียน
ไดทำการศึกษาคนควาขอมูล ตลอดจนทำการวิจัย
เก่ียวกับการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
จึงขอเสนอขอมูลดังน้ี 

ความหมายของการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัย 

การแกปญหาอยางสรางสรรค เปนวิธีการ

คิดและการปฏิบัติที่ตองอาศัยท้ังการสรางสรรค  
และการแกปญหา ซึ่งมีผูใหความหมายไวดังน้ี 

การแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง  
การคิดหาวิธีการหรือแนวทางการแกไขปญหาแบบ

ใหม ดวยการคิดสรางสรรคที่ประกอบดวยการสราง
ความคิดท่ีหลากหลายท่ีชวยขยายกรอบความคิด 
และการคิดวิจารณญาณ คือ การเช่ือมโยงเหตุผล 
เ พ่ือนำมาเป รียบเ ทียบหาผลกระทบและทาง 
เลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใชในการแก ปญหา 
(เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2551 :  ออนไลน). 

 การแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง 
กรอบแนวคิดวิธีการท่ีไดรับการออกแบบในการ
ชวยเหลือผูแกปญหาดวยการใชความคิดสรางสรรค
ในการนำไปสูเปาหมายดวยความสำเร็จ สามารถ
เอาชนะอุปสรรคและเปนการสงเสริมพฤติกรรมความ
คิดสรางสรรค (Isaksen, 1995 : 52) 

สำหรับในพจนานุกรม (Encyclopedia, 2008 
: Online) ไดกำหนดความหมายการแกปญหาอยาง
สรางสรรค หมายถึง การดำเนินการทางจิตใน  
การสรางสรรคคำตอบสำหรบัปญหา เปนรูปแบบพเิศษ
ของการแกปญหา ซึ่งมีการสรางสรรคคำตอบอยาง 
มอีสิรภาพมากกวาการใหความชวยเหลือในการคนหา
คำตอบ 

การแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง  
วิ ธีการคิดและการแสดงพฤติกรรมอยางหน่ึง ท่ี
ประกอบดวย  

1. การสรางสรรค (Creative) หมายถึง 
ความคิดท่ีประกอบดวยลักษณะท่ีแปลกใหม หรือ
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งผูสรางสรรคจะตองมีอยางนอย
หน่ึงชนิดในการหาคำตอบ 

2. ปญหา (Problem) หมายถึง สภาพ
การณที่แสดงออกถึงความทาทาย โอกาส หรือส่ิงท่ี
ตองใหความสนใจ 

3. การแกไข (Solving) หมายถึง วิธีการใน
การวางแผนท่ีจะตอบคำถามดำเนินการประชุม หรือ
ตัดสินใจกับปญหา 

ดงัน้ันการแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง 
กระบวนการ วิธีการ หรือระบบสำหรับการแกปญหา
อยางมีจินตนาการ และใหผลลัพธของการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ (Mitchel and Kowalik, 1999 : 4) 

การสรางเสรมิความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรบัเดก็ปฐมวัย 
พัชรา พุมพชาติ 
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จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การแก 
ปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง วิธีการคิดที่
หลากหลาย แปลกใหมจากเดิมและมีประโยชนดวย
การไตรตรองอยางมีเหตุผล โดยคำนึงถึง ผลกระทบ
อันนำไปสูเปาหมายของการแกปญหาไดดวยความ
สำเร็จ 

สำหรับเด็กปฐมวัย เปนวัยท่ีมีความพรอม
สำหรับการแกปญหา และการสรางสรรค อันเปน
องคประกอบของการแกปญหาอยางสรางสรรค ดังน้ัน
จึงสามารถอธิบายความหมายของการแก ปญหาอยาง
สรางสรรคของเด็กปฐมวัย หมายถึง กระบวนการหรือ
วิธีการคิดที่หลากหลาย แปลกใหมจากเดิมและ 
มีประโยชน นำมาวิเคราะหและไตรตรองอยางมีเหตุผล 
โดยคำนึงถึงผลกระทบ เพ่ือใหไดวิธีที่เหมาะสมท่ีสุด
ที่ใชตัดสินใจสำหรับการแกปญหาไดดวยความสำเร็จ 
ความสำคัญของการแกปญหาอยางสรางสรรค 

การแกปญหาอยางสรางสรรคเปนทักษะ
การคิดดานหน่ึงที่ตองอาศัยองคประกอบของการ 
แกปญหาและการสรางสรรค เปนทักษะพ้ืนฐาน 
ทีม่อียูในเด็กปฐมวยั ทีน่ำมาใชสำหรับการคิด ทีเ่รียก
วาการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งเปนทักษะ 
ท่ีสามารถนำมาใชในการสราง ความพรอมของบุคคล
และเปนองคประกอบสำคัญ ทำใหชีวิตประสบผล
สำเร็จที่ดีกวา เน่ืองจากเปนวิธีคิดและการแสดง
พฤติกรรมท่ีประกอบดวย การสรางสรรค อันเปนความ
คิดท่ีมีลักษณะแปลกใหม แตกตางจากท่ีมีอยูเดิม
และมีประโยชนหรือลักษณะเฉพาะมาประกอบกับ

การแกปญหา ซึ่งนับวาเปนวิธีการแสดงออกถึง 
ความทาทาย โอกาส หรือสิ่งที่ตองการใหความสนใจ
ในการวางแผนท่ีจะตองตอบคำถาม (Treffinger, 
1995 : 30, Michel and Konalik, 1999 : 4) 

เทรฟฟนเจอร (Treffinger, 2007 : 8) 

ผูอำนวยการศูนยสรางสรรคการเรียนรู (Center of 
Creative Learning) เมืองซาราโซตา รัฐฟลอริดา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใหความสนใจเกี่ยวกับ 

การสรางสรรคและการแกปญหาอยางสรางสรรค 
และไดอธิบายความสำคัญของการแกปญหาอยาง
สรางสรรควาเปนส่ิงที่มีประสิทธิภาพสำหรับใชเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติสำหรับการเรียนรูใหกับครู 
และนักเรียนท้ังรายบุคคลและเปนกลุม อีกท้ังยัง
เปนการสรางเสริมการคิดสรางสรรค และการคิด
วิจารณญาณไดอีกดวย การแกปญหาอยางสรางสรรค
ยังมีความสำคัญท่ีชวยในการเผชิญกับความทาทาย
ตางๆ ท่ีมีความซับซอนไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
และมีสาระ ตลอดรวมถึงเปนการเตรียมความพรอม
สำหรับการมีชีวิตในโลกปจจุบันท่ีมีความซับซอน 
เพ่ิมมากขึ้น จึงเปนความตองการสูงสุดที่เด็กควรได 
รับการพัฒนาท้ังการสรางสรรค การแกปญหา 
การสรางนวัตกรรมและความสามารถในการคิดและ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและ 
กับบุคคล การแกปญหาอยางสรางสรรคจะมีผลอยาง
มาก และมีพลังตอชีวิตสวนตัวและอาชีพของนักเรียน  

การแกปญหาอยางสรางสรรค เปนการคิด
ดานหน่ึงท่ีมีความสำคัญกับบุคคลทุกกลุมอายุ ไมใช
เฉพาะเด็กประถม มัธยมหรือผูใหญ แตสามารถเริ่ม
พัฒนาไดต้ังแตเด็กปฐมวัย ซ่ึงเปนวัยเร่ิมตนท่ีดีสำหรับ
การพัฒนา การแกปญหาอยางสรางสรรค เน่ืองจาก
เด็กมีความพรอมทางสมองและมีศักยภาพสำหรับ
การพัฒนาไดอยางรอบดาน การแกปญหาอยาง
สรางสรรคจึงมีความสำคัญตอเด็กปฐมวัยในประเด็น
ดังตอไปนี้ 

1. ช วยพัฒนาสมองของ เด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีสมองกำลังเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว การแกปญหาอยางสรางสรรคเปนการคิด 

อยางหน่ึงท่ีชวยพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยท่ีตองการ
การกระตุนใหเด็กคิดและเรียนรูอยางสอดคลองกับ
ธรรมชาติและการทำงานของสมอง โดยสนับสนุนให
เด็กแกปญหาโดยใชวิธีการคิดในหลายวิธี การคิดท่ี
แปลกใหม แตกต า งจาก เ ดิมและมีประ โยชน  
การพิจารณาผลกระทบของวิธีแกปญหาท่ีเด็กคิดและ

การสรางเสรมิความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรบัเดก็ปฐมวัย 
พัชรา พุมพชาติ 
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การเลือกตัดสินใจ นับเปนวิธีการท่ีกระตุนและฝกฝน
ใหสมองของเด็กเกิดการคิดอยางมากมายและเกิด
กระบวนการทำงานของสมองอยางเปนลำดับขั้น เพ่ือ
การแกปญหาอยางสรางสรรคไดอยางเปนธรรมชาติ 

2. ชวยเสริมสรางการเรียนรูและการคิด 
ในศตวรรษท่ี 21 เด็กจำเปนตองไดรับการฝกฝน 
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม อันประกอบดวย 
การสร า งสรรค และน วัตกรรมการคิดอย า งมี
วิจารณญาณ และการแกปญหา ซึ่งเปนเคร่ืองมือ
สำหรับการดำรงชีวิตท่ีประสบผลสำเร็จ ประกอบ 
ดวย การคิดวิเคราะห การคิดวิจารณญาณ การคิด
สรางสรรค การแกปญหา และการแกปญหาอยาง
สรางสรรค (Treffinger, 2007 : 1 ; วิจารณ พานิช, 
2554 : 28-29 และเบลลันกา, เจมส และแบรนดรอน, 
2556 : 62) การจัดการศึกษาจำเปนตองใหเด็กได
พัฒนาการคิดและการเรียนรู การแกปญหาอยาง
สรางสรรค เพ่ือใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลงของ
สังคมอยางมีภูมิคุมกันและกอใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคม 

3. ชวยสรางทักษะความรวมมือ สังคม
ปจจุบันความรวมมือระหวางบุคคลที่เปนไปอยาง
ราบรื่น จะเปนหนทางท่ีนำความกาวหนาใหแก 
สังคมไดในวงกวาง ดังที่ ดีดี้ (DeDe, 2005)  
อางถึงใน เบลลัลกา, เจมส และแบรนด รอน,  2556) 
ไดเสนอรูปแบบการเรียนรูในสหัสวรรษใหมดวยวิธี
การเรียนรูแบบรวมมือ โดยใหมีการแสวงหา กล่ันกรอง

และสังเคราะหประสบการณรวมกับผูอื่นแทนท่ีจะ

คนหาและดูดซับขอมูลจากแหลงขอมูลที่ดีที่สุดเพียง
แหลงเดียว กระบวนการหรือวิธีการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของเด็กปฐมวัยมีความสอดคลองกับแนว 
ทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรวมมือ เชน 
การรวมแสดงความคิดเห็น การอภิปรายสิ่งที่เกิดขึ้น      

การรวมกันคนควาหาขอมูล การยอมรับนับถือใน 
ความคิดหรือการปฏิบัติของผูอื่นและการรวมกัน
ตัดสินใจ เพ่ือการแกปญหาดวยวิธีที่ดีที่สุด 

4. ช ว ย พัฒนาค ว าม คิ ดส ร า ง ส ร ร ค  
การพัฒนาบุคคลใหมคีวามคิดสรางสรรค ซึง่หมายถึง 
การคิด ที่ตางจากส่ิงท่ีมีอยูเดิม การแกปญหาอยาง
สรางสรรค นับเปนวิธีการท่ีสำคัญท่ีสนับสนุนใหเด็ก
ไดพัฒนาความคิดสรางสรรคไดอยางชัดเจน เชน 
การใชคำถาม การระดมสมอง การรวมอภิปราย  
การปฏิบัติในสถานการณจริง เปนตน การแกปญหา
อยางสรางสรรค จึงเปนความสำคัญตอการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ผูที่รูจักคนควาตรวจสอบสิ่งที่
สรางข้ึนใหมวาเขากันไดหรือไม  ผูที่เฝาคนหาแนวคิด
และแนวปฏิบัติอยางตอเนื่องและเรียนรูจากความ
ผิดพลาด บุคคลเหลาน้ีเรียกวา “ยอดนักสรางสรรค”  
(Big Creator) (Gardner, 2007)  

5. ชวยพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ
การฝกฝนใหเด็กไดพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ
จากกระบวนการหรือวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค
เกิดข้ึนไดจากการจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหเด็กไดคิด 
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมอยางไตรตรอง ที่การ
ทบทวนแกไขในสิ่งท่ีตนเองทำ หาเหตุผลกอน 
การตัดสินใจในการแกปญหา  

การแกปญหาอยางสรางสรรคนับเปน 
สวนหน่ึงของการพัฒนาความสามารถสำหรับการ
เรียนรู และการดำรงชีวิต อีกท้ังความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคนับเปนการสรางพ้ืนฐาน

การคิดท่ีเปนประโยชนตอการนำไปใชในการแกปญหา
และการสรางทักษะชีวิตใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลง 
ของโลกในยุคปจจุบัน ตลอดจนเปนการชวยสราง

พ้ืนฐานแหงความพรอมในตัวบุคคลใหเปนผูที่มี 
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคอันเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป 
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัย 

กระบวนการการแกปญหาอยางสรางสรรค
ไดมีการวิจัยและพัฒนามากวา 50 ป เพ่ือนำมาใช
สำหรับการแกปญหาท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะ

การสรางเสรมิความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรบัเดก็ปฐมวัย 
พัชรา พุมพชาติ 
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ของกลุมบุคคลในองคกร ดังเชน กระบวนการแกปญหา
อยางสรางสรรคของออสบอรน (Osborn ’s Creative 
Problem Solving Process) ไดเสนอกระบวนการ
ของการแกปญหาอยางสรางสรรค ประกอบดวย 
3 ขั้นตอน คือ การคนหาความจริง (Fact-Finding) 
การคนหาความคิด (Idea-Finding) และการคนหา
คำตอบ  (Solution-Finding) (Isaksen and Treffinger, 
2004 : 75-101) และกระบวนการการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของทอรแรนซ (Torrance ’s Creative 
Problem Solving Process) ประกอบดวย 5 ขั้น คือ 
ขั้นท่ี 1 การคนหาความจริง(Fact-Finding) ขั้นท่ี 2 
การคนพบปญหา (Problem-Finding) ขั้นท่ี 3 การต้ัง 
สมมติฐาน (Idea-Finding) ข้ันท่ี 4 การคนพบคำตอบ 
(Solution-Finding) และข้ันท่ี 5 การยอมรับผลจาก
การคนพบ (Acceptance-Finding) (Torrance, 1965 
อางถึงในอารี พันธมณี, 2540 : 7) สำหรับกระบวนการ
การแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย  
ผู เ ขียนไดพัฒนาขึ้นจากการวิจัยและการศึกษา
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักจิตวิทยา
มาสรางเปนกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
สำหรับเด็กปฐมวัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี (พัชรา 
พุมพชาติ, 2552) 

กระบวนการการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
ของเด็กปฐมวัย โดยวิธีกระตุนใหเด็กใชจินตนาการ 
ความคิดสรางสรรค และการคิดเชิงเหตุผลที่มีอยูตาม

วัยและพัฒนาการ นำมาคิดหาวิธีการหรือแนวทาง
การแกปญหาไดอยางหลากหลาย แตกตางจากเดิม 
มีประโยชน ไมทำใหเกิดผลกระทบและเปนทางเลือก
ในการตัดสินใจที่เหมาะสมท่ีสุดสำหรับการแกปญหา
ไดดวยความสำเร็จ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน (The 

PISAA Creative Problem Solving for Young 
Children)  ดังน้ี (พัชรา  พุมพชาติ, 2552) 

 

ข้ันท่ี 1 การคนหาปญหา (Problem Finding : 
P) หมายถึง การสังเกต การสำรวจ รับรู และทำความ
เขาใจในสถานการณ หรือสภาพแวดลอม โดยใชเหตุ
และผล แลวนำมาสรุปเปนปญหา และสาเหตุของ
ปญหา 

ขัน้ท่ี 2 การคนหาความคิด (Idea Finding : I) 
หมายถึง การสืบคน การเก็บรวบรวมขอมูลโดย 
ใชประสาทสัมผัสท่ีหลากหลาย ซึ่งประกอบดวยตา  
หู จมูก ปาก และผิวสัมผัส เพ่ือใหไดความคิดท่ีเปน
ไปไดสำหรับการแกปญหาในหลายวิธี  

ขั้นท่ี 3 การเลือกกลวิธีการแกปญหา 
(Strategy Finding : S) หมายถึง การนำความคิดท่ี
เปนไปไดสำหรับการแกปญหาในหลายวิธี มาไตรตรอง
ถึงผลกระทบและตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุด สำหรับ
การแกปญหา 

ขัน้ท่ี 4 การลงมอืปฏบิตั ิ(Action Finding : A) 
หมายถึง การลงมือปฏิบัติการแกปญหาตามวิธีและ
ขั้นตอนท่ีไดเลือกและวางแผนไว 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Assessment 
Finding : A) หมายถึง การนำเสนอผลการปฏิบัติ มา
พูดอธิบาย หรือแสดงใหเห็นวาวิธีการแกปญหาอยาง

สรางสรรคเปนวิธีที่ดี มีประโยชน และไมทำใหเกิด
ผลกระทบตอบุคคลและส่ิงแวดลอม 

กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัย เปนการจัดประสบการณท่ีตองมีการดำเนิน
การอยางเปนระบบและเปนข้ันตอน โดยการออกแบบ

กิจกรรมที่สนับสนุนใหเด็กไดนำการคิดสรางสรรค 
การคิดวิเคราะห การคิดแกปญหาและการคิดเชิงเหตุผล
มาใชปฏิบัติการการแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งเด็กจำ

ตองฝาฟนอุปสรรคที่เกิดขึ้น และอาจพบกับความ
ยาก ลำบาก สับสน แตอาจเปนความทาทายท่ีสราง
ความกระตือรือรน เพ่ือผลสำเร็จในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค  
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พฤติกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยเปนชวงวัยท่ีเปนกุญแจสำคัญ
ในการนำเด็กเขาสูโลกแหงการเรียนรูและคนหาดวย
ตัวเองในอนาคต การแกปญหาอยางสรางสรรค 
เปนการวางรากฐานของการเรียนรูและการแก ปญหาท่ี
มีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนา 
รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย ไดทำการศึกษาและ
วิเคราะหพฤติกรรมของเด็กท่ีเก่ียวของกับการแกปญหา
อยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป ประกอบดวย  
5 ดาน ดังน้ี (พัชรา  พุมพชาติ, 2556) 

1. ความสามารถดานการระบุปญหา 
พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 

 1.1 บอกปญหาได ด วยแนว คิดที่
สอดคลองกับสถานการณ 

 1.2 อ ธิบายสา เห ตุของปญหาได 
มาก กวาหน่ึงแนวคิด 

2. ความสามารถดานการสืบคนวิธีการ 
แกปญหาพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออก 

 2.1 สืบคนวิธีการแกปญหา โดยการ
ใชประสาทสัมผัสมากกวาหน่ึงอยาง 

 2.2 บอกวิธีการแกปญหาท่ีแปลกใหม
ตางจากเดิมไดมากกวาหน่ึงวิธี หรือแนวคิดที่เปน

ประโยชน 
3. ความสามารถดานการนำเสนอวิธีการ

แกปญหา พฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออก 
 3.1 เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกวิธี

ที่ดีที่สุดในการแกปญหา ซึ่งเปนวิธีที่ไมกอใหเกิดผล 
กระทบ 

 3.2 อธิบายวิธีการแกปญหาไดอยาง

เปนขั้นตอน 
4. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น ก า ร ป ฏิ บั ติ 

พฤติกรรม  ที่เด็กแสดงออก 
 4.1 ปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาดวย

วิธีการท่ีมากกวาหน่ึงวิธี 

 4.2 ปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาได
ถูกตองตามขั้นตอน 

5. ความสามา รถด า นกา รป ร ะ เ มิ น 
พฤติกรรม ที่เด็กแสดงออก 

 5.1 นำเสนอผลการปฏิบัติที่มีความ
แปลกใหมตางจากท่ีพบหรือมีอยูเดิม 

 5.2 อธิบายวิธีการนำไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนมากกวาหน่ึงวิธีหรือหน่ึงแนวคิด 

ความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค 5 ดาน ดังกลาว เปนพัฒนาการตามวัย
ของเด็กอายุ  3-5 ป ซึ่งอาจแตกตางกันตามศักยภาพ
ของเด็กแตละคน 
การสรางเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัย 

การสรางเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัย ตองใหความสำคัญกับความสามารถ
ของเด็กโดยมีผู ใหญทำหนา ท่ีชวยเหลือให เ ด็ก           
ไ ด น ำศั กยภาพและความสามา รถ ท่ีมี อยู ใ น          
ตนเองออกมา เพ่ือใหเด็กไดประสบผลสำเร็จในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค ดังแนวทางตอไปน้ี (Isaksen 
Dorvel and Treffinger, 1994) 

1. จัดเตรียมสภาพแวดลอมที่อิสระ เพ่ือ
เปดโอกาสใหเด็กไดสรางงานใหม ใหเด็กไดประสบ
ผลสำเร็จตามสถานการณและวิธีการตามศักยภาพ

ของแตละคน สนับสนุนใหมีการเรียนรูดวยการคิดท่ี
หลากหลาย ในสภาพท่ีอิสระและไมมีขอจำกัด 

2. จัดเตรียมกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็ก

ไดปฏิบัติอยางหลากหลาย ไดเลือกทำตามความสนใจ 
ที่แตกตางกันไป 

3. จัดเตรียมสภาพแวดลอมท่ีเปดกวาง
และปลอดภัย สนับสนุนและสรางแรงเสริมความคิด
นอกกรอบ  โดยใหเด็กไดสำรวจ สรางสรรค และ

พัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
4. สนับสนุนการเรียนรูและการนำไปใช

ของทักษะและเทคนิคการแกปญหาอยางสรางสรรค
ที่เหมาะสม ทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมอื่นๆ 
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5. สนับสนุนใหมีการทำกิจกรรมที่เด็กมี
โอกาสเลือกและมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย 
และข้ันตอนท่ีใชในการตัดสินใจ  

6. จัดเตรียมเวลาใหเหมาะสมกับงาน เพ่ือ
ใหสามารถปฏิบัติ ไดสำเ ร็จและจัดเตรียมงาน 
ใหเหมาะสมกับเวลา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดตาม
ความจริง 

7. จัดเตรียมสิ่งแวดลอมที่อยูในสภาพ
สบาย ไมมีการลงโทษ มีการใหกำลังใจและหวงใย 
แมมีการทำงานท่ีผิดพลาดหรือลมเหลว 

8. ใหอิสระและมีทางเลือกท่ีหลากหลาย     
แกผูเรียนในการแกปญหาและสรางงานดวยวิธีการ
ใหมๆ 

9. วา งแผน ท่ี ชั ด เ จน ในกา รกำหนด
เปาหมาย และจะตองมีความยืดหยุนบางในบางคร้ัง     
จะชวยใหเกิดความยุงยากและความวุนวายนอยท่ีสุด 

10. การสรางสรรคจะเกิดข้ึนจากการเคารพ          
ที่มีตอกันและการยอมรับระหวางบุคคล 

11. สนับสนุนใหมีการสรางความสัมพันธ        
มีการเอาใจใสดูแล  เปดใจกวาง ยอมรับวิธีการแก
ปญหา  

การใหเด็กไดรูจักตนเองวากำลังทำอะไร  
ทำอยางไรจึงไปสูเปาหมายไดสำเร็จ จำตองมีการ
ปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน ผูใหญควรไดอยูเคียงขาง 

สรางขวัญและกำลังใจใหเด็กเกิดความคิดเชิงบวก 
และประการสำคัญตองใหความสำคัญกับการใชคำถาม
จำนวนมากท่ีเปดกวาง จะชวยใหเด็กไดแสดงความ

คิดอยางอิสระและชวยสรางความคิดใหมท่ีหลากหลาย 
แปลกใหม และมีประโยชนใหเกิดข้ึน โดยเนนการ 

แกปญหาในสถานการณที่เก่ียวของกับชีวิตประจำวัน
ของเด็กท่ีมีความทาทายและสนุกสนาน  
กระบวนการพัฒนาการแกปญหาอยางสรางสรรค

ของเด็กปฐมวัย 
การแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

เปนทักษะท่ีไมสามารถสรางไดจากการสอนหรือ 

การเรียนเน้ือหาวิชาการ แตเกิดข้ึนไดจากการลงมือ
ปฏิบัติอยางเปนข้ันตอนจากสถานการณหรือเหตุการณ
ที่เก่ียวกับชีวิตประจำวันของเด็ก โดยการกระตุนให
เด็กไดเกิดการคิดและลงมือปฏิบัติเพ่ือคนหาคำตอบ 
เปนการผสมผสานการคิดหลายอยางสำหรับ 
การแกปญหา เชน การคิดวิเคราะห การคิดเชิงเหตุผล 
การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรคและการคิดตัดสินใจ 
เปนตน ดังแนวทางและข้ันตอนของกระบวนการ
พัฒนาการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
5 ขั้น ตอไปนี้ 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาและทำความเขาใจเกี่ยว
กับการแกปญหาอยางสรางสรรค 

การศึกษาและทำความเขาใจเกี่ยวกับ      
การแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย  
อันประกอบดวย ความหมาย ความสำคัญ ขั้นตอน 
ความสามารถ และพฤติกรรมบงชี้ของการแกปญหา
อยางสรางสรรค ขอมูลดังกลาวจะชวยใหเกิดความ
ชัดเจนและใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหบรรลุ
จุดประสงค 

ขั้นท่ี 2 กำหนดจุดประสงค 
ใหผูสอนทำการกำหนดจุดประสงคของการ

พัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัยแลวดำเนินการจัดกิจกรรมดวย
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

5 ข้ัน ในระหวางการจัดกิจกรรมใหสังเกตและจดบันทึก
พฤติกรรมระหวางท่ีเด็กปฏิบัติกิจกรรมและเม่ือจบ
กิจกรรม ของแตละข้ันตอนดังน้ี (พัชรา พุมพชาติ, 

2552) 
ขั้นที่ 1 การคนหาปญหา จุดประสงคเพ่ือ 

ใหเด็กสามารถบอกปญหาและสาเหตุของปญหาได 
ขั้นท่ี 2 การคนหาความคิด จุดประสงคเพ่ือ 

ใหเด็กสามารถสืบคนเก็บรวบรวมขอมูล และความ

คิดท่ีเปนไปไดในหลายวิธีสำหรับการแก ปญหา 
ขั้นท่ี 3 การเลือกกลวิธีการแกปญหา จุด

ประสงคเพ่ือใหเด็กสามารถนำความคิดที่เปน ไปได
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ในหลายวิธีสำหรับการแกปญหามาไตรตรองถึงผลก
ระทบและเลือกวิธีที่เหมาะสมท่ีสุด สำหรับการแก
ปญหาได 

ขั้นท่ี 4 การลงมือปฏิบัติ จุดประสงคเพ่ือ 
ใหเด็กสามารถปฏิบตักิารแกปญหาตามวิธีทีไ่ดเลือกไว 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผล จุดประสงคเพ่ือให
เด็กสามารถนำเสนอผลการปฏิบัติ มาพูดอธิบาย 
หรอืแสดงใหเห็นวาวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรคได 

ในการจัดกิจกรรมควรตองมีการกำหนด 
จุดประสงคใหครอบคลุมความสามารถในการ 
แกปญหาอยางสรางสรรคทีเ่กิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม 
ทัง้ 5 ขัน้ตอน 

ขั้นท่ี 3 กำหนดแนวคิด 
การกำหนดแนวคิดเปนแนวทางสำหรับ 

การออกแบบกิจกรรม เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาการ 
แกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งเปนกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การดำรงชีวิตประจำวันและการสนับสนุน การสราง
ทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการเรียนรูใหแกเด็ก เชน 
การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรค และการคิด
วิจารณญาณ แนวคิดท่ีเก่ียวของสำหรับนำมากำหนด
กิจกรรม การแกปญหา อยางสรางสรรค ไดแก สุขภาพ
อนามัย อาหาร ความสะอาด ความปลอดภัย 
การอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน 

ข้ันท่ี 4 การออกแบบและการจัดกิจกรรม
การแกปญหาอยางสรางสรรค  

ข้ันตอนของการออกแบบและการจัดกิจกรรม

การแกปญหาอยางสรางสรรค กิจกรรม ท่ีเหมาะสำหรับ

การแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย  
ควรเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมและ 
ความสามารถตามวัยของเด็กท่ีแตกตางกันไปตาม
ศักยภาพของแตละคน ควรเลือกกิจกรรมที่ฝกฝน 
ใหเด็กไดเรียนรูและแกปญหาอยางสรางสรรคผาน

การใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 การฝกปฏิบัติในสถานการณ
จริงที่มีความสับสนวุนวาย สรางความทาทายให 

เด็กเกิดความอยากรู อยากเห็น และตองการแกปญหา 
และเนนการฝกฝนใหเด็กไดปฏิบัติ กิจกรรมการ 
แกปญหาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน กิจกรรมท่ีเหมาะ
สำหรับการแกปญหาอยางสรางสรรค เชน การใช
คำถาม การระดมสมอง  การแสวงหาความรูดวยตนเอง 
การปฏิบัติจริง การทดลอง และการแสดงบทบาท 
สมมติ ฯลฯ เปนตน 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผล 
การประเมินผลการแกปญหาอยางสรางสรรค 

เปนการประเมินวาเด็กบรรลุตามจุดประสงคท่ีกำหนด
เพียงใด ซึ่งสามารถใชการประเมินไดใน 2 แนวทาง 
คือ 

1. การแสดงออกของความสามารถใน 

การแก ปญหาอยางสรางสรรค เชน ช้ินงาน การสะทอน
คำพูด เปนตน ซึ่งสามารถวัดไดดวยเคร่ืองมือ เชน 
แบบสอบถาม แบบสำรวจ  แบบสังเกต เปนตน 

2. การแสดงออกทางกระบวนการแก 
ปญหาอยางสรางสรรค มุงไปที่การเก็บขอมูลเก่ียวกับ
วิ ธีคิดหรือกระบวนการดำเนินการคิดของเ ด็ก  
มิใชที่ผลผลิตของการคิด เครื่องมือที่ใช ไดแก  
แบบทดสอบหรือการวัดผลจากการปฏิบัติจริง 
(Authentic Assessment) ดวยการสังเกตพฤติกรรม
จากกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็ก 

การแสดงออกทางคุณลักษณะสวนบุคคล 
เปาหมายสำคัญของการพัฒนาการคิดของเด็ก คือ 
การพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะนิสัยของความ 

เปนนักคิด ซึ่งการแกปญหาอยางสรางสรรค เปน   

การสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาการคิด ไดแก ชอบถาม 
ชอบแสวงหาความรู เปนผูที่มีความคิดแปลกใหม  
มีเหตุผล ชอบแสดงความคิดเห็น เปนตน คุณลักษณะ
นิสัยเหลา น้ีจะเปนประโยชนตอการเรียนรูและ 
การดำรงชีวิตของเด็ก ซึ่งวัดไดดวย แบบสำรวจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบ เปนตน 
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การจัดการเรียนรูท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล 
Differentiated Instruction 

 
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย* 

บทคัดยอ  

การจัดการเรียนรูที่คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนการจัดการเรียนรูที่ใหความสำคัญกับ 
ผูเรียนแตละคน เพ่ือวางรากฐานชีวิตใหเจริญงอกงามอยางสมบูรณมีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุลทั้ง 
ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา การจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบและแสดงออกถึง
ศักยภาพของตนเอง ครูผูสอนจึงควรมีขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคลสำหรับใชในการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและนำไปพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียนแตละคน  

การดำเนินชีวิตของคนยุคใหมที่ตองใชศักยภาพท่ีแตกตางของตนใหเกิดประโยชนสูงสุดใน 
การประกอบอาชีพและชวยเหลือสังคม ดังน้ันการจัดการเรียนรูที่เนนการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนได
พัฒนาตนเองตามความสามารถท่ีแตกตางระหวางบุคคล คือไดคนพบและเพ่ิมพูนศักยภาพท่ีแตกตางระหวาง
ตนเองกับผูอื่น อันนำไปสูการทำงานรวมกัน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญตอการสรางความเขมแข็งแกสังคม 
และประเทศตอไป    

 
Learning management based on individual differences is the approach to managing 

learning that emphasizes each learner in order to lay the basis and promote proper physical, 
emotional, social and intellectual development. Learning management should encourage learners 
to discover and show their own potential. Instructors should then learn individual learners’ information 
so as to plan their instructional activities and develop each of them based on their differences. 

The new generation’s lifestyles tend to focus on discovery and ultimate uses of their own 

potential for their careers and the betterment of their society. Therefore, the learning management 
emphasizing encouragement and development of learners based on their individual differences 
helps reveal and enhance their own potential that is different from others. This leads to collaboration 
which is an important factor in development of the strength of our society and country. 

* ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล 
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
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บทนำ 
การศึกษาความแตกตางระหวางบุคคลของ

ผูเรียน เปนการศึกษาขอมูลตางๆ เพ่ือชวยใหผูสอน
ทราบวาผูเรียนมีความพรอมในการเรียนมากนอย
เพียงไร และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
ออกแบบการเรียนรูหรือใชสื่อที่เหมาะสมกับวิธีการ
เรียนรูของผูเรียน การจำแนกความแตกตางของผูเรียน
สวนใหญครูผูสอนมักจำแนกผูเรียนตามลักษณะดาน
สติปญญาหรือผลการเรียนรู ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวก
และประโยชนในการจัดการเรียนรู โดยจำแนกผูเรียน
ออกเปน 3 กลุม คือ  

 1. กลุมเกง เปนผูเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
ที่ดี เรียนรูไดเร็วเขาใจบทเรียนไดเปนอยางดีทุกเร่ือง 
มีผลการเรียนรูอยูในระดับดีถึงดีมาก  

 2. กลุมปานกลาง เปนนักเรียนท่ีมีผล
การเรียนรูต่ำกวากลุมเกง เขาใจเร่ืองที่ครูสอนพอ
สมควร 

แตตองใชเวลาเรียนหรือการทำแบบฝก 
ตางๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 3. กลุมออน เปน นักเรียนท่ีมีผลการ
เรียนรูคอนขางต่ำ เขาใจและเรียนรูบทเรียนไดบาง
สวน ครูผูสอนตองใหคำแนะนำความชวยเหลือเพ่ือ
ใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติได 

 การจำแนกผูเ รียนเปนกลุมลักษณะ 
ดังกลาว มีประโยชนในการจัดการเรียนการสอนโดย

ครูผูสอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน เนื้อหา ออกแบบภาระ
งาน/ชิ้นงาน ตามสภาพการเรียนรูของผูเรียนซ่ึงจะ

ชวยใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูของตนเองได
อยางเต็มที่  

 นอกจากการวิเคราะหผูเรียนเปนราย

กลุมแลวครูผูสอนควรวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
โดยการศึกษารวบรวมขอมูลจัดทำเปนสารสนเทศ
เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับความ
แตกตางของผูเรียน วิธีการในการวิเคราะหความ

แตกตางของผูเรียนมีหลากหลายวิธีการ ดังน้ี 
 1. วิเคราะหตามความสามารถทาง

สติปญญา (Intellectual Ability) 
 ความสามารถทางสติปญญาเปน

ตัวแปรสำคัญท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการเรียนรู
ของผูเรียน นักจิตวิทยาและนักการศึกษาคนพบวา
ระดับสติปญญาของคนเรามีความแตกตางกันต้ังแต
ระดับสูง (อัจฉริยะ) จนถึงระดับต่ำ (ปญญาออน) ใน
การเรียนการสอนครูสวนมากจะคิดถึงผูเรียนท้ังหอง
เปนภาพรวม และคาดหวังใหผูเรียนท่ีเปนสวนมากซ่ึง
มีสติปญญาระดับปานกลางเกิดการเรียนรู แตในความ
เปนจริงในหองเรียนหน่ึงๆ มักจะมีผูเรียนสติปญญา
ระดับสูงและระดับต่ำกวาปานกลางรวมอยูดวยเสมอ 
ซึ่งผูเรียนท้ังสองประเภทน้ีตองการความชวยเหลือ
จากครูเปนพิเศษ เพราะการสอนรวมกับผูอ่ืนตามปกติ
เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของผูเรียนท้ังสองประเภท 
กลาวคือ ผูเรียนระดับสติปญญาสูงจะเกิดความ
เบ่ือหนายและอาจแสดงออกในรูปแบบตางๆ เชน 
ขาดความสนใจในบทเรียน ทำพฤติกรรมกอกวนช้ัน
เรียนเน่ืองจากทำงานเสร็จและไมมีอะไรทำ ขาดแรง
จูงใจในการเรียนเพราะงานท่ีครูใหทำงายเกินไปและ
ไมทาทาย ดังน้ันครูจึงควรจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสงเสริม
ผู เ รี ยนประเภท น้ี ใหมี โอกาสได พัฒนาตนเอง 
อยางเต็มที่ และเพ่ือปองกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม 

พ่ึงประสงคในการเรียน 
 2. วิเคราะหตามรูปแบบการเรียนรู  

(Learning Style)   

 รูปแบบการเรียนรูเปนลักษณะเฉพาะ
ของแตละบุคคลซึ่งบูรณาการลักษณะทางกายภาพ 
อารมณ และความรูสึกนึกคิด ปรากฏใหเห็นวาแตละ
คนเรียนรูไดดีที่สุดอยางไร เน่ืองจากผูเรียนมีความ
แตกตางกันมีจุดเดนและจุดดอยท่ีแตกตางกัน และมี

ความชอบที่แตกตางกัน บางคนเรียนไดดีดวยการฟง 
บางคนเรียนไดดีดวยการเคล่ือนไหว บางคนชอบลงมือ
ปฏิบัติ หลายคนเรียนรูไดดีเมื่อไดเขาเปนกลุม  

การจัดการเรียนรูท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล 
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บางคนชอบทำงานคนเดียว หากจำแนกรูปแบบการ
เรียนรู (Learning Style) สามารถจำแนกได 2 ลักษณะ 
คือ   

1. จำแนกตามพฤติกรรมท่ีแสดงในชั้นเรียน 
2. จำแนกตามแบบการคิด (สภาพความคิด 

ที่มีผลจากสภาพแวดลอม ลักษณะทางกายภาพ) 
1. รูปแบบการเรียนรู ท่ีจำแนกตาม

พฤติกรรมท่ีแสดงในชั้นเรียน 
 1.1 จำแนกตามแนวคิดของ Grasha 

and Reichmann (1975) ซึ่งจำแนกพฤติกรรมของ 
ผูเรียนท่ีแสดงออกในชั้นเรียน 6 แบบ ดังน้ี  

  1) แบบอิสระ (Independent)  
ผูเรียนแบบนี้ชอบทำงานดวยความคิดเห็นของตนเอง
แตยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นๆ ในชั้นเรียน  
ผูเรียนกลุมนี้จะตั้งใจเรียนวิชาที่ตนเองคิดวาสำคัญ
และมีความม่ันใจในความสามารถและการเรียนรูของ
ตนเองมาก  

  2) แบบพึ่งพา (Dependent)  
ผูเรียนแบบน้ีมีความอยากรูอยากเห็นทางวิชาการ
นอยมากและจะเรียนรูเฉพาะส่ิงที่กำหนดไวใหเรียน
เทาน้ัน และตองการรับคำสั่ง หรือบอกใหทำ 

  3) แบบรวมมือ (Collaborative) 
ผูเรียนแบบน้ีเปนคนท่ีมีความรูสึกวาสามารถเรียนรู
ไดดีที่สุดดวยการรวมกันแสดงความคิดเห็นและรวม
กันเรียนรู ชอบทำงานรวมกับผูอื่นโดยมีความเห็นวา
หองเรียนเปนท่ีที่เหมาะสำหรับการพบปะทสังสรรค

ทางสังคม  
  4) แบบหลีกเล่ียง (Avoidance) 

เปนคนท่ีไมสนใจเนื้อหาวิชาท่ีเรียนในช้ันเรียน โดย

ทั่วไปไมชอบที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรวม
กับเพ่ือนๆ ไมสนใจสิ่งท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนมีความคิด
วาการเรียนในชั้นเปนสิ่งท่ีไมนาสนใจ  

  5) แบบแขงขัน (Competitive) 
เปนคนท่ีเรียนรูดวยการพยายามกระทำส่ิงตางๆ ใหดี
กวาคนอ่ืนๆ ในชั้นเรียน มีความรูสึกวาตองแขงขันกับ

เพ่ือนๆ เพ่ือที่จะไดรับรางวัล เชน คะแนนท่ีดีกวา หรือ
ไดรับคำชมเชยจากครู ตนเองตองเปนผูชนะเสมอ  

  6) แบบมีสวนรวม (Participant) 
เปนคนที่ตองการเรียนรูเน้ือหาวิชา และชอบที่จะไป
เรียนในชั้นเรียนมีความรับผิดชอบแมจะอยูนอกชั้น
เรียน และชอบมีสวนรวมกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ ในชั้นเรียน
แตจะมีสวนรวมนอยมากถากิจกรรมน้ันเปนกิจกรรม
นอกหลักสูตรหรือเปนกิจกรรมท่ีไมเก่ียวของกับเน้ือหา 

 1.2 จำแนกตามนักจิตวิทยาท่ีศึกษา
รูปแบบการเรียนรู หรือลีลาการเรียนรูของมนุษย  
(Learning style) ไดพบวา มนุษยสามารถรับขอมูล
โดยผานเสนทางการรับรู 3 ทาง คือ การรับรูทางสายตา
โดยการมองเห็น (Visual Preceptors) การรับรูทาง
โสตประสาทโดยการไดยิน (Auditory Preceptors)  
และการรับรูทางรางกายโดยการเคล่ือนไหวและ 
การรูสึก (Kinesthetic Preceptors)  ซึ่งสามารถนำ
มาจัดเปนลีลาการเรียนรูได 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้  
(มัณฑรา ธรรมบุศย, 2555) 

  1) ผูที่เรียนรูทางสายตา (Visual 
learner) มีลักษณะเรียนจากรูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง
หรือจากเน้ือหาท่ีเขียนเปนเร่ืองราว เวลาจะนึกถึง
เหตุการณใดก็จะนึกถึงภาพเหมือนกับเวลาท่ีดู
ภาพยนตร โดยมองเห็นเปนภาพท่ีสามารถเคล่ือนไหว
บนจอฉายหนังได เน่ืองจากระบบเก็บความจำไดจัด
เก็บสิ่งท่ีเรียนรูไวเปนภาพ ผูเรียนท่ีมีลักษณะ Visual 
learner จะเรียนไดดีถาครูบรรยายเปนเรื่องราวและ
ทำขอสอบไดดีถาครูออกขอสอบในลักษณะท่ีผูกเปน

เร่ืองราว นักเรียนคนใดท่ีเปน   นักอานเวลาอานเน้ือหา
ในตำราเรียนท่ีผูเขียนบรรยายในลักษณะของความรู
ก็จะนำเร่ืองท่ีอานมาผูกโยงเปนเร่ืองราวเพ่ือทำใหตน
สามารถจดจำเน้ือหาไดงายข้ึน Visual Learner จะ
พบประมาณรอยละ 60-65 ของประชากรท้ังหมด  

  2) ผูที่ เรียนรูทางโสตประสาท  
(Auditory  Learner) มีลักษณะเรียนรูไดดีที่สุดถาได
ฟงหรือไดพูด ชอบฟงเร่ืองราวซ้ำๆ และชอบเลาเร่ือง
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ใหคนอื่นฟง คุณลักษณะพิเศษของคนกลุมนี้ไดแก
การมีทักษะในการไดยิน/ไดฟงท่ีเหนือกวาคนอ่ืน ดังน้ัน
จึงสามารถเลาเร่ืองตางๆ ไดอยางละเอียดลออและ
รูจักเลือกใชคำพูด ผูเรียนท่ีมีลักษณะ Auditory learner 
จะจดจำความรูไดดีถาครูพูดใหฟงหากครูถามใหตอบ  
ก็จะสามารถตอบไดทันทีแตถาครูมอบหมายใหไป
อานตำราลวงหนาจะจำไมไดจนกวาจะไดยินครูอธิบาย
ใหฟง เวลาทองหนังสือก็ตองอานออกเสียงดังๆ ครู
สามารถชวยเหลือผูเรียนกลุมนี้ไดโดยใชวิธีสอนแบบ
อภิปราย แตผูท่ีเรียนทางโสตประสาทก็อาจถูกรบกวน
จากเสียงอื่นๆ จนทำใหเกิดความวอกแวกเสียสมาธิ
ในการฟงไดงายเชนกัน ในดานการคิดมักจะคิดเปน
คำพูดและชอบพูดวา “ฉันไดยินมาวา……../ ฉันได
ฟงมาเหมือนกับวา……”  Auditory Learner จะพบ
ประมาณรอยละ 30-35 ของประชากรท้ังหมด  

  3) ผูที่ เ รียนรูทางรางกายและ
ความรูสึก (Kinesthetic Learner) มีลักษณะเรียนรู
ไดดีโดยผานการรับรูทางความรูสึก การเคล่ือนไหว
และรางกาย หากไดมีการสัมผัสและเกิดความรูสึก 
ที่ดีตอสิ่งที่เรียน เวลาน่ังในหองเรียนจะน่ังแบบอยู 
ไมสุข น่ังไมติดท่ี ไมสนใจบทเรียนและไมสามารถทำใจ
ใหจดจออยูกับบทเรียนเปนเวลานานๆ ไดคือใหนั่ง
เพงมองกระดานตลอดเวลาแบบพวก Visual Learner 
ไมได ครูสามารถสังเกตบุคลิกภาพของเด็กท่ีเปน 
Kinesthetic Learner ไดจากคำพูดท่ีวา “ฉันรูสึก
วา……”  ผูเรียนท่ีมีลักษณะ Kinesthetic learner จะ

พบในประชากรประมาณรอยละ 5-10 เทาน้ัน   
 การแบงรูปแบบการเรียนรูออกเปน 3 

ประเภทดังท่ีกลาวมาแลวขางตนเปนการแบงโดย

พิจารณาจากชองทางในการรับรูขอมูล ซ่ึงมีอยู 3 ชอง
ทาง ไดแก ทางตา ทางหู และทางรางกาย แตหากนำ
สภาวะของบุคคลในขณะท่ีรับรูขอมูลซ่ึงมีอยู 3 สภาวะ 
คือสภาวะของจิตสำนึก (Conscious) จิตใตสำนึก  
(Subconscious) และจิตไรสำนึก  

 1.3 จำแนกตามแนวคิดของ Felder -
Silverman (Felder Silverman Learning Style Model) 
(Felder and Silverman, 1988) ซึ่งแบงรูปแบบการ
เรียนรูออกเปน 4 ประเภท คือ  

  1) Active – Reflexive  
   (1) Active คือลักษณะผูเรียน

ที่เรียนรูไดดีจากการไดทำกิจกรรมกับสิ่งท่ีเรียนรู คือ 
Learn by doing ชอบการทำงานกลุม เชน Group 
Discussions, ชอบอธิบายรายละเอียดใหผูอื่นฟง 
และชอบแกปญหา   

   (2) Reflexive คือ ผูเรียนท่ี
ชอบใชเวลาคิดกับตัวเองเม่ือไดรับรูขอมูลใหมๆ จะ
นำมาคิดประมวลผลกับตัวเองกอนทำความเขาใจกับ
สิ่งท่ีเรียนมาไดแลวถึงจะเขากลุมสนทนากับผูอื่นหรือ
ลงมือทำ ผูเรียนลักษณะน้ีชอบแกไขปญหาดวยตัว
เอง เรียนรูจากการวิเคราะห ชอบทำงานเดี่ยว  

  2) Sensory – Intuitive  
   (1) Sensory คือผูเรียนท่ีชอบ

เรียนขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงนำมาทดลองปฏิบัติได
จริง และขอมูลท่ีเรียนน้ันสามารถนำมาเช่ือมโยงได
กับเร่ืองอื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ ผูเรียนประเภทน้ีชอบแก
ปญหาโดยใชเคร่ืองมือท่ีถูกออกแบบมาแลวเปนอยางดี 

ไมชอบอะไรที่สลับซับซอน  
   (2) Intuitive คือ ผูเรียนท่ีชอบ

หัวขอเรียนท่ีเปนแนวความคิด นวัตกรรมใหมๆ และ
ขอมูลทฤษฎีตางๆ เปนผูที่ทำอะไรไดรวดเร็ว และไม
ชอบการทำอะไรซ้ำๆ ที่เปนลักษณะเปนงานประจำ

ไมชอบการคำนวณและไมชอบการทองจำ 
  3) Visual – Verbal  
   (1) Visual คือ ผูเรียนท่ีเรียนรู

ไดดีจากรูปภาพจะเขาใจส่ือการเรียนประเภท รูปภาพ 
กราฟ ไดอะแกรมไดดี  

   (2) Verbal คือ ลักษณะผูเรียน
ที่ชอบฟงครูอธิบายในหองเรียน หรือชอบอานหนังสือ
เพราะจะเขาใจไดดีจากคำอธิบายท่ีเปนคำพูด  
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  4) Sequential – Global   
   (1) Sequential คือผูที่ชอบ

ลักษณะการเรียนแบบเปนขั้นเปนตอน เปนหัวขอไล
ระดับไปเมื่อไดขอมูลทั้งหมดสามารถประมวลเปน
ภาพใหญได แตผูเรียนประเภทน้ีจะมีปญหาในการ
เชื่อมโยงขอมูลที่ไดมากับเร่ืองอื่นๆ ที่เปนคนละหัวขอ  

   (2) Global คือผูเรียนท่ีเรียนรู
ไดดีดวยการเขาใจภาพรวมของเร่ืองท่ีเรียนกอน พอ
เขาใจแลวก็จะโยงประเด็นยอยๆ ออกมาไดจากเร่ือง
นั้นๆ ลักษณะผูเรียนประเภทน้ีมีความสามารถในการ
ปะติดปะตอขอมูลตางๆ เขาดวยกัน 

2. จ ำ แนกต ามแบบขอ ง ก า ร คิ ด  
(Cognitive Styles)   

รูปแบบการเรียนรูที่จำแนกตามแบบของ 
การคิด หมายถึง วิธีการท่ีบุคคลใชในการรับรู เก็บ
และรวบรวมขอมูล ทำความเขาใจ จดจำขอมูลที่ได
รับและใชในการแกปญหาโดยรูปแบบการคิดของแตละ
บุคคลมีผลมาจากสภาพแวดลอม ลักษณะทาง
กายภาพ การจำแนกรูปแบบการเรียนรูตามแบบของ
การคิด มีนักการศึกษาไดศึกษาและนำเสนอหลาย
แนวคิด ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 2.1 รูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของ 
Kolb (1985)  

 Kolb ไดเสนอทฤษฎีการเรียนรูเชิง
ประสบการณ (Theory of Experimental Learning) 

เพ่ือใชในการจัดประเภทของแบบการเรียนรู โดย 

ผูเรียนบางคนมีกระบวนการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ

จริง (Active Experimentation) ขณะท่ีบางคนถนัด
เรียนรูโดยการสังเกตจากแหลงตางๆ แลวสะทอนกลับ
เปนการเรียนรู(Reflective Observation) ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนเอ้ืออำนวยแกผูเรียนประเภทใด
ประเภทหน่ึงมากจนเกินไป จะทำใหผูเรียนอีกแบบ

หนึ่งขาดโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถไดอยาง
เต็มศักยภาพ Kolb แบงประเภทของผูเรียนออกเปน 

4 แบบดังน้ี 

  ผูเรียนแบบท่ี 1 (Active Experim 
Entation) แบบนักปฏิบัติจะเรียนรูไดดีและเขาใจได
อยางแจมแจงก็ตอเมื่อเขาไดลงมือปฏิบัติ  ไดสัมผัส
และเรียนรูควบคูไปกับสมองทั้งสองดานส่ังการเรียก
วาเปนการเรียนรูท้ังเน้ือท้ังตัวท่ีตองผานประสาทสัมผัส
อื่นๆ ประกอบกัน 

   ผูเรียนแบบท่ี 2 ( R e f l e c t i v e 
Observation) จะเรียนรูโดยการผานจิตสำนึกจาก
การเฝามองแลวคอยๆ ตอบสนอง 

              ผูเรียนแบบท่ี  3 ( A b s t r a c t 
Conceptualization) จะเรียนรูโดยใชสัญญาณหย่ังรู
มองเห็นส่ิงตางๆ เปนรูปธรรมแลววิเคราะหสังเคราะห
จากการรับรูที่ไดมาเปนองคความรู  

             ผูเรียนแบบท่ี 4 ( C o n c r e t e 
Experience) จะเรียนรูไดดีตอเมื่อผานการวิเคราะห 
การประเมินส่ิงตางๆ โดยการเอาตัวเองเขาไปพิสูจน
หรือโดยการใชหลักเกณฑแหงเหตุผล 

 ทั้ง 4 กลุม ตางมีจุดดีจุดเดน ซึ่งเปน
โครงสรางกลไกทางการเรียนรูของผูเรียนท่ีมีอยูจริงใน
ทุกโรงเรียนท่ัวโลก การท่ีเรารูวาผูเรียนแตละคนมีวิธี
การเรียนและวิธีการคิดอยางไรจะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ี
ทำให ผู สอนสามารถจัดการ เ รียนรู ไ ด อย า งมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับความแตกตางของผู
เรียนแตละคน 

 2.2 รูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของ 
Carl Gustav Jung (1971) 

 Carl Gustav Jung ’s Personality 
Theory แบงรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนออกเปน 2 
แบบ คือ 

 คารล จุง แบงรูปแบบการเรียนรูของ 
ผูเรียนออกเปน 2 แบบ คือ 

  1)  พวกเก็บตัว (Introvert) ชอบ

ตั้งคำถามมีแนวคิดสรางสรรคเชิงทฤษฎี ชอบแสดง
ความคิดเห็นแบบนามธรรม ชอบสันโดษ ควบคุมตนเอง
ไดดี ชอบอานหนังสือมากกวาการคุยกับเพ่ือนๆ มักมี

การจัดการเรียนรูท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล 
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การวางแผนลวงหนากอนทำกิจกรรม ชอบกิจกรรม
การศึกษาท่ีตองกระทำดวยตนเอง ยึดตนเองเปนหลัก มี
ลักษณะแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง มุงมั่นในการทำงาน 

  2) พวกแสดงตัว (Extrovert) ชอบ
การเปล่ียนแปลง รับรูโดยผานประสาทสัมผัส ทำ
กิจกรรมตางๆ ภายใตแรงกระตุนของสังคม ควบคุม
ความรูสึกไดไมดี ไมชอบกิจกรรมที่ตองทำอะไรโดย
ลำพัง ชอบการทำงานเปนทีม ทำงานรวมกับผูอื่น  
ปฏิสัมพันธดี 

 2.3 จำแนกตามแนวคิดของ Howard 
Gardner (1983)  

 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาแหง 
มหาวิทยาลัยฮารวารดไดศึกษาศักยภาพและความ
ถนัดของคนแลวจำแนกปญญาดานตางๆ ของ มนุษย
ออกเปน 8 ดานเรียกวา ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple 
Intelligence) ดังนี้  

  1) ปญญาดานภาษา (Verbal -
Linguistic Intelligence) มีลักษณะเดนดานภาษา 
เชนการโตวาที การพูดชักชวน การเลานิทาน การอาน
โคลงกลอน ความสามารถดานการเขียน การสอน  
ผูมีปญญาดานน้ีชอบเลนกับภาษา เชน การเลนคำ
หรือการใชโวหาร อุปมาอุปไมย ชอบอานหนังสือ บุคคล
ประเภทน้ีจะเรียนรูไดดีดวยการพูด ฟง อาน และการ
เขียน 

  2) ป ญญ า ด า น ต ร ร ก ะ แ ล ะ
คณิตศาสตร (Logical Mathematical Intelligence) 
ปญญาด าน น้ี เป นฐานของ วิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร บุคคลที่มีปญญาดานน้ีเปนผูที่คิดอยาง
มีเหตุผล กำหนดความสัมพันธของเหตุและผลชอบ
ศึกษาทดลอง 

  3) ป ญญ า ด า น มิ ติ สั ม พั น ธ  
(Visual – Spatial Intelligence) ปญญาดานน้ีไดแก

การมองเห็นภาพ สรางภาพ หรือคิดเปนภาพ ชางภาพ
ศิลปน วิศวกร สถาปนิก ชางปน จะมีปญญาดานน้ี 
สามารถเห็นรายละเอียดและจำลองสิ่งที่เห็นเปนภาพ

หรือกราฟ หรือตารางได  
  4) ปญญาด า น ร า ง ก ายและ 

การเคล่ือนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) 
บุคคลประเภทน้ีจะมีความสามารถในการใชรางกาย
เคลื่อนไหวไดคลองแคลว การใชมือหยิบจับหรือถือ
สิ่งของไดอยางถนัดและทะมัดทะแมง และมีความ
สามารถทางการสัมผัสสูง บุคคลเหลาน้ีเรียนรูไดดี
ดวยการลงมือทำ  

  5) ปญญาดานดนตรี (Musical 
Intelligence) ไดแก ความสามารถในการผลิตเสียง
ดนตรี จังหวะ และมีความสามารถพิเศษในการเขาใจ
และชื่นชมเสียงดนตรี บุคคลประเภทน้ีจะรองเพลงได
ตรงตามจังหวะ มีประสาทไวตอเสียงและจังหวะ 

  6) ปญญาดานมนุษยสัมพันธ  
(Interpersonal Intelligence) บุคคลที่มีปญญาเดน
ดานน้ีจะเปนผูที่ทำงานกับผูอื่นไดดีมีความสามารถ
พิเศษในการสังเกตการรับรูความรูสึก อารมณของ 
ผูอ่ืนไดดี ลักษณะเปนมิตรและเปดเผย มีความสามารถ
พิเศษในการเปนผูจัดการหรือหัวหนาทีม รูจักประมาณ
และเขาใจอารมณของผูอื่นไดเ ร็วและโตตอบได
เหมาะสม 

  7) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 
(Intrapersonal Intelligence) ไดแกความสามารถใน
การเขาใจสภาพอารมณ และความรูสึกของตนเอง 

บุคคลเหลาน้ีชอบทำงานตามลำพังและใชความรูสึก
ความเขาใจของตนเองในการดำเนินชีวิต และวาง 
จุดมุงหมายของชีวิตตามความเปนจรงิ 

  8) ป ญ ญ า ด า น ธ ร ร ม ช า ติ  
(Naturalist Intelligence) บุคคลดานน้ีสามารถรับรู
และสังเกตธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะภูมิศาสตร 
บุคคลเหลาน้ีมักชอบอยูกลางแจงและมองเห็นรูปแบบ
หรือลักษณะพิเศษของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  

รูจักและเขาใจสิ่งแวดลอมไดลึกซึ้ง 
ลักษณะปญญาท้ัง 8 ประเภทน้ีมิใชเปนการ

แบงประเภทท่ีชัดเจนแนนอนจับวัดไดเหมือนแบบ
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ทดสอบ การดเนอร กลาววาทุกคนมีปญญาท้ัง  
8 ประเภทนี้ เพียงแตวาจะมีประเภทใดเดนมาก เดน
นอย และปญญาเหลาน้ีจะเห็นไดชดัตามสถานการณ
ตางๆ กัน ปญญาทุกประเภทสามารถพัฒนาเพ่ิมพนูได 
โดยปกติแตละคนจะมีปญญาเดนหน่ึงหรือสองประเภท

จากขอมูลที่แสดงถึงความแตกตางของ 
ผูเรียนในรูปแบบของการเรียนรู  และรูปแบบการคิด 
ชวยใหครูเห็นถึงความจำเปนในการปรับการเรียนรู 
และกลวิธีการสอนใหเขากับลักษณะของผูเรียน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและชวยให 
ผูเรียนบรรลุเปาหมายของการเรียน โดยผูสอนควร
สรางความสมดุลในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนทุก
คน ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความหลากหลาย 
และยืดหยุนเพ่ือสอดรับกับรูปแบบการเรียนและ 
รูปแบบการคิดของผูเรียนท่ีมีความแตกตางกัน 

นอกจากผูเรียนจะแตกตางกันในดานตางๆ 
ดังท่ีกลาวมาแลว ยังมีความแตกตางในดานบุคลิกภาพ
อ่ืนๆ เชน ความถนัดตามธรรมชาติ ความสนใจ ทัศนคติ 
แรงจูงใจ ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ วิธีคิด 
และแบบของการเรียนรู ฯลฯ ซึ่งลักษณะดังกลาว 
มีผลตอการเรียนท้ังสิ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงแบบ 
การเรียนรูซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล เชน 
คนบางคนเรียนรูไดดีดวยการใชสายตาหรือการสังเกต  
(Visual) บางคนเรียนรูไดดีดวยการฟง (Auditory) 

บางคนเรียนรูไดดีดวยการพูด (Talking) และบางคน
เรียนรูไดดีโดยการใชมือหรือการสัมผัส (Touching) 
นอกจากน้ีผูเรียนบางคนเรียนรูไดดีถามีการกำหนด

เวลาท่ีแนนอน  
ในหองเรียนหน่ึงๆ ประกอบดวยนักเรียนท่ีมี

ความแตกตางกันอยางหลากหลายและความแตกตาง
เหลาเปนตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู ดังนั้นครูผูสอนตองตระหนักถึง

ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนอยางจริงจัง 
เพ่ือจัดการเรียนการสอนตอบสนองผูเรียนและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนอยางเต็มที่ 

ประโยชนท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหความ
แตกตางของผูเรียน 

การวิเคราะหความแตกตางของผู เ รียน 
จะทำใหไดขอมูลสภาพปญหา ความตองการของ 
ผูเรียนท่ีจะใชพัฒนาสงเสริมใหเรียนรูไดเต็มตาม
ศักยภาพ ทำใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดสอดคลองกับผูเรียน และธรรมชาติของผูเรียนท่ีมี
ความแตกตางกันทำใหครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางครูมืออาชีพ  

1. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน เนนหลักการทำงาน
ของสมองใหผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูลหลายชองทาง 
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูและมีระดับความยาก
งาย ตลอดจนความซับซอนสอดคลองกับผูเรียน  
การเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการทำกิจกรรม 
และอิสระในการเขากลุมกับเพ่ือน 

2. เตรียมผู เรียนใหมีความพรอมไดแก 
การเตรียมพ้ืนฐานดานความรูและทักษะ ความสนใจ
พอเพียงท่ีจะเรียนในเร่ืองตอไป 

3. พัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนท่ีมีปญหา 
โดยจัดกิจกรรมการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน หรือ
การพัฒนาส่ือการสอนท่ีตรงกับความสนใจของผูเรียน 
ครูผูสอนอาจทำวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนา/แกปญหา
ผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีสำคัญ

ของการพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนรูตองสงเสริม
ใหผู เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพและเต็ม

ศักยภาพ ตามธรรมชาติ คำนึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสมองเนนใหความสำคัญ
ทั้งความรู คุณธรรม ผูสอนตองพยายามคัดสรร
กระบวนการเรียนรู ออกแบบการเรียนการสอนให
สอดคลองกับศักยภาพและบริบทของผูเรียน การใช

สื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย การออกแบบ 
การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
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ตามมาตรฐานการเรียนรูและนำไปสูการพัฒนา
สมรรถนะสำคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค   
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเนนความ
แตกตางระหวางบุคคล 

1. บรรยากาศเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
บรรยากาศในชั้นเรียนมีสวนสำคัญในการ

สงเสริมความสนใจในการเรียนรูของผูเรียน ชั้นเรียน
ท่ีมีบรรยากาศเต็มไปดวยการใหกำลังใจในการทำงานมี
แตรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ความอบอุน ความเขาใจ
และยอมรับวาผูเรียนแตละคนน้ันมีความแตกตางกัน
ทั้งทางดานสติปญญา ความสามารถทักษะท่ีตางกัน 
หากครูผูสอนเลือกที่จะพัฒนาใหตรงจุดโดยการสราง
บรรยากาศใหผูเรียนแสดงความสามารถที่ตนมีออก
มาไดจะเปนการกระตุนใหผูเรียนรักการเรียน และ 

มุงท่ีจะพัฒนาตนเองเรียนรูอยางสม่ำเสมอ 
ลักษณะบรรยากาศในชั้นเรียน 
ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนตาง

ปรารถนาใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดำเนินไป
อยางราบร่ืน และผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค 
ที่กำหนดไวในหลักสูตร บรรยากาศในช้ันเรียนมีสวน
สำคัญในการสงเสริมใหความปรารถนาน้ี เปนจริง 
บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีจะนำไปสูความสำเร็จในการ
สอนจัดแบงได 6 ลักษณะ สรุปไดดังน้ี 

1. บรรยากาศท่ีทาทาย (Challenge) เปน
บรรยากาศท่ีครูกระตุนใหกำลังใจผูเรียนเพ่ือใหประสบ
ผลสำเร็จในการทำงาน ผูเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นใน

ตนเองและพยายามทำงานใหสำเร็จ 
2. บรรยากาศท่ีมีอิสระ (Freedom) เปน

บรรยากาศท่ีผูเรียนมีโอกาสไดคิด ไดตัดสินใจเลือก
สิ่งท่ีมีความหมายและมีคุณคารวมถึงโอกาสท่ีจะทำ
ผิด ดวย โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล 

บรรยากาศเชนน้ีจะสงเสริมการเรียนรู ผูเรียนจะปฏิบัติ
กิจกรรมดวยความ ตั้งใจโดยไมรูสึกตึงเครียด เชน 
หากผูเรียนทำงานผิดพลาดครูควรใหผูเรียนไดพยายาม

คิดถึงสาเหตุของขอผิดพลาดน้ัน และใหผูเรียนไดลอง
หาทางแกไขขอผิดพลาดน้ันดวยตนเอง โดยมีครูคอย
แนะนำและใหกำลังใจอยูเสมอ เปนตน 

3. บรรยากาศ ท่ีมี การยอม รับ นับ ถือ 
(Respect) เปนบรรยากาศท่ีครูรูสึกวาผูเรียนเปนบุคคล
สำคัญมีคุณคาและสามารถเรียนได อันสงผลให 
ผูเรียนเกิดความเช่ือม่ันในตนเองและเกิดความยอมรับ 
นับถือตนเอง 

4. บรรยากาศท่ีมีความอบอุน (Warmth) 
เปนบรรยากาศทางดานจิตใจซึ่งมีผลตอความสำเร็จ
ในการเรียนการท่ีครูมีความเขาใจผูเรียน เปนมิตร 

5. บรรยากาศแหงการควบคุม (Control) 
การควบคุมในท่ีน้ี หมายถึง การฝกใหผูเรียนมีระเบียบ
วินัย มิใชการควบคุมไมใหมีอิสระ ครูตองมีเทคนิคใน
การปกครองช้ันเรียนและฝกใหผูเรียนรูจักใชสิทธิ หนาท่ี
ของตนเองอยางมีขอบเขต 

6. บรรยากาศแหงความสำเร็จ (Success) 
เปนบรรยากาศท่ีผูเรียนเกิดความรูสึกประสบความ
สำเร็จในงานท่ีทำซ่ึงสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
ดีข้ึน ผูสอนจึงควรพูดถึงส่ิงท่ีผูเรียนประสบความสำเร็จ
ใหมากกวาการพูดถึงความลมเหลว เพราะการท่ีคน
เราคำนึงถึงแตสิ่งท่ีลมเหลว เพราะการท่ีคนเราคำนึง
ถึงแตความลมเหลวจะมีผลทำใหความคาดหวังต่ำ 
ซึ่งไมสงเสริมใหการเรียนรูดีขึ้น  

หากครูผูสอนสามารถสรางบรรยากาศแหง
การเรียนรูใหเกิดข้ึนได ยอมชวยใหผูเรียนทุกคนมีความ
รูสึกถึงความสำคัญของตนเอง มีกำลังใจที่จะพัฒนา

ตนเอง และรักการเรียนรูเปนผูท่ีพรอมจะพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ 

2. การใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
การเรียนรูดวยตนเองใหความสำคัญกับความ

รับผิดชอบของผูเรียนในการเรียนรูและเช่ือในความ

เปนมนุษยที่มีความตองการจะพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
โดยผูเรียนมีแรงจูงใจจากภายในการเรียนรูดวยตนเอง
เปนพฤติกรรมที่เกิดจากภายในตัวผูเรียน และเปน 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล 
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การเรียนรูแสวงหาความรูรวมกันระหวางผูสอนกับ 
ผูเรียน เปนการเลือกหรือปรับเน้ือหาสาระส่ือการเรียน
การสอนเพ่ือใหผูเรียนเปนผูดำเนินการและควบคุม
ตนเอง โดยมีกระบวนการใหผูเรียนไดริเร่ิมวิเคราะห
ความตองการในการเรียน ตั้งเปาหมายการเรียนดวย
ตนเองหาวิธีไปสูความสำเร็จที่ตั้งไวพรอมกับสะทอน
ความคิดในความสำเร็จ ชวยใหผูเรียนพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพของตนเองโดยคนพบความสามารถและ
สิ่งท่ีมีคุณคาในตนเอง 

3. การจัดการเรียนการสอนตามความ
ตองการของผูเรียน 

ครูตองการใหผู เรียนทุกคน บรรลุตาม
มาตรฐานตามหลักสูตรและเปนไปตามศักยภาพใน
การเรียน รูตนเอง แผนการประเมินท่ีสรางข้ึนใหขอมูลท่ี
สำคัญสำหรับครูในเร่ืองการจัดการเรียนรูและเร่ือง
ความแตกตางของผูเรียนในเร่ืองความสนใจ บุคลิกภาพ
และความพึงพอใจเพ่ือทำกิจกรรมการเรียนโดย
พิจารณาความแตกตางของนักเรียนในหองเรียน  
และหาวิธีการชวยผู เ รียนใหประสบความสำเร็จ 
ในการเรียน  เมือ่ความตองการของผูเรียนไดรบัการตอบ
สนองผูเรยีนจะมทีศันคตทิีด่ขีึน้และสงผลใหการเรียนดี
ขึน้ ผูเรียนทุกคนตองการการสนับสนนุและชวยเหลือให
เหมาะสมเปนรายบุคคล ผลการประเมินรายทางเปน
ขอมูลที่ชวยการออกแบบการสอนไดตรงตามความ
ตองการของผูเรียน นอกจากน้ีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
ชวยสงเสรมิใหผูเรยีนนำจุดแขง็ประกอบกบัความสนใจ
สวนบุคคลมาใชในการสรางองคความรูและการพัฒนา

ทกัษะตางๆ ไปพรอมๆ กัน 
ทอมลินสัน (Tomlinson, 2010) เสนอ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตาง
ของผูเรียนไว 4 ประเด็น ดังน้ี 

1. เน้ือหา ครูผูสอนควรปรับเน้ือหาตาม

ความตองการของผูเรียนและวิธีการเขาถึงขอมูลของ
ผู เรียนแตละคนซ่ึงมีวิธีการเรียนรูและความถนัด 
ที่แตกตางกัน 

2. กระบวนการ กระบวนการสอนของครู
ตองมีความหลากหลายท้ังน้ีเพ่ือใหผูเรียนท่ีมีความ
ถนัดในการเรียนรูที่แตกตางกันไดรับรูถึงเน้ือหาและ
ขอมูลไดมากท่ีสุด 

3. ผลงาน เปดโอกาสใหผูเรียนทำกิจกรรม
ซักซอม นำผลงานหรือผลการเรียนรูไปใช และ 

ตอยอดส่ิงท่ีเรียนรูแลวดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
4. สภาพแวดลอมของการเรียนรู สภาพ

หองเรียนท่ีมีความยืดหยุนพรอมบรรยากาศที่เงียบ
สงบเหมาะกับการสรางปฏิสัมพันธระหวางกัน และ
การสอนโดยมีกิจกรรมที่สรางความเปนอิสระ มีขั้น
ตอนในการปฏิบัติ ดังน้ี  

ข้ันท่ี 1 พิจารณารูปแบบการเรียนรูท่ีแตกตาง  
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดศึกษากรอบความ
คิดมากมาย เพ่ือใชอธิบายวิธีการตางๆ ที่ผูเรียนใชใน
การเรียนรู เชน สมองซีกซาย-ขวา การเคล่ือนไหวสวน
ตางๆ ของรางกาย (visual-auditory-kinesthetic) 
บุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรูและพหุปญญาท่ีมี
ลักษณะของการเรียนรูที่แตกตางกัน  

ขั้นท่ี 2 การแยกแยะความแตกตางใน 
การเรียนรูของผูเรียน การท่ีจะตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนทุกคนน้ันตองมีการเตรียมการและวางแผน
ในการออกแบบหนวยการเรียนรูอยางรอบคอบ ทั้งนี้
เพราะความแตกตางของผูเรียนมีหลายรูปแบบครู 
ผูสอนจึงตองพิจารณาและวางแผนการจัดหาส่ือ 
ที่เหมาะสมและเพียงพอ  ตลอดจนการออกแบบ

กิจกรรมสำหรับผูเ รียนท่ีมีความแตกตางกันเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรูตามความตองการของผูเรียนได
อยางเต็มที่ 

4. การสรางส่ือการเรียนการสอนเพ่ือทำให
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

ครูผูสอนตองสรางหรือรูจักเลือกส่ือการเรียน

การเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหในการ
เรียนส่ืออาจอยูในรูปแบบตางๆ เชน เอกสารประกอบ 
แมแบบ แบบฟอรม เปนตน สื่อดังกลาวเปนแนวทาง
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เก่ียวกับเน้ือหา กระบวนการ และผลของการทำโครงงาน 
นักเรียนสามารถใชสื่อประกอบการตัดสินใจซึ่ง 
กอใหเกิดทักษะและความสามารถ ความสนใจพิเศษ
ของนักเรียน สื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทำให 
ผูเรียนเกิดการเรียนรูนำไปสูการคิดเชื่อมโยงและ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางหลากหลายซ่ึง
ตรงกับความตองการในการเรียนรูเฉพาะดานตาม
ความสนใจของนักเรียน 

หากเลือกใชสื่อไดเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนในหองเรียนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ
นักเรียนไมจำเปนตองอยูภายใตการควบคุมดูแล
โดยตรงจากครูผูสอน นักเรียนจำเปนตองเรียนรูที่จะ
กำกับตนเอง (Self-Direction) เพ่ือความสำเร็จใน
การเรียนรูของตนเองซ่ึงเปนเปาหมายสำคัญสำหรับ
การเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับนักเรียนทุกระดับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เปนสิ่งจำเปนสำหรับความสำเร็จทั้ง
ในโรงเรียน การดำรงชีวิตและการทำงาน นักเรียนท่ี
เขาใจวิธีเรียนของตนเองมีความเชี่ยวชาญในการใช
กลวิธีที่เหมาะสมเพ่ือทำงานใหสำเร็จลุลวง ทักษะ
การกำกับตนเองชวยใหนักเรียนที่ตองดูแลเปนพิเศษ
สามารถทำงานใหมีประสบผลสำเร็จและเปนตัวอยาง
ของตัวเองไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

 
สรุป 

จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความ
สุขไดรูวิธีเรียน รูจักวิธีคิดวิเคราะห สามารถแสวงหา

ความรูไดดวยตนเองและคนพบเอง (Learn by 
Discovery) จากประสบการณจริงโดยการปฏิบัติและ
ใฝใจที่จะเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (Lifelong 

Education) ท้ังน้ีกระบวนการเรียน การวัดผลประเมิน
ผล ก็จะตองยืดหยุนและหลากหลาย แมวาผูเรียน
เหลาน้ันอาจจะออกเดินไมเทากัน แตควรมีลูว่ิงและ
เสนชัยของเขาเอง ผู เรียนสามารถไปสูจุดหมาย
ปลายทางไดดีเชนกัน มีโอกาสเปนผูชนะตามแบบฉบับ

ของตนเอง ดังน้ันครูตองไมบังคับใหเด็กทุกคนตอง
เรียนอยางเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน เพ่ือเปาหมาย
อยางเดียวกัน ครูเปนเพียงผูอำนวยความสะดวกเพ่ือ
การพัฒนาของแตละบุคคล (The Teacher as a 
Facilitator of Individual Development) เปลี่ยน
บทบาทจากผูสอนหรือผูถายทอดขอมูลความรู มา
เปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน เพราะครู
มีหนาท่ีพัฒนาคนไมใชพัฒนาวิชาแตจะอาศัยวิชามา
พัฒนาคน แนวคิดในการจัดการศึกษาจึงตองมีฐาน
อยูบนความเปนมนุษยดวยหลักการท่ีวา มนุษย 
ทุกคนมีความแตกตางกันเราตองเคารพในคุณคาความ
เปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน จึงจะไดชื่อวา
เปนการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคและยุติธรรม 
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การเรียนรูผานกิจกรรมจากหองเรียนสูโลกกวาง :  
กรณีศึกษา โครงการเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักเรียน ณ ประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย 
Activity Based Learning: The Case Study of English Language  
Skills Enhancing Project for Students at Singapore and Malaysia 

 
สุวิมล  สพฤกษศรี* 

โชคชัย  เตโช* 

 

บทคัดยอ 

การเรียนรูผานกิจกรรม เปนวิธีการสอนแบบใหม ที่พัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 
 มีความพรอมในการเรียนรู มีความพรอมในการใชชีวิต  บทความนี้นำเสนอกรณีศึกษาโครงการเสริมสราง
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ณ ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  ในรูปแบบของบทความ นำเสนอการเรียนรูภาษาอังกฤษผานกิจกรรม
เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดครั้งตอไป  

 
Activity based learning is the new teaching method to develop 21 century skills for students. 

This journal is a case study of English language skills enhancing project for students at Singapore 
and Malaysia designed by The Demonstration School of Silpakorn University (Early Childhood and 
Elementary) in the journal form for presenting the English learning thru activity as a data base for 
the future project. 

* อาจารย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 

บทนำ 
“What year are  you preparing your 

students for? 1973 ?1995 ? Can you honestly  
say  that your school’s curriculum  and the 
program  you  use  are preparing  your students  
for 2015 or 2020? Are you  even  preparing them 
for today. ( Heidi  Hayes  Jacobs 2010 : 1)”  

จากขอความดังกลาว ของ เจคอป(Jacobs 
2010 : 1) ทำใหเราในฐานะผูสอนพึงตั้งคำถามกับ 

ตัวเองวา  ผูสอนเตรียมนักเรียนเพ่ือใหสามารถดำรง

ชีวิตไดเพียงแควันน้ี เด๋ียวน้ี  หรือ เตรียมเด็ก ใหเปน
ผูใหญที่มีคุณภาพ และเกิดทักษะการเรียนรูสำหรับ
ศตวรรษที่ 21  พรอมในการดำรงชีวิตแลวหรือยัง ? 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการเรียนรู

ทักษะ  มใิชการเรียนรูเน้ือหาผูเรียนสามารถสรางองค
ความรูไดดวยตนเอง ผานการเรียนรูโดยการลงมือทำ 
(Learning by Doing) มีทักษะในการทำกิจกรรม 

การเรียนรูผานกิจกรรมจากหองเรียนสูโลกกวาง 
สุวิมล  สพฤกษศรี,โชคชัย  เตโช 
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ตางๆ รวมไปถึงทักษะชีวิต กาวขามสาระวิชา  ไปสู
การเรียนรูใหผูเรียนเกิด “ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21” 
บทบาทสำคัญของผูสอน คือ ตองตื่นตัวและเตรียม 
พรอมใหผูเรยีนมีทกัษะในการดำรงชวิีตในโลกท่ีเปลีย่นไป 
การเรียนน้ันผูเรียนตองเปนผูลงมือทำดวยตนเอง  
มีการเรียนรูเกิดข้ึนระหวางกระบวนการครูไมไดเปน 
ผูที่เปนผูสอน (Instructor) แตตองเปนผูฝก (Coach) 
และผูอำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการทำ
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรูครูตองเตรียมคนออกไปใหเปน 
ผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู (Knowledge Worker) และ
เปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Person) โดย
ทักษะท่ีสำคัญท่ีทุกคนตองเรียนรูตั้งแตระดับอนุบาล 
มหาวิทยาลัยจนถึงตลอดชีวิตคือ ทักษะ 3R และ 4C 
โดย 3R  ไดแก การอาน (Reading), การเขียน  
(Writing) และ คณิตศาสตร (Arithmetic) 4C ไดแก 
การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) การส่ือสาร   
(Communication) การรวมมือ (Collaboration) และ 
ความคิดสรางสรรค (Creativity) (วิจารณ พาณิช 
2555 :15 ,ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 2558 :23)  
จึงเกิดคำถามวา เราพัฒนานักเรียนใหมีลักษณะและ
คุณลักษณะเหมาะกับโลกยุคใหมแลวหรือยัง  

แ น ว คิ ด ห ลั ก ส่ี เ ส า ห ลั ก ก า ร ศึ ก ษ า 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2555 :233) เปนอีกแนวคิดหน่ึง
ในการสรางหองเ รียนแหงอนาคตให กับผู เ รียน  

ครูพึงระลึกเสมอวาเม่ือจัดการเรียนการสอน หรือ  
จัดกิจกรรมใหกับผูเรียนผูเรียนตองเกิดประโยชนสูงสุด 
และเกิดการเรียนรู ดังตอไปนี้   

1. การเรียนเพ่ือรู  (Learning to Know) 
เปนการเรียนท่ีผสมผสานความรูทั่วไปกับความรูใหม
ในเร่ืองตาง ๆ อยางละเอียดลึกซ้ึง และยังหมายรวม
ถึงการฝกฝนวิธีเรียนรู เพ่ือนำไปใชประโยชนใน 
การดำรงชีวิต การเรียนรูจะเปนการผสมผสานความรู

ทั่วไปที่กวางขวางรวมถึงฝกฝนในวิธีการเรียนรูเพ่ือท่ี
จะใชประโยชนจากการศึกษาไปตลอดชีวิต 

2. การเรียนรูเพ่ือปฏิบัติไดจริง (Learning 
to Do) เปนการเรียนรูที่ชวยใหบุคคลสามารถรับมือ
กับสถานการณตาง ๆ และปฏิบัติงานได เปนการเรียนรู
โดยอาศัยประสบการณตาง ๆ ทางสังคมและในการ
ประกอบอาชีพ ไมเพียงแตมีความชำนาญดานวิชาชีพ
เทาน้ันแตจะตองสามารถรับมือกับสถานการณตาง ๆ
และปฏิบัติงานเปนหมูคณะได 

3. ก า ร เ รี ย น รู เ พ่ื อ ก า ร อ ยู ร ว ม กั น 
(Learning to Live Together) เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
มีสวนรวมและรวมมือกันในกิจกรรมตาง ๆ กับผูอื่น

ไดโดยสอนใหผูเรียนรูวามนุษยมีความแตกตาง สอน
ใหตระหนักวาคนเรามีความคลายคลึงกันและตาง
ตองพ่ึงพาอาศัยกัน ปลูกฝงใหผูเรียนเปนเด็กท่ีมีความ
เห็นอกเห็นใจผูอื่น จะเปนการเรียนรูที่ชวยใหบุคคล
เขาใจผูอื่นและตระหนักดีวา มนุษยเราจะตองพ่ึงพา
อาศัยกัน ดำเนินโครงการรวมกันและเรียนรูวิธีแกปญหา
ขอขัดแยงตาง ๆ โดยตระหนักในความแตกตาง
หลากหลาย ความเขาใจอันดีตอกันและสันติภาพ 

4. การเรียนรูเพ่ือชีวิต (Learning to Be) 
มนุษยตองสามารถพัฒนาความคิดอยางอิสรเสรี 
ดวยวิจารณญาณและดุลพินิจของตนเองเพ่ือท่ีจะได
กำหนดวาตองดำเนินการอยางไรเม่ือตองเผชิญกับ
สถานการณตาง ๆ ในชีวิต เปนการเรียนรูที่ชวยให
บุคคลสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนไดดีขึ้น 
ดำเนินงานตาง ๆ โดยอิสระย่ิงข้ึน มีดุลพินิจ และความ
รับผิดชอบตอตนเองมากข้ึน   

นอกจากน้ีแลว การออกแบบการจัดการ 

เรียนรู มีความสำคัญมากเชนกัน ผลการวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยฮารวารด ตีพิมพในวารสาร Harvard 
Business Review แสดงใหเห็นถึงคารอยละจาก 
การจัดกิจกรรมที่ตางกันแตละอยาง โดยกิจกรรมที่ 
ตางกันจะทำใหเราจดจำสิ่งท่ีไดการเรียนรูตางกัน 
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แผนภาพท่ี 1 : ปรามิดแหงการเรียนรู 

จากแผนภาพท่ี 1 พบวา การเรียนในหองเรียน 
(Lecture) นัง่ฟงบรรยาย เกิดประโยชน เพียงรอยละ 5 
การอานดวยตัวเอง (Reading) จะจำไดเพ่ิมขึ้น 
เปนรอยละ 10 การฟงและไดเห็น (Audiovisual) เชน 
การดูโทรทัศน ฟงวิทยุ จำไดรอยละ 20 การไดเห็น
ตัวอยาง (Demonstration) จะชวยใหจำไดรอยละ 30
การไดแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion) เชน  
การพูดคุยแลกเปล่ียนความรูกันในกลุม จะชวยให 
จำไดถึงรอยละ 50 การไดทดลองปฏิบัติเอง (Practice 
doing) จะจำไดถึงรอยละ 75 การไดสอนผูอื่น  
(Teaching) เชน การติว หรือการสอน จะชวยใหจำ

ไดถึง รอยละ 90 
กลุมแรกใชชื่อวา การสอนแบบดั้งเดิม 

(Traditional Passive) ซึ่งประกอบดวย การบรรยาย 

การอาน การไดดูและไดยินเสียง การสาธิตทำใหดู 
เปนการเรียนรูที่เร่ิมจากคนอ่ืน แลวนำมาใหเราเปน
วิธีที่คนเขาใจเร่ืองน้ีนำความรูเร่ืองน้ันเอามาถายทอด

ใหเรา คลายๆ การเรียนส่ิงท่ีตกผลึก วิเคราะหมาแลว
ระดับหนึ่ง ผูเรียนเปนผูรับรูมากกวาแบบการเรียนรู

แบบอุปนัย (Inductive Learning) 
สวนกลุมที่ 2 เปนการสอนแบบกลุม 

(Teaming Active) ซึ่งประกอบดวย การพูดคุยกันใน

กลุมยอย การลงมือปฏิบัติ และการไดถายทอดส่ิงท่ี
ทำไดใหคนอื่น เปนการเรียนรูที่ตองทำความเขาใจ
ดวยตนเอง แลวสะทอนออกมาดวยการปฏิบัติ เปนการ
เรียนแบบเขาใจขางในตัวเราเองกอนแลวถึงจะถายทอด
ใหคนอื่น หรืออีกนัยหน่ึงเปนการเรียนแบบคอยๆ
ตกผลึกส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีสังเกตแลวมาปะติดตอเปนแนวคิด 
หรือหลักการ เปนการเรียนแบบนิรนัย (Deductive 
Learning)  

กลุมหลังน้ีไดขอสรุปวา มีประสิทธิภาพของ
การเรียนรูดีกวา หมายถึงระดับความลึกของการเขาใจ

ในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงในระดับท่ีลึกกวา (สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2554: ออนไลน) 

ดังน้ัน การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
ใหเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 กาวขามสาระความรู 

ไปสูทักษะไดนั้น เราตองพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ใหเปนลักษณะการเรียนรูผานกิจกรรม ไดเห็น
ประโยชน เห็นความสำคัญของการนำไปใช แตใน

ประเทศเราสวนใหญยังคงเกิดวัฒนธรรมในการเรียน
รู ในกลุมที่ 1 คือ การสอนแบบด้ังเดิม (Traditional 
Passive) ในฐานะผูสอนมีหนาท่ีหลักในการพัฒนา
ใหผูเรียนเกิดความรูและสามารถนำไปใชไดจริง  

 

5% 
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ทักษะสำคัญ ภาษาอังกฤษกับเด็กระดับประถม
ศึกษา 

ภาษาอังกฤษกับคนไทย ถือวาเปนยาขม
หมอใหญ ทำไมคนไทยถึงพูดภาษาอังกฤษไมได หรือ
ใชภาษาอังกฤษไมคลอง ทั้งๆ ที่คนไทยสวนใหญ 
ก็เรียนภาษาอังกฤษกันมาอยางนอย 15 ป ตั้งแต
อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และบางคร้ังเรียน

ตอจนถึงมหาวิทยาลัย แตประเทศท่ีเคยเปนเมืองขึ้น
อยาง อินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย หรือฟลิปปนสพูด
ภาษาอังกฤษไดดีกวาคนไทย ทุกวันน้ีประเทศเหลาน้ี
ใชภาษาของตน กับภาษาอังกฤษรวมกัน การท่ี 
คนไทย โดยเฉพาะเด็กๆ ในระดับประถมศึกษา  
จะเกงภาษาอังกฤษ หรือพัฒนาภาษาอังกฤษ  
ซึ่งถือเปนทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 นั้น ควรมี
คุณสมบัติหรือลักษณะประกอบกันดังตอไปน้ี  
(ธีรวิทย ภิญโญณัฐกานต : 2550 )  

1. ผูสอนหรือครู-อาจารย จะตองมีความรู
ดี มีวิธีถายทอดที่ดี และเอาใจใสผูเรียนเปนอยางดี 
รวมทั้งทำตัวเปนแบบอยางและแรงบันดาลใจให 
ผูเรียนดวย  

2. ผูเรียนหรือนักเรียน จะตองใหความ
สนใจทุมเท หมั่นฝกฝน ทำแบบฝกหัดอยางตอเน่ือง
สม่ำเสมอเรียนอยางต้ังใจมีเปาหมาย และประเมิน
ความกาวหนาของตนเองเปนระยะๆ  

3. สิ่งแวดลอม หมายถึง บรรยากาศ 
และอุปกรณในการเรียนรู ไดแก หลกัสูตร เอกสาร การ
เรียนการสอน เทคโนโลยีการเรียนรูรอบๆ ตัวของ 
ผูเรียน สิ่งเหลาน้ีจะตองด ีมีคุณภาพและชวยกระตุน

การเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบและมีความตอเน่ือง 
นักภาษาศาสตรประยุกตไดจัดแนวคิด 

ในการสอนใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของ 
ภาษาตามความเชื่อทางดานจิตวิทยา ภาษาศาสตร 
มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เปน 4 แนวคิด ดังน้ี 

1. แนวคิดกลุมประจักษนิยม (Empiricist) 
หรือกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เปนกลุมท่ี
รับแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยม 

ท่ีเนนการตอบสนองตอส่ิงเรา และ แนวคิดทฤษฎีกลุม
โครงสรางที่เชื่อวาภาษาเปนเร่ืองของนิสัยและความ
เคยชิน ประเด็นสำคัญของ แนวคิดน้ีคือ  

 1.1 ภาษาคือภาษาพูด มิใชภาษา
เขียน เพราะใชภาษานั้นเร่ิมตนจากการพูด เด็กจะ
เรียนรูภาษาพูดกอนการเลียนแบบจากผูใหญ ในการ
สอนควรเร่ิมสอนจากการฟง-พูดกอน  

 1.2  ภาษาเปนเร่ืองของนิสัยและความ
เคยชินท่ีจะตองมีการฝกฝนจนสามารถใช ภาษาได
อยางอัตโนมัติ ในการสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนมี
การฝกพูดเลียนแบบผูสอนบอยๆ จนจำและสามารถ
นำมาใชพูดตอบได  

 1.3 ภาษาแตละภาษามีโครงสรางท่ี
แตกตางกัน ในการสอนจึงควรเตรียมบทเรียน ทั้งใน
ดานการออกเสียง โครงสรางทางไวยากรณ และจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชภาษาใหมากโดยเฉพาะ 

ในสวนท่ีแตกตางกัน  
2. แนวคิดกลุมเหตุผลนิยม (Rationalist) 

เปนกลุมที่รับแนวคิดจากทฤษฏีการเรียนรูที่ เนน  
การปรับรูปแบบโครงสรางของความรูที่ติดตัวมา และ
แนวคิดจากทฤษฎีภาษาศาสตรกลุม ไวยากรณปริวรรต 
ที่เชื่อวาเด็กมีความสามารถท่ีจะเขาใจภาษาไดโดย
ไมเคยไดยินมากอน เน่ืองจาก ภายในสมองมีกลไกท่ี
จะวิเคราะหขอมูลและสรางกฎเกณฑการใชภาษาข้ึน

ได ประเด็นสำคัญของ แนวคิดน้ีคือ 
 2.1 ภาษาเปนเ ร่ืองของกฎเกณฑ 

มนุษยสามารถสรางประโยคตางๆ จากเกณฑที่มีอยู

ขึ้นใชไดอยางไมจำกัด ในการสอนจึงควรสอนให 
ผูเรียนรูกฎเกณฑของภาษาเพ่ือจะไดมีพ้ืนฐานในการ
สรางประโยคดวยตนเอง  

 2.2 ไวยากรณของทุกภาษามีลักษณะ
สากล มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีคลายกัน กลาวคือ ประโยค

แตละประโยคสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางดวยกฎ
การปริวรรต ในการสอนจึงควรสอนใหผูเรียนมีความรู 
สามารถวิเคราะหโครงสรางของประโยคที่พบเห็นจน
ไดความหมายท่ีแทจริง  
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 2.3 มนุษยมีความสามารถท่ีจะเรียนรู
ไดซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ในการสอน
จึงควรสอนใหผูเรียนไดเขาใจภาษา มีความรูความ
สามารถเก่ียวกับภาษาและการส่ือ ความหมายให
เหมาะสมกับสภาพการณกอน แลวจึงเปดโอกาสให 
ผูเรียนไดฝกแสดงออก  

 2.4 การเรียนรูภาษาเปนเ ร่ืองของ
แตละบุคคล เปนพฤติกรรมการสะสมความรูจน 
สามารถใชความรูนั้นแสดงออกทางภาษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการสอนจึงควรกระตุนให ผูเรียนเกิด
ความอยากรูอยากเห็น ซักถามจนเกิดความเขาใจ 
สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับส่ิงท่ีรูแลว เขาเปนพ้ืนฐาน
ในการเรียนรูตอไป และการเรียนรูจะมีผลมากข้ึนหาก
ผูเรียนไดเรียนในส่ิงท่ีมีความหมายตอตนเอง 

3. แนวคิดเพ่ือการส่ือสาร (Communication 
Approach) เปนแนวคิดท่ีเนนความรู ความสามารถ
ในการติดตอสื่อสารของบุคคลในสถานการณตางๆ 
โดยเช่ือวาการเรียนรูภาษาเปน ลักษณะเฉพาะท่ีติดตัว
มา เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในสมอง และเช่ือวา
ภาษาเปนเรื่องของ กฎเกณฑ มนุษยจึงตองมีความรู 
ความสามารถทางภาษากอนที่จะแสดงพฤติกรรม
ทางภาษา ประเด็นสำคัญของแนวคิดน้ีคือ  

 3.1 ความรูความสามารถทางภาษา 
(Linguistic Competence) เปนศักยภาพทาง ภาษา

ของบุคคลกอนใชภาษาในลักษณะท่ีตองการ เชน  
ฟง พูด อาน หรือเขียน แบงเปน 2 ระดับ คือ ความรู
เก่ียวกับภาษา และความสามารถท่ีจะนำความรู 

ความสามารถท่ีบุคคลมีอยู มาใชใหเหมาะสมกับบุคคล
และกาลเทศะ หรือสถานการณที่เกิดขึ้นได การแสดง
พฤติกรรมทางภาษานี้ จะสะทอนถึงระดับความรู 
ความสามารถของบุคคล 

4.  แ น ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ ม นุ ษ ย นิ ย ม 

(Humanistic Approach) เปนกลุมที่รับแนวคิด 
เก่ียวกับการเรียนรูแบบมนุษยนิยม ท่ีเนนความสำคัญ
ของผูเรียนในแงอารมณ ความรูสึก คือ ผูเรียนจะเกิด

การเรียนรูไดดีถาอยูในส่ิงแวดลอมท่ีเปนอิสระไดเรียน
ในสิ่งที่ตรงกับความตองการ ความสนใจ ผูสอน 
จะเปล่ียนบทบาทไปเปนผูอำนวยความสะดวก 
ใหคำแนะนำแกผูเรียน จัดสภาพหองเรียน กิจกรรม
และส่ือท่ีจะชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลายเปนตัวของ
ตัวเอง ไมกังวลกับ สถานการณการเรียนประเด็นสำคัญ
ของแนวคิดน้ีคือ  

 4.1 ใหผูเรียนเกิดความเขาใจตนเอง
ยอมรับตนเอง และสามารถส่ือสารกับผูอื่นได อยาง
เปนอิสระ ลดการปกปองตนเอง  

 4.2 จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู ใหมีบรรยากาศแหงการยอมรับที่ผูเรียน รูสึก
ปลอดภัยจากการลมเหลว การถูกลงโทษ คำวิจารณ 
การแขงขัน และรวมแลกเปล่ียน ความรูสึก ความสนใจ 
ความจำ จินตนาการ  

 4.3 เลือกกิจกรรมและส่ือที่ใชในหอง
เรียนใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวม เปนกิจกรรมท่ีมี
ความหมายและเปนประโยชนในการสื่อสารระหวาง 
ผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน  

 4.4 ในการดำเนินกิจกรรมผูสอนจะ
ตองชวยใหผูเรียนไดแสดงออกดานภาษาใหมากท่ีสุด 
เชน เลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับความรูดาน
ภาษาของผูเรียน กิจกรรมที่ สนุกสนานและผูเรียน
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมที่ไดเรียนรู 

โดยสรุปแลวแนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการสอน
ภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้น ตองการเนนใหเห็น วา

เปาหมายของการสอนภาษา คือ ตองพัฒนาผูเรียน
ใหมีความสามารถในการใชภาษาไดอยาง ถูกตอง
และเหมาะสมเม่ือตองปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ 

ในสังคม โดยเปนความสามารถท่ีจะรูได วาเม่ือใด
ควรพูด และควรพูดอะไร กับใคร ทีไ่หน และในลักษณะ
ใด ซึ่งการเรียนการสอนให ผูเรียนมีความสามารถ 
ในการใชภาษาเพ่ือการสือ่สารใหถูกตองและเหมาะสม
นั้น สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535) ไดสรุปไววา จะตอง 

ใหผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถตาง ๆ ดงัน้ี  
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1.  ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด า น
ไวยากรณหรือดานภาษาศาสตร อันเปนการใชทักษะ
ทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน เขียน โดยมีองคประกอบทาง
ภาษาคือ เสียงศัพท โครงสราง เปนแกนในการส่ือ
ความหมายในดานทักษะการฟงจะตองเร่ิมจากสามารถ
จำแนกเสียงไดไปจนถึงฟงขอความในระดับความเร็ว
ปกติของเจาของภาษาไดเขาใจ ในดานทักษะการพูด
จะตองออกเสียงไดถูกตอง และสนทนาโตตอบดวย
สำเนียงและจังหวะท่ีเจาของภาษาพอท่ีจะเขาใจได 
ในทักษะการอานจะตองรูจักกลไกการอานและ 
สามารอานเพ่ือเขาใจได และในทักษะการเขียนจะ 
ตองรูจักกลไกในการเขียน คือ การสะกดคำ การใช
เคร่ืองหมายวรรคตอน การเรียบเรียงประโยคและใช
เคร่ืองสัมพันธ ขอความ ตลอดจนการเขียนขอความ
ในลักษณะตางๆ ได  

2. ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด า น
ภาษาศาสตรเชิงสังคม อันไดแก ความสามารถท่ีจะ
ใช ภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติ
ของสังคม โดยสามารถเลือกใชภาษาให เหมาะสม
กับบุคคลและสถานการณตางๆ ได เชน รูวาจะตอง
ใชภาษาท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการ เปนตน  

3. ความรูความสามารถในการใชความ
สัมพันธของขอความ คือ มีความรูเก่ียวกับการใช 
ระเบียบวิธีความสัมพันธระหวางประโยค โดยใชความรู
ทางไวยากรณและความสามารถในการ เชื่อมโยง
ความหมายทางภาษาใหเขาใจไดอยางถูกตอง มีความ

เขาใจและทำนายความขางหนาเก่ียวกับรูปลักษณะ
ของภาษาท่ีเกิดขึ้นในบริบทไดอยางถูกตอง  

4. ความรูความสามารถในการใชกลวิธีใน

การส่ือความหมาย คือ มีความสามารถในการปรับ
ตัวเขากับสถานการณตลอดเวลาการใชกิริยาทาทาง 
สีหนา และน้ำเสียงประกอบในการส่ือความหมาย 
การใชกลวิธีนี้เปนการแสดงท้ังในทางพูดและไมใช 
คำพูด เชน การขยายความดวย คำศัพทอื่นแทน 

คำศัพทท่ีไมรู หรือนึกออกในขณะน้ัน หรือการพยายาม
อธิบายโดยใชกิริยาทาทาง ประกอบ เปนตน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เปนทักษะท่ี
สำคัญซึ่งเปนส่ิงท่ีนักเรียนจะตองใชในชีวิตประจำวัน 
(รัตนา 2548: 32) ดังน้ัน การเรียนการสอนภาษาใน
ปจจุบันมุงเนนการพูดเพ่ือการส่ือสารเปนสำคัญ รวม
ถึงตองสัมพันธกับการออกเสียง การสื่อความหมาย
ทาทาง และบริบททางสังคม เชน บทบาทฐานะของ
บุคคล สภาพจิตใจของบุคคลที่รวมสื่อสาร รวมถึง
วัฒนธรรมของสังคมน้ัน การพัฒนาทักษะการพูดจึง
ตองสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูทางภาษาและ
ทกัษะการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ( สนุตีา 2555 : 23)  

มีนักการศึกษาหลายทานได เสนอแนว 
ความคิด และหลักการดังตอไปนี้  

สกอตต (Scott 1981: 70) กลาววา การพัฒนา 
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร มีทั้งหมด 
3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  

1) ขั้นการบอกวัตถุประสงค ผูสอนบอก 
สิ่งที่ผูเรียนตองเรียนรู เพ่ือใหทราบเปาหมายในการ
เรียน ขั้นการนำเสนอเน้ือหา การนำเสนอเนื้อหาควร
จะอยูในบริบท ผูสอนจะตองใหผูเรียนสังเกตลักษณะ
ของภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด ซึ่งตอง
อยูในบริบท เชน ผูพูดเปนใคร ตองการจะส่ือสารอะไร
กับคูสนทนา ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งท่ีพูด 
วัตถุประสงค สถานท่ีที่พูดและเน้ือหาท่ีพูดมีอะไรบาง  

2) ขั้นการฝกและการถายโอน การฝกควร

กระทำทันทีหลังจากเสนอเนื้อหาอาจจะฝกพรอมๆ 
กันท้ังช้ัน หรือเปนคู ผูสอนควรใหผูฟงไดฟงสำนวนภาษา
หลายๆ แบบและเปนสำนวนภาษาท่ีเจาของภาษาใช

จริง สงเสริมใหผูเรียนใหไดใชภาษาอยางอิสระใกลเคียง
กับสถานการณท่ีเปนจรงิ โดยอาจใช การแสดงบทบาท

สมมต ิหรอื สถานการณจำลอง เปนตน  
เบิรน ( Byrne 1986:9) เสนอทักษะการพูด

ไว 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันการนำเสนอเปนข้ันท่ีครูเสนอ

เน้ือหาใหม ใหความรูทางภาษาเพ่ือใหนักเรียนเขาใจ

จำได และนำไปใชในการฝกข้ันตอไปครูผูสอนจะมี
บทบาทมากในฐานะ “ผูใหความรู” อยางไรก็ตามครู

การเรียนรูผานกิจกรรมจากหองเรียนสูโลกกวาง 
สุวิมล  สพฤกษศรี,โชคชัย  เตโช 
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ควรใชเวลาในข้ันน้ีใหนอยแตมีประสิทธิภาพ เน้ือหา
ที่นำเสนอควรเปนบทสนทนาเปนหลัก หรืออาจจะ
เปนบทเขียนรอยแกวก็ได  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการฝกปฏิบัติ เปนขั้นท่ีเปด
โอกาสใหนักเรียนฝกพูดโดยใชความรูที่ไดจากข้ันนำ
เสนอใหถูกตอง นักเรียนมีบทบาทมากกวาครูซึ่งทำ
หนาท่ีเพียง ผูควบคุม ใหฝกน้ันถูกตอง สื่อที่จะนำมา
ฝกม ี2 ประเภท คอื แบบฝก (Drills) เน้ือเร่ือง (Texts)  

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นผลิตภาษา ขั้นน้ีครูปลอยให
นักเรียนใชภาษาท่ีรับรู และฝกในข้ันท่ี 2 มาอยางเต็มท่ี
ตามที่นักเรียนตองการ ไมใชตามแนวที่ครูกำหนด ครู
จึงมีบทบาทนอยท่ีสุด และทำหนาท่ีเปน ผูจัดการ 
ใหการเรียนการสอนดำเนินตอไปได เนนใหนักเรียน
ไดใชภาษาอยางคลองแคลวมากกวาเพ่ือความถูก
ตองทางไวยากรณ เปนการเตรียมใหนักเรียนพรอมที่
จะใชภาษาไดจริงนอกหองเรียน กิจกรรมท่ีอาจใชเปน
งานคู หรืองานกลุมก็ได  

กลาวคือ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญตอ
โลกในยุคปจจุบัน และเปนทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 
21 ที่ควรพัฒนาและเสริมสรางใหกับนักเรียน การ
เรียนรูจึงเปนส่ิงสำคัญ จากที่ผูเขียนไดศึกษา เก่ียว
กับการเรียนรูเพ่ือใหเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางสูงสุด 
รวมไปถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารแลว
นั้น การเรียนผานกิจกรรม เปนการเรียนแบบ Active 
learning จะเกิดการเรียนรูที่เปนประโยชนกับผูเรียน 
รวมไปถึงการเรียนในสถานการณจริงการไดทดลอง

ปฏิบัติเอง (Practice doing) จะจำไดถึงรอยละ 75

ตามปรามิดการเรียนรู และถานักเรียนไดพัฒนาไป
จนถึงการไดสอนผูอื่น (Teaching) เชน การติว หรือ
การสอน จะชวยใหจำไดถึงรอยละ 90 
กรณีศึกษา : โครงการเสริมสรางทักษะภาษา
อังกฤษสำหรับนักเรียน ณ ประเทศสิงคโปรและ

มาเลเซีย 
กรณีศึกษาในบทความน้ี เปนการศึกษา

โครงการเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 

ณ ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ปการศึกษา 2558 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย
และประถมศึกษา) ถือเปนความทาทาย ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในลักษณะการเรียนรู
ภาษาผานกิจกรรมนอกหองเรียน 

มีคำกลาวหน่ึง ของมารกาเร็ต มีด (Margaret 
Maed) นักมนุษยวิทยา ชาวอเมริกัน ที่วา “จงเชื่อมั่น
วา คนเล็ก ๆ จะพลิกโลกได เพราะเทาท่ีผานมายัง 
ไมมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนไดนอกจากวิธีนี้” 
เปนการจุดประกายแนวความคิดในการจัดการเรียนรู 
รปูแบบใหม เพ่ือใหสอดคลองกับทกัษะในศตวรรษท่ี 21  
การทดลองการจัดการเรียนรู เพ่ือใหตอบโจทย จาก
หองเรียนสูโลกกวาง ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากโลก
จริง (Real World) สิ่งท่ีจะชวยใหเกิดการเรียนรู คือ
การเรียนแบบ Active Learning เปนแนวคิดใหมใน
การปฏิรูประบบการศึกษาจากแบบเดิมท่ีเนนการ
ถายทอดความรูจากผูสอนสูผูเรียนโดยตรง เปล่ียน
เปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือกระทำ 
และไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาไดกระทำ
ลงไป (Bonwell, 1991) สงเสริมปฏิสัมพันธระหวาง 
ผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน ดังน้ัน Active 
Learning จึงถือเปนการจัดการเรียนการสอนประเภท
หน่ึงท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบันการนำมาใชจำเปนจะ

ตองมีความพรอมในหลายดาน ทั้งดานผูสอน ผูเรียน 
และสภาพแวดลอม การเรียนรูผานกิจกรรม (Activity –
Based Learning) เปนรูปแบบการเรียนรูแบบ Active 

Learning รูปแบบหน่ึงท่ีผูเรียนจะไดลงมือปฏิบัติจริง 
ไดเรียนรูที่จะคิดแกปญหาดวยตนเอง การเรียน 

ดังกลาวมุงเนนแนวคิดใหนักเรียนซึมซับความรู  
ความเขาใจ ผานการเลนเกม กิจกรรมกลุม ซึง่เนนการ
กระตุนใหเด็กไดเขาใจ และไดฉุกคิดเองในเน้ือหาระหวาง

ทำกิจกรรม และเลนเกม เพ่ือใหเด็กๆ สามารถพัฒนา
ภาวะผูนำ มนุษยสัมพันธ การทำงานเปนทีม ความ
สามารถในการเขาสงัคมตางๆ (วิโรจน ลกัขณาอดิศร : 

การเรียนรูผานกิจกรรมจากหองเรียนสูโลกกวาง 
สุวิมล  สพฤกษศรี,โชคชัย  เตโช 
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:2550) จึงเปนการตอบโจทย และเปนความทาทาย
ในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษใหผูเรียนกาวขาม
สาระวิชา ไปสูทักษะในศตวรรษท่ี 21  

การจัดโครงการเสริมสรางทักษะภาษา
อังกฤษสำหรับนักเรียน ถือเปนความทาทายหน่ึงใน
การพาเด็กอายุ 7-11 ป ไปตางประเทศและดำรงชีวิต
โดยอยูหางจากผูปกครอง การคัดเลือกกิจกรรมและ
ประเทศเพ่ือจัดโครงการจึงเปนตัวแปรที่สำคัญ วา
โครงการน้ีสามารถดำเนินการไดหรือไม จากการศึกษา
ขอมูลตางๆ พบวา ประเทศสิงคโปร อยูในลำดับที่ 1 
ของประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตรัฐบาล
สิงคโปรใหความสำคัญกับการศึกษาเปนอยางมาก 
โดยจัดการศึกษาที่ วัดศักยภาพผูเรียนโดยตลอด 
จุดมุงหมายทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของสิงคโปร
เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหมีทักษะความรูความสามารถ
เพ่ือการดำรงชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบและเปนพลเมืองดีของชาติ กระบวนการ
พัฒนาการศึกษามุงใหเด็กแตละคนสามารถพัฒนา
ศักยภาพใหไดสูงสุด กำหนดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
10 ป เปนการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือใหเด็กทุกคนตอง
อยูในระบบโรงเรียนอยางต่ำ 10 ป กอนออกไปสูการ
ทำงาน กลาวคือ ประถมศึกษา 6 ป และมัธยมศึกษา 
4 ป โดยเด็กตองเขาเรียนเม่ืออายุ 6 ป ผูท่ีจะเขาศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยจะตองศึกษา ข้ันเต รียม
มหาวิทยาลัย อีก 2 ป การศึกษาภาคบังคับของสิงคโปร
จะตองเรียนรู 2 ภาษาควบคูกันไป ไดแก ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาหลัก และเลือกเรียนภาษาแม (Mother 

Tongue) อีก 1 ภาษา คือ จีน (แมนดาริน) มาเลย 
หรือทมิฬ (อินเดีย) 

ระบบการศึกษาของสิงคโปร มีรูปแบบของ
ระบบที่ใหความสำคัญกับนักเรียนแตละคน ซึ่งเชื่อวา
นักเรียนแตละคนน้ันมีความถนัดและความสนใจ

แตกตางกันไปในแบบฉบับของตนเอง ดังนั้นสิงคโปร
จึงจัดระบบการศึกษาท่ียืดหยุนเพ่ือใหนักเรียนแตละ

คนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ 

ต้ังแตช้ันอนุบาลจนถึงการศึกษาระดับสูงรวมถึงประเทศ
มาเลเซียเปนอีกประเทศหน่ึงในกลุมอาเซียน ที่จาก
การผลการประชุมเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic 
Forum (WEF) ประจำป 2014-2015 การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศมาเลเซียติดอยูในอันดับ  
3 แหงอาเซียน 

ระบบการศึกษาของมาเลเซียจัดอยูในระดับท่ี
มีมาตรฐานสูงตามแบบประเทศอังกฤษ สถาบันการ
ศึกษาสวนใหญจะใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอน 
ระบบการเรียนการสอนแบบ หลักสูตรปริญญารวม
ระหวางประเทศ (Twinning Program) ผูเรียนจะได
รับวุฒิปริญญาจากท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
อันเปนท่ียอมรับ ซึ่งเปนระบบท่ีไดรับความนิยมอยาง
มากในกลุมประเทศสหราชอาณาจักร อังกฤษ อเมริกา 
ออสเตรเลีย และแคนาดา 

การไดรับอิทธิพลระบบการศึกษามาจาก
ประเทศอังกฤษ รวมกับความสนใจของฝายบริหาร 
และความมีเสถียรภาพของรัฐบาล จึงทำใหการศึกษา
ของประเทศมาเลเซียพัฒนาอยางตอเน่ือง และมี
อาณาเขตติดตอกับประเทศสิงคโปร สอดคลองกับ
หลักการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) รวมถึงตั้งแต
ปการศึกษา 2557 เปนตนมา ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได
จัดทำโครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (IEP EDSU)
เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน ใหสามารถพัฒนา
ตนเองใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอยางย่ิง

ทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษซ่ึงเปนทักษะท่ีมี

ความจำเปนในการพัฒนาผูเรียนใหกาวสูความเปน
สากล เปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลก
ที่มีคุณภาพ จึงมุงพัฒนาศักยภาพของผูเรียนทาง 
ดานภาษาและประการสำคัญเพ่ือเปนการดำเนินการ
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 
15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยก

การเรียนรูผานกิจกรรมจากหองเรียนสูโลกกวาง 
สุวิมล  สพฤกษศรี,โชคชัย  เตโช 
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ระดับคุณภาพสูงข้ึนการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ: 2554)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย
และประถมศึกษา) เห็นความสำคัญในแนวทาง 
การจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย 
การแลกเปล่ียนนักเรียน โดยผานกิจกรรมทางวิชาการ
ระหวาง Singapore Management University 
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลสิงคโปรชั้นนำของ
เอเชีย ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลสำหรับ 
การวิจัยระดับโลกและการเรียนการสอนช้ันนำ 
กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา)   
ความทาทายบทใหมของการเรียนรู  

ความทาทายบทใหมของการเรียนรูครั้งนี้ 
คือ การเปล่ียนการเรียนรูภาษาอังกฤษ จากท่ีเด็กๆ 

มองเปนยาขมใหมองเปนส่ิงที่สนุกสนาน และทาทาย
ความสามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารใน 
ชีวิตประจำวันได วัตถุประสงคของโครงการน้ี คือ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษในทักษะดาน
ตางๆ ไดแก ทักษะการฟง พูด อาน เขียน รวมถึง 
การออกเสียง ท่ี ถูกตองและชัดเจนเพื่อ เ พ่ิมพูน
ประสบการณดานภาษาอังกฤษท่ีมีบริบทแตกตางกับ
การเรียนการสอนในประเทศไทยเพ่ือใหนักเรียนมีความ
มั่นใจและเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
โดยมีอาจารยผูดูแลนักเรียน จำนวน 2 คนและนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษาปที่ 3 - 6 จำนวน 
15 คน โครงการดังกลาวจัดขึ้นท้ังหมด 10 วัน  
การเรียนรูผานกิจกรรม (Activity Based Learning) 
ในแตละวันมีดังตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันท่ี  1 : เดินทางสูโลกกวาง 
ผู เ ข า ร วม โครงการออก เ ดินทางจาก

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ถึงทาอากาศยาน
สิงคโปรซางงี (ซางฮี) ประเทศสิงคโปร โดยสายการ
บิน Scoot Airline  ในวันแรกนักเรียนไดฝกการกรอก

เอกสาร ขาออกจากประเทศไทย และผานเขาประเทศ
สิงคโปร  ถือเปนการเปดประสบการณครั้งแรก 

เตรียมพรอมกอนการใชภาษาอังกฤษ ในวันแรกน้ี
นักเรียนไดรับทักษะชีวิต  จากการเดินทางและการ 
กรอกเอกสารตางๆ  

กิจกรรมวันท่ี 2 : Let’s start @Singapore Zoo 
การเรียนรูในแตละวันมีความแตกตางกัน 

ตางกันท่ีสถานท่ี  กิจกรรมและความยากงายของ 

การเรียนรูภาษาอังกฤษ  ผูที่รวมในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูผานกิจกรรมจากหองเรียนสูโลกกวาง 
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การเรียนรูคร้ังน้ี คือ Professor Dr.Adam Goh อาจารย
จากมหาวิทยาลัย Singapore Management 
University ประเทศสิงคโปรและพวกเราผูเขียน
บทความ เปนผูออกแบบและจัดกิจกรรมใหกับ 
นักเรียนในคายน้ี  กิจกรรมหลักท่ีตอบวัตถุประสงค
ของโครงการในวันน้ี คือ“Write something special 
about ........”และ “Write the name of this show 
and Reflection.” ผูเรียนจะไดทัศนศึกษาเพ่ือตอบ
คำถามจากงานท่ีไดรับมอบหมาย ณ Singapore 
Zoo ตลอดทั้งวัน  ไดเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษ 
จากสิ่งใกลตัว ไดใชทักษะการสื่อสารเพื่อหาคำตอบ
ของคำถามจากกิจกรรม เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจการเรียน 
นักเรียนจะสรุปงานและนำเสนองานในชวงเย็น  
แลวรวมกันเตรียมตัวในการเรียนรูในวันรุงขึ้น  

กิจกรรมวันท่ี 3 : เรียนรูพฤกษศาสตร  
@ Gardens by the Bay 

กิจกรรมการเรียนรู กอนออกเดินทางมีการ
เรียนรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกิจกรรมและคำศัพทสำคัญท่ี
เก่ียวกับพฤกษศาสตร ตนไม ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือเปนพ้ืนฐานความรูใหนักเรียนสามารถเรียนรูเรื่อง
ตางๆ ในวันน้ีไดงายข้ึน นักเรียนและผูเขียนเร่ิมทำ
กิจกรรมที่ การเดนส บาย เดอะเบย (Gardens by 
the Bay) เปนสวนพฤกษศาสตรริมอาวมารีนาท่ีใหญ
ที่สุดในโลก เรียกวาเปน โอเอซิส ใจกลางประเทศ
สิงคโปร เปนสถานท่ีรวบรวมพรรณไมนานาชนิดจาก

ทั่วทุกมุมโลกท่ีมาจัดตกแตงอยางสวยงามเต็มพื้นท่ี 
โดยมีการผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเขากับ
พฤกษศาสตร  กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษใน 
วันน้ี คือ Discover a world of wonder at Bay South 
Garden.จากกิจกรรมนี้นักเรียนไดฝกทักษะการอาน 
(Reading) ปายช่ือตนไมตางๆ  ทักษะการเขียน 
(Writing) จากการเขียนชื่อภาษาอังกฤษของตนไม  
ฝกทักษะการฟง (Listening) จากการฟงวิทยากร
อธิบาย ความเปนมาตางๆ และฝกทักษะการพูด 
(Speaking) จากการสอบถามขอสงสัยตางๆ เรียกได
วาไดฝกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารผาน
กิจกรรม และเรียนรูจากสถานท่ีจริง อยางเต็มที่    

กิจกรรมวันท่ี 4 :ฝกกระบวนการวิเคราะห 
@ Legoland Malaysia 

การเรียนรูภาษาอังกฤษผานกิจกรรมใน 
วันน้ี ผูเขารวมโครงการเดินทางจากประเทศสิงคโปร
ไปยังประเทศมาเลเซีย  กิจกรรมประกอบดวย 3 
กิจกรรมดังน้ี 1) Describe the journey 2) Identity 
the country of original model  3)Describe how 
robot technology can help human being to live 
in their daily work. ฐานกิจกรรมที่ 1: เมืองจำลอง
ของอาเซียน นักเรียนจะไดอาน (Reading) ภาษา
อังกฤษจากปายท่ีติดอยูดานหนาเมืองจำลอง ฝกทักษะ
การทำงานแบบรวมมอืกัน (Collaboration) ระหวางเพ่ือนใน 
การวางแผนการศึกษาลักษณะเดนของเเตละสถานท่ี 
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ฐานกิจกรรมที่ 2 คือ การวางแผนการใช 
หุนยนต (Robot) ในการใชชีวิตประจำวัน ในฐานน้ี 
นักเรียนจะไดฝกการฟง (Listening) จากการฟง 
ขั้นตอนการทำงาน หลังจากนั้นไดออกแบบและอาน 
(Reading) ขั้นตอนการทำงานของหุนยนต เพ่ือบรรลุ
เปาหมายท่ีกำหนดไว ฐานกิจกรรมในวันน้ี  นักเรียน
ไดเรียนรูทักษะท่ีสำคัญในศตวรรษที่ 21 คือ การคิด
แกปญหา (Problem Solving) การสรางสรรค  
(Creative) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovations 
and Technology) การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
(Critical Thinking) และไดรบัทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสารครบทุกทักษะเม่ือเสร็จสิน้ภารกิจประจำวัน 
จะมีกิจกรรมสะทอนความคิด (Reflection) ฝกพูด 
(Speaking) สิง่ท่ีเปนผลกระทบ (Impact) ของหลายๆ 
วันท่ีผูเรียนไดรับคำตอบโดยสวนใหญ คือ ทักษะชีวิต
(Life Skill) ท่ีไดเรียนรูจากโลกจริง ชีวิตจริง  ไมสามารถ
ที่จะหาไดจากในหองเรียน นักเรียนไดเรียนรูการใช

ชีวิตรวมกัน การดูแลซ่ึงกันและกัน การเคารพกฎ กติกา
ที่ตั้งรวมกันไว แลวเด็กๆ จะเกิดความทรงจำท่ีฝงตรึง 
(Long Term Memory) มีทักษะการใชชีวิตตอไป 

กิจกรรมวันท่ี 5 Multi-Cultural @ Singapore 
City Gallery 

กิจกรรมการฝกทักษะภาษาอังกฤษในวันน้ี 
ฝกฝนผานความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเรียนรู 
ความแตกตางของวัฒนธรรม จาก Singapore City 
Gallery,Chaina town วัดพระเข้ียวแกวและวัดอินเดีย  
นักเรียนไดฝกการอาน (Reading) เก่ียวกับประวัติ 
และพัฒนาการของประเทศสิงคโปร รวมถึงการวางแผน
อีก 100 ปขางหนา ฝกทักษะการเขียน (Writing)  
จากกิจกรรม Something Special and Vocabulary 
ฝกการฟง (Listening) จากขอมูลสำคัญ และไดใช
การคิดวิเคราะห (Critical thinking) จากการทำ
กิจกรรมดังกลาว 

 

กิจกรรมวันท่ี 6 Speaking @ Singapore 
Management University  

นักเรียนฝกการพูด (Speaking) เบ้ืองตน 

ในหองเรียน ณ Singapore Management University 
เก่ียวกับการแนะนำตัว  ขอมูลสวนตัว และขอมูลสั้นๆ 
ของประเทศสิงคโปร โดยนักเรียนจะมีการเตรียมขอมูล
และออกไปพูดหนาชั้นเรียน รับฟงขอเสนอแนะจาก
วิทยากรและอาจารย เพ่ือนำไปพัฒนาตนเองตอไป  

เมื่อเสร็จจากกิจกรรมการฝกพูด ลำดับ 

ตอไปนักเรียนไดเรียนรูที่ National Library Board,

Singapore กิจกรรม คือ นักเรียนเลือกอานหนังสือที่
ตนเองชอบท้ังจากในช้ันหนังสือและจากส่ือเทคโนโลยี
ในหองสมุด แลวสามารถบอกช่ือผูแตง ใจความสำคัญ 

และขอคิดที่ไดจากเร่ือง นอกจากทักษะ (Skill) ของ
ภาษาอังกฤษท่ีไดแลว ในกิจกรรมนี้ยังแฝงเรื่องการ

คิดแกปญหา (Problem Solving and Critical 
Thinking) ความคิดสรางสรรค (Creative) รวมถึง
การใชเทคโนโลยี (ICT) ซึ่งเปนทักษะท่ีจำเปนสำหรับ

เด็ก ในยุค Gen Z  

การเรียนรูผานกิจกรรมจากหองเรียนสูโลกกวาง 
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กิจกรรมวันท่ี 7 : เรียนรูจากสมุนไพร  
@Singapore Botanic Gardens 

กิจกรรมในวันน้ีเลือกพืชที่ตนสนใจ คนละ  
5 ชนิด ที่อยูในสวนแลวเขียนรายงานส่ิงที่พบเปน 
ภาษาอังกฤษ หลังจากน้ันพูดรายงานเม่ือสรุปกิจกรรม
ประจำวัน 

กิจกรรมวันท่ี 8 สวนสนุกใหมากกวาความ
สนุก @Universal Studios Singapore 

กิจกรรมภาษาอังกฤษวันน้ีผูเรียนไดคำศัพท
โดยตองรวบรวมคำศัพทเก่ียวกับสวนสนุก (70 คำ) 
เขียนชื่อเครื่องเลนท่ีตนเองชอบ เขียน บุคลิก 
(Character) ของตัวละครท่ีอยูในสวนสนุก ทักษะ
ภาษาอังกฤษท่ีได คือ การอาน (Reading) การเขียน 
(Writing) และไดเรียนรูทักษะชีวิต (Life skills)  
เก่ียวกับการอานแผนท่ีสวนสนุก การเรียนรูการใช
ชีวิตรวมกัน การฝกการวางแผน การทำงานรวมกัน 
(Collaborative) วันนี้สิ่งที่ไดทุกคนไดเต็มที่ 100% 
คือ ความสนุก การเรียนรูผานการเลน ที่มีความสุข 
เด็กๆ จะเกิดความรูที่ฝงตรึง (Long Term Memory) 
ไดเรียนรูการใชชีวิตรวมกัน การชวยกันทำใบงานเกิด
การวางแผน สุดทายจะเกิดทักษะภาษาอังกฤษ  
ที่เรียนรูจากธรรมชาติ 

กิจกรรมวันท่ี 9 Landmark @Merlion 
กิจกรรมในวันน้ี การคนหาคำศัพทท่ีเก่ียวของ

กันคือ Merlion ถือเปนสัญลักษณ (Landmark) สำคัญ
ของสิงคโปร ทักษะวันน้ีท่ีได คือ ทักษะชีวิต (Life skill) 

การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ระหวางการ

เดินทางรวมถึงการฝกการใชภาษาอังกฤษ  

กิจกรรมวันท่ี 10 บรรลุวัตถุประสงค 
กิจกรรมในวันน้ีจะเปนการมอบใบประกาศ 

นียบัตรจากวิทยากร ที่สนามบินกอนกลับเพ่ือเปน 
การยืนยันความสำเร็จของผูเขารวมโครงการทุกคน 

 
สรุป 

จากกรณีศึกษาในครั้งน้ี จะเห็นไดวาการ
เรียนรูภาษาอังกฤษผานกิจกรรมสามารถทำใหนักเรียน
ไดเรียนรู  ไดพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  โดยผูเขียน
ไดมีการประเมินผลกิจกรรม ทุกวัน จากการใหผูเขา
รวมโครงการสะทอนความคิดเห็น  การตรวจแบบฝกหัด
ประจำวัน และมีการประเมินผลสุดทาย ดวย
แบบสอบถาม ผูที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผูเก่ียวของ
กับโครงการ ไดแก  อาจารย  นักเรียน และผูปกครอง  
รวมถึงมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ กับนักเรียน ดวย
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  
และการเขียนบันทึก  (Journal Writing) สะทอน 
ความคิดของนักเรียน ผลจากการประเมินดังกลาว  
พบวา นักเรียน มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษมากข้ึน   
พัฒนาภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารมีการฝกทักษะใน
สถานการณจริง  เพ่ิมทักษะชีวิต  รวมถึงไดกาวขาม
การสอนแบบเนนเน้ือหา เปนการฝกทักษะการเรียนรู
จากกิจกรรม จากกรณีศึกษาน้ี สามารถยืนยันไดวา 
นักเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมไดจริง  
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เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
E-Professional Development of Language Teachers  
 
ชัยวัฒน แกวพันงาม*  

 

บทคัดยอ  

ในแตละปรัฐบาลตองใชงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาความรู และทักษะของครูสอนภาษา
อังกฤษท่ีสอนอยูในระบบ ทั้งนี้การฝกอบรมตางๆ ที่จัดขึ้นใหกับครูเปนจำนวนมากน้ัน อาจไมสอดคลองกับ
ความตองการและสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับครูแตละคนเน่ืองจากบริบทของการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกตาง
กันไป ในสถานการณปจจุบันท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนน้ัน ผูสอนควรใช
ประโยคของเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาวิชาชีพทางการสอนภาษา (E- Professional Development) มากย่ิงขึ้นเพ่ือ
แสวงหาความรูและประสบการณเพ่ิมเติมหลังจากสำเร็จการศึกษา บทความน้ีมีวัตถุประสงคที่สำคัญในการ
เสนอแนะแนวทางในการออกแบบวัตถุประสงคในการพัฒนาทักษะทางภาษาและความรูทางวิชาชีพของครูผู
สอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับท่ัวโลกในวิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษ เชน TESOL International 
Association, Cambridge Teacher Training และ Oxford Teacher Training ตลอดจนการนำเสนอแนวทาง
ในการเขาถึงแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ และการใชประโยชนจากองคกรวิชาชีพดานการสอนภาษา
อังกฤษ ทั้งน้ีเพ่ือชวยใหครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถนำไปปรับใชในการพัฒนาตนเองไดตอไปอยางย่ังยืน 

 
Thai Government annually spends a large budget on in-serviced English teachers to 

improve their knowledge and skills in language teaching.  Nevertheless, these top-down teacher 
training programs activities may not be able to effectively contribute to language teachers due to 
their individual needs, problems and local contexts.  In order for in-serviced English language 

teachers in Thailand to gain more practical knowledge and skills, it is essential for them to consider the 
use of current advanced ICT technologies for their lifelong professional development (E-Teacher 
Professional Development).  This paper is intended to address objectives, framework and design 
of professional development recommended by well-known English language teaching and learning 

institutions such as TESOL International Association, Cambridge Teacher Training and Oxford 
Teacher Training.  Technologies related to teacher professional development are also suggested 
for English language teachers to continuously improve their specific knowledge and skills.  

* อาจารย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 
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บทนำ 
บทบาทของเทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพ

การสอนภาษาอังกฤษ 
ปญหาท่ีสำคัญอยางหน่ึงของการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนน้ัน อาจมีสาเหตุท่ีสำคัญ
มาจากคุณภาพของครูผูสอนภาษาอังกฤษเองท่ีไมมี
ทักษะทางภาษาอังกฤษและความรูทางดานการสอน
ที่เพียงพอ ทั้งนี้หากไมรวมถึงปญหาครูไมมีคุณวุฒิ
ตรงกับการสอนภาษาอังกฤษ ครูท่ีเพ่ิงสำเร็จการศึกษา
นั้น แมวาจะตรงกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำเร็จ
การศึกษามานานแลว และไมสามารถจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษไดอยางมีคุณภาพน้ัน มักเกิด
จากสาเหตุท่ีสำคัญดังตอไปน้ี (Gulamhussein, 2013) 
(Noom-ura, 2013) and  (Hayes, 2014)  

• ครูไมไดฝกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ
อยางตอเน่ืองหลังจากสำเร็จการศึกษา ทำใหขาดความ
มั่นใจในการใชภาษาในหองเรียน  

• ครู ไม ได รับโอกาสหรือไมแสวงหา
โอกาสในการฝกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ 

• ครูขาดการทบทวนความรู ทักษะ 
เทคนิค วิธีการสอนตาง ๆ  

• ครูขาดการแลกเปล่ียนความรูและ
เทคนิค วิธีการสอนตาง ๆ กับเพ่ือนรวมวิชาชีพ ทำให
ไมมีความรูเรื่องนวัตกรรมใหม ๆ ที่สามารถนำมาใช

ในการเรียนการสอนภาษาได  
• ครูขาดความรูในวิธีการฝกฝนทักษะ

ทางภาษา และการพัฒนาความรูดานการสอนดวย
ตนเอง 

สำหรับการแกปญหาดังกลาว ไมสามารถท่ี
จะรอจากรัฐบาลหรือผูบริหารสถานศึกษาแตเพียง
ฝายเดียว   ในยุคที่ครูและนักเรียนสามารถเขาถึง

อินเตอรเน็ตไดอยางในปจจุบัน จำเปนท่ีจะตองรู
แนวทางในการฝกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษของ

ตนเองอยางตอเน่ือง และรูแนวทางในการทบทวน 
คนควา หาความรูใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน

ภาษาใหกับผูเรียนอยูตลอดเวลา ทั้งน้ีประเภทของ
การพัฒนาวิชาชีพครูที่มักเปนท่ีนิยมจัดกันน้ันเชน  

• การจัดอบรมสัมมนา (Workshop) 
•  การเย่ียมชมโรงเรียน (School Visit) 
• การสอนงาน (Coaching)  
• การทำวิจัย (Research) 
• กระท่ังการสังเกตการณสอนจากเพ่ือน

รวมวิชาชีพ (Peer Observation)  
สำหรับวิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษน้ัน  

ยังไมพบงานวิจัยท่ีชัดเจนท่ีจำนวนครั้ง ปริมาณ และ
ประเภทของการกิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู 
แตหากสอบถามครูสวนใหญก็มีแนวโนมที่จะตอบวา
เปนการฝกอบรมสัมมนาดานการเรียนการสอน 
(workshop)  จากการศึกษา  (Gulamhussein, 2013) 
ซึ่งมักไมพบผลกระทบโดยตรงตอการจัดการเรียนรู
ของนักเรียนในระยะยาว เน่ืองจากการอบรมสวนใหญ
เปนการอบรมเพียงคร้ังเดียวจบ ดวยครูผูเขาอบรมยัง
ไมสามารถท่ีจะพัฒนาทักษะ หรือความรูใหมที่ไดรับ
ไปสูขั้นท่ีเชี่ยวชาญและสามารถนำไปใชไดในทันที  
โปรแกรมสวนใหญที่นอยกวา 14 ชั่วโมง มักจะไมเกิด
ประโยชนที่แทจริงกับผูเรียน  Yoon (Yoon, Duncan, 
Lee, Scarloss, & Shapley, 2007) ทำการศึกษา
งานกวา 1,300 ชิ้นเพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพของ
การอบรมครูกับการเรียนรูของผูเรียน  ยังพบอีกวาการ
ฝกอบรมท่ีสั้นเกินไปน้ัน นอกจากอาจไมทำใหเกิดผล
ตอผูเรียนแลว ครูที่เขารับการอบรมยังมีแนวโนมที่จะ

ไมเปล่ียนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม

ที่ไดรับกับการฝกอบรมอีกดวย การฝกอบรมออนไลน
อยางตอ เ น่ือง เ พ่ือใหมีจำนวนท่ีมีมากพอจึงมี 

ความสำ คัญมากต อการฝ กฝน พัฒนา ทักษะ 
การจัดการเรียนการสอนของครู 
ขอดีของการฝกอบรมออนไลน (E-Teacher 
Professional Development)  

ประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษอยางย่ังยืนน้ัน 
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มีดวยกันหลายประการดวยกัน โดยมีประโยชนท่ีสำคัญ
ที่สุดคือ (Hubbard, 2016) (Dudeney & Hockly, 
2012) (Healey, Hanson-Smith, Hubbard, 
Ioannou-Georgiou, Kessler, & Wage, 2011)  

• ประหยัดงบประมาณ ในแตละปรัฐบาล
ตองใชงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาบุคลากร
ครู ถึงแมวาจะชวยพัฒนาคุณภาพครูผูสอนไปไดใน
ระดับหน่ึง แตก็ยังไมเพียงพอกับการพัฒนาคุณภาพ
ครูที่ตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะครู 
ผูสอนภาษาอังกฤษท่ีจำเปนจะตองพัฒนาทักษะ 
ทางภาษาอยูตลอดเวลามิฉะน้ันแลว จะทำใหขาด
ความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และขาดความรูในการใชนวัตกรรมการเรียนการสอน
ใหมๆ การรูจักเลือกใชทรัพยากรออนไลนจึงเปน 
การชวยประหยัดงบประมาณจำนวนมหาศาลท่ีรัฐบาล
ใชในแตละป  

• ตอบสนองความตองการในการพัฒนา
ของครูแตละบุคคล การอบรมท่ีรัฐบาล เขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษาจัดใหในบางคร้ัง
อาจไมสนองกับความแตกตางและความตองการของ
ครูแตละบุคคล เชน ครูบางทานตองการพัฒนาทักษะ
ดานการส่ือสารทั้งสี่ทักษะ บางทานตองการพัฒนา
ทักษะการสอนการเขียน บางทานอาจตองการพัฒนา
ทักษะใหมๆ เชน Blended Language Learning 
Model การไดมีโอกาสเลือกฝกอบรมและพัฒนาตนเอง
ดวยตัวเอง จึงจะมีแนวโนมที่ไดประโยชนที่สูงกวา  

• ไมตองละท้ิงหองเรียน  การฝกอบรม

ของครู ในหลายครั้ งนั้นอาจทำใหครูตองละทิ้ ง 
หองเรียนไป ทำใหผูเรียนขาดโอกาสในการฝกฝนภาษา
อยางตอเน่ือง หรือตองรอจนส้ินสุดภาคการศึกษา 
ซึ่งในบางครั้ง ผูสอนอยากพัฒนาตนเองไปพรอมๆ 
กันการทดลองใชในหองเรียนทันที  

• ทบทวนความรูไดตลอดเวลา การอบรม
ออนไลนทำใหครูสามารถยอนกลับไปทบทวนความรู
ที่ตนเองไมเขาใจไดทันที ซึ่งแตกตางจากการอบรม

แบบ Face-to-face ที่ครูผูเขารวมอบรมมีพ้ืนความรู
ทางภาษาท่ีแตกตางกัน  อาจทำใหครูท่ีมีพ้ืนทางภาษา
นอยกวา ไดรับประโยชนนอยกวา หรือผูเขารวมอบรมท่ี
มีพ้ืนความรูนอยกวา อาจรูสึกขาดความมั่นใจในการ
แสดงความคิดเห็น หรือสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ  

• สื่อทันสมัย การฝกอบรมออนไลนมักจะ
มีสื่อตาง ๆ ที่ทันสมัย ทำใหครูไดรับวิทยาการใหมมา
ปรับใชในหองเรียนไดอีกดวย รวมถึงนวัตกรรมการ
เรียนการสอนสมัยใหมที่กำลังเปนท่ีนิยมกันอยู 
ทั่วโลก อีกท้ังผูสอนสามารถนำนวัตกรรมสมัยใหม 
ที่ใชในการฝกฝนตนเองจากออนไลนนั้น มาใชในการ
เรียนการสอนไดทันทีอีกดวย 

• สนับสนุนชุมชนแหงการเรียนรู สามารถ
แบงปนความรูใหกับเพ่ือนรวมวิชาชีพไดงายโดยใช
ส่ือออนไลนท่ีมีอยู และสนับสนุนทำใหเกิดบรรยากาศ
ในการแลกเปล่ียนความรู กับครูเ พ่ือนรวมอาชีพ 
Professional Learning Community (PLC) 

เมื่อกลาวถึงการพัฒนาตนเองของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ ครูบางทานอาจจะไมแนใจในแนวทาง
การพัฒนาตนเองในมุมที่เหมาะสมกับตนเองหรือ 
ไมแนใจวาส่ิงที่ตนเองวางแผนในการพัฒนาน้ันจะ
สอดคลองกันกับมาตรฐานสากลท่ีควรจะเปนในการ
พัฒนาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ อีกท้ังครูบางทานพัฒนา
ตนเองไปตามการแนะนำของผูอื่นท่ีจัดกิจกรรมให 

โดยไมไดมีการวางแผนแนวทางท่ีถูกตองตามความ
ตองการและความจำเปนของตนเอง  (Hayes, 2014) 
(Gulamhussein, 2013) 

ในปจจุบันมีองคกรวิชาชีพระดับโลกหลาย
แหงท่ีพัฒนาตัวช้ีวัด มาตรฐาน หรือขอบเขตการพัฒนา
วิชาชีพของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในที่นี้ขอนำเสนอ
มาตรฐานหรือองคประกอบท่ีสำคัญ ๆ ของการพัฒนา
วิชาชีพครูภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาโดยองคกรวิชาชีพ

ชั้นนำท่ีสำคัญของโลก 3 หนวยงาน คือ  
1.  TESOL Teacher International Association
2.  Cambridge Teacher Training  
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3.  Oxford Teacher Training  
TESOL Teacher International Association 

ในแตละหนวยงานมีรายละเอียดดำเนินการ ดังน้ี 
TESOL International Association เปน

หนวยงานท่ีใหญที่สุดและสำคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของ
โลก โดยการรวมตัวกันของครู นักวิจัย นักวิชาการ
ทางดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ที่สองหรือฐานะภาษาตางประเทศ เพ่ือพัฒนา 
วงการการสอนภาษาอังกฤษ รวมกันกำหนดมาตรฐาน 
ทิศทางการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ 
ของครูผูสอนภาษาอังกฤษ  

TESOL International Association (TESOL 
International Association, 2016) (The TESOL 
Guidelines for Developing EFL Professional 
Teaching Standards, 2016) ไดกำหนด กรอบ
มาตรฐาน หรือ Professional Teaching Standard  
4 ดานหลักท่ีสำคัญ และ 11 องคประกอบยอย ที่รวม
กันเปนองคประกอบหลักของความเปนวิชาชีพ 
การสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงครูผูสอนภาษาอังกฤษจำเปน
ท่ีจะตองไดรับการฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
ไดแก  

1. Language, ความรูดานภาษา โครงสราง
ภาษา การเรียนรูและพัฒนาการทางการเรียนรูภาษา  

 a. Language as a system  
 b. Language acquisition and 

development  

2. Culture, ความรูดานวัฒนธรรม  
 a. Culture as if affects student 

learning  
3. Instruction, ความรูดานการสอนและ

การจัดการเรียนรูภาษา 
 a. Planning for standards based 

ESL and content instruction 
 b. Implementing and managing 

standards based ESL and content instruction 
 c. Using resources and technology 

effectively in ESL and content instruction  
4. Assessment, ความรูดานวัดและ

ประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ 
 a. Issues of assessment for ELLs 
 b. Language proficiency assessment  
 c. Classroom-based assessment 

for ESL Instruction and Assessment  
และดานท่ีสัมพันธกันระหวาง Culture, 

Assessment and Professionalism คือ 
 a. ESL research and history 
 b. Professional development 
 c. Partnerships and advocacy  
Foundations and Application of 

Professionalism in Language Teaching 
 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 



93

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

TESOL ICT Competency  
นอกจากมาตรฐานดานท่ัวไปสำหรับครูแลว 

ครูผูสอนภาษาตางประเทศจำเปนท่ีจะตองประเมิน
ทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนภาษา
ตางประเทศของตนเองอีกดวย TESOL Technology 
Standards: Description, Implementation, 
Integration โดย Teachers of English to Speakers 
of Other Languages, Inc. (TESOL) ไดกำหนด 
(The TESOL Guidelines for Developing EFL 
Professional Teaching Standards , 2016) สำหรับ
มาตรฐานทางดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน 

การสอนน้ัน ครูผูสอนภาษาอังกฤษจำเปนท่ีจะตองมี
สมรรถนะในดานตาง ๆ หลายดานดวยกัน  ทั้งน้ีดาน
ที่มีบทบาทท่ีสำคัญในการท่ีเก่ียวของกับบทนี้ คือ 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการฝกฝนพัฒนา
ทักษะภาษาของครูผูสอนเองอยางตอเน่ือง สามารถ
ใชเทคโนโลยีในการฝกฝนพัฒนา และคนหาความรู
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพของตน  

โดยเฉพาะเปาหมายท่ี 1 มาตรฐานท่ี 3 คือ  
ครูสอนภาษามีความกระตือรือรนในการ

เพ่ิมพูนความรูและทักษะในการประเมิน ปรับเปลี่ยน 

และใชเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือสนับสนุนวิชาชีพของตน  

 

Language Culture

Instruction Assessment

Professionalism in 
Language Teaching

-ESL Research 

and History 

-Professional 

Development, 

Applications  
ภาพท่ี 1: Professional Teaching Standard 

ที่มา : TESOL International Association, 2016  

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 



94

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

ภาพท่ี 2: สมรรถนะของครูผูสอนในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ที่มา :  TESOL Technology Standards; 2016 

Cambridge Teacher Training  
Cambridge English Language Assessment

: Cambridge English เปนองคกรท่ีมีชื่อเสียงมาก
ที่สุดแหงหน่ึงของโลกท่ีอยูเบ้ืองหลังการผลิต พัฒนา 
เอกสารตำรา และการฝกอบรมดานการเรียนการสอน
ภาษาอั งกฤษให กับผู เ รี ยนและครูจากทั่ ว โลก  
Cambridge English Teaching Framework  
(Cambridge English Teaching Framework, 2016) 
ไดพัฒนาและกำหนดกรอบการพัฒนาวิชาชีพครู 

ผูสอนภาษาอังกฤษท่ีสำคัญท่ีครูผูสอน และผูท่ีเก่ียวของ
กับการผลิตและพัฒนาครูเอาไววาแบงออกเปนดาน

ที่สำคัญ และแตละดานแบงออกเปน 4 ระดับ โดย
แตละระดับไดอธิบายถึงสมรรถนะท่ีสำคัญเอาไวใน
การพัฒนา สมรรถนะท่ีสำคัญท่ี Cambridge English 
Teaching Framework ไดกำหนดไวในการพัฒนา
วิชาชีพของครูสอนภาษาองักฤษ ไดแก 

1. Learning and the Learner  
 ผูเรียนและทฤษฎีทางการเรียนรูภาษา 

หลักการและทฤษฎีทางดานการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ  

2. Teaching, Learning and Assessment  
 การเตรียมการจดัการเรียนรูการวางแผน 

การสอนในรายวิชา และบทเรียน การเลือกใชสื่อการ
เรียนการสอน การใหขอมูลสะทอนกลับ รวมไปถึง
การวัดและประเมินผลทางภาษา 

3. Language Ability  
 ความรูที่เก่ียวกับตัวภาษา ภาษาท่ีใช

ในหองเรียน ความสามารถในการสังเกตการใชภาษา

ที่ผิดพลาดของผูเรียน ความสามารถในการสื่อสาร
อยางมืออาชีพกับเพ่ือนรวมวิชาชีพ เปนตน  

4. Language Knowledge and Awareness 
 การตระหนักรูถึงรูปแบบตาง ๆ ทาง

ภาษา คำศัพทเฉพาะท่ีใชเก่ียวกับการวิเคราะหและ
พิจารณาทางภาษา  

5. Professional Development and 

Values  
 ความรู ความสามารถในการประยุกต

ใชความรูในขอท่ี 1-4 สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ในหองเรียน และสามารถวางแผนแนวทางในการ
พัฒนาตนเองได สามารถดำเนินการวิจัยท่ีเก่ียวของ

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 
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กับการเรียนการสอน และความสามารถในการทำงาน
เปนทีมเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนของตน 

ทั้ ง น้ี ได กำหนดระ ดับของการ พัฒนา
คุณลักษณะออกไวเปน 4 ระดับคือ  

1) Foundation  2) Developing 3) Proficient  
และ 4) Expert 

ภาพท่ี 3: ระดับของการพัฒนาวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ 
ที่มา :  Cambridge English Language Assessment, 2016 

 

Foundation

Developing

Proficient

Expert

     

Cambridge 
Teaching 

Framework

Language and 
the Learner

Teaching, 
Learning and 
Assessment

Language 
Ability

Language 
Knowledge 

and 
Awareness

Professional 
Development 

and Values

Levels of Professional Development of English Language Teachers 
 

ภาพท่ี 4: Cambridge English Teaching Framework  
ที่มา :  Cambridge English Language Assessment, 2016 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 
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ภาพท่ี 5:  Professional Development and Values for English Teachers  
ที่มา :  Cambridge English Language Assessment, 2016 

Oxford University Press: Oxford Teacher Training 
สำหรับ Oxford University Press (Oxford 

Teachers’ Academy) ซึ่งเปนอีกหน่ึงองคกรท่ีมี 
ชื่อเสียงมากในดานการพัฒนาหลักสูตร และตำรา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ น้ันไดออกแบบแนวทาง
การพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กออก
เปน 8 หัวขอ ที่สำคัญ ๆ คือ (Oxford Teachers’ 

Academy , 2016)  
Area 1: How children learn วิธีการเรียน

ภาษาของเด็ก 
Area 2: Learning to learn: 21st century 

skills การเรียนรูสำหรับศตวรรษที่ 21  
Area 3: Classroom management  

การจัดการช้ันเรียน  
Area 4: Developing listening and 

speaking skills การพัฒนาทักษะการฟงและการพูด 

Area 5: Literacy การรูหนังสือ 

Area 6: Grammar and vocabulary 
ไวยากรณและคำศัพท  

Area 7: Resources evaluation and lesson 
planning การประเมินแหลงเรียนรู และการวางแผน

การจัดการเรียนรู 
Area 8: Feedback, evaluation, and 

assessment การใหขอมูลยอนกลับ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนภาษา 
สำหรับหัวขอ Teaching English to 

Teenagers มีตัวอยางหัวขอที่สำคัญ ๆ เชน  
Area 1: Helping teenagers learn การชวย

ในการเรียนรูภาษาสำหรับเด็กวัยรุน 

Area 2: Classroom management  
and motivation การจัดการชั้นเรียนและการกระตุน
ความสนใจ 

Area 3: Listening and speaking skills 
for teenagers ทักษะการฟงและการพูดสำหรับวัยรุน 

 

•Consistently reflects critically, observes other colleagues and is highly 
committed to professional development.

•Is highly aware of own strengths and weaknesses, and actively supports 
the development of other teachers.

Expert

•Can reflect critically on a lesson leading to action, actively seeks 
feedback and is willing to be observed by colleagues.

•Can identify own strengths and weaknesses as a teacher, and can 
support other teachers.

Proficient

•Can reflect simply on a lesson without guidance and respond positively to 
feedback.

•Can self-assess own needs and identify some areas for improvement.
Developing

•Can reflect simply on a lesson with guidance and learn from feedback.

•Requires guidance in self-assessing own needs.
Foundation

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 

ตัวอยางรายละเอียดการอธิบาย ของคุณลักษณะในดาน Professional Development and Values  
แบงตามระดับของความเช่ียวชาญออกเปนดังน้ี (Cambridge English Teaching Framework, 2016) 
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Area 4: Reading and writing skills for 
teenagers ทักษะการอานและการเขียนสำหรับวัยรุน 

Area 5: Teaching grammar to teenagers 
ทักษะดานไวยากรณสำหรับวัยรุน 

Area 6: Teaching vocabulary to 
teenagers ทักษะดานคำศัพทสำหรับวัยรุน 

Area 7: Authentic contexts for teaching 
teenagers: Project work and CLIL การใช
สถานการณที่เสมือนจริงทางภาษาสำหรับการสอน
วัยรุน รวมไปถึงการใชโครงการเพ่ือฝกฝนทางภาษา 

Area 8: Assessment การวัดและประเมิน
ผลทางภาษา 

จากภาพรวมของหัวขอที่สำคัญ ๆ ของ 
การพัฒนาวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ โดยองคกร
วิชาชีพช้ันนำ คือ TESOL Teacher International 
Association, Cambridge Teacher Training และ 
Oxford Teacher Training จะเห็นไดวาประเทศไทย
จำเปนท่ีจะตองเรงพัฒนาคุณภาพของครูผูสอนภาษา
อังกฤษ และใชมาตรฐานสากลเหลาน้ีในการปรับปรุง
รูปแบบการผลิต พัฒนา และฝกอบรมครูสอนภาษา
อังกฤษในประเทศ  

ทั้งน้ีลักษณะของครูผูสอนภาษาอังกฤษ
สามารถแบงออกเปน 3 กลุมที่สำคัญ  

• กลุมจบสาขาครุศาสตรหรือศึกษา

ศาสตร เอกการสอนภาษาอังกฤษ  

• กลุมจบสาขาภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ จาก
คณะวิชาทางดานภาษาท่ีไมใชการสอนภาษา เชน 
คณะอักษรศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตร 
หรือคณะสังคมศาสตร เปนตน  

• กลุมที่ ไม ไดจบสาขาภาษาอังกฤษ 
(ซึ่งมักพบไดมากในครูผูสอนระดับประถมศึกษา)  

ทั้งนี้กลุมที่สาม คือ กลุมที่ไมไดจบสาขา
ภาษาอังกฤษใด ๆ เลย เปนกลุมท่ีตองเรงในการพัฒนา
วิชาชีพของตนเองมากท่ีสุด กลุมท่ีจบสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ อาจจำเปนตองไดรับการฝกฝนทักษะ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม และกลุมที่จบสาขาภาษา
อังกฤษอ่ืนๆ อาจจำเปนตองไดรับการเรียนรูและฝกฝน
เพ่ิมเติมดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 
การวิเคราะหและเลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง 

จากตัวอยางสมรรถนะท่ีสำคัญของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษจาก TESOL International Association, 
TESOL ICT Competency, Cambridge English 
Teaching Framework, Oxford University Press’ 
Oxford Teachers’ Academy ครูผูสอนตองทำการ
วิเคราะห และตัดสินใจความตองการของตนเองใน
การพัฒนาทักษะ และความรูทางดานวิชาชีพของ
ตนเองท่ีสอดคลองกับสถานการณของตนเอง ทั้งน้ีได
เสนอแนะแนวในการวิเคราะห ไวในตารางน้ี  

 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 
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English Teacher and Teaching Competencies 
TESOL International Association, TESOL ICT Competency, Cambridge English Teaching Framework, 

Oxford University Press’ Oxford Teachers’ Academy 

English Teacher and Teaching Competencies 

TESOL International Association 
Cambridge English Teaching 

Framework 

Oxford Teacher Training

 

1. Language  

2. Culture  

3. Instruction 

4. Assessment  

 

(TESOL International Association, 

2016) 

1. Learning and the Learner  

2. Teaching, Learning and 

Assessment  

3. Language Ability  

4. Language Knowledge and 

Awareness 

5. Professional Development 

and Values 

 

(Cambridge English Teaching 

Framework, 2016) 

1. How children learn 

2. Learning to learn: 21st 

century skills 

3. Classroom management 

4. Developing listening and 

speaking skills 

5. Literacy 

6. Grammar and vocabulary 

7. Resources evaluation and 

lesson planning 

8. Feedback, evaluation, and 

assessment 

(Oxford Teachers' Academy , 2016) 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 

ตารางท่ี 1 : แสดงสมรรถนะการสอน 
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ข้ันการวิเคราะหสมรรถนะ (Personal Need Analysis) 
1. ศึกษารายละเอียดหัวขอของสมรรถนะ 

สำคัญ ทั้งน้ีไดยกตัวอยางเพียง 3 องคกรสำคัญ  
ท่ีพัฒนาประเภทของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูผูสอน ครูอาจจะพิจารณาสมรรถนะอื่น ๆ ที่
กำหนดโดยคุรุสภา หรือองคกรการสอนภาษาอังกฤษ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของรวมดวย อาจใชวิธีการตรึกตรองดวย

ตนเอง ปรึกษากับผูรวมงาน ศึกษานิเทศก หรือแม
กระท่ังกับนักเรียนท่ีสอนอยู 

2. วิเคราะหจัดลำดับ ความจำเปนเรงดวน 

ความตองการของครูผูสอนในการพัฒนาตนเอง 
3. วิเคราะหสถานการณการเรียนการสอน 

ความตองการของผูเรียน และสถาบันการศึกษาท่ีครู
ผูสอนทำการสอนอยู 

4. ตดัสนิใจเลอืกสมรรถนะท่ีตองการพัฒนา  
ขั้นการศึกษาและพัฒนาตนเอง (Technology for 
Improving Chosen Competencies)  

5. ศึกษาแหลงออนไลนและคัดเลือกแหลง
ออนไลนที่มีหลักสูตรการฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่สนับสนุนหัวขอท่ีครูผูสอนตองการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะของตน  

6. กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเอง 
ทั้งน้ีตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรตาง ๆ ระบุไวดวย 

ขั้นการทดลองนำความรูไปใช (Practice and 
Implementation of Competencies) 

7. ทดลองนำความรู และทักษะท่ีไดรับ
เพ่ิมเติมไปปรับใชในการเรียนการสอนในหองเรียน 

8. แบงเปนความรู และประสบการณที่

ตนเองไดรับกับครูผูสอนภาษาอังกฤษดวยกันตาม
แนวทาง Professional Learning Community (PLC) 

9. ประเมินความสำเร็จ ทักษะและความรู
ตาง ๆ ที่ไดรับดวยตนเอง  

10. ยอนกลับไปยังขั้นตอนที่ 1 ใหมในการ

พัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ  
 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 

ทั้งน้ีจะเห็นไดวาหัวขอหลักๆ ที่มาตรฐานสากลเหลาน้ีใหความสำคัญอยางมากตอการพัฒนาวิชาชีพ
ครูสอนภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง 

 

Professional 
Development 

Areas of 
English 

Teachers 

Language and 
culture

Learner and their 
characteristics 

How language is 
acquired/ learned 

Methodology, 
instruction and 

classroom 
management in 

language teaching Planning and using 
resources in 

language teaching 

Language 
Assessment 

Professional 
development 

ภาพท่ี 6: Common Areas for Professional Development 
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หลังจากทำการเลือกสมรรถนะท่ีตนเอง
ตองการจะฝกฝนแลว ตอไปนี้ขอนำเสนอตัวอยาง
เทคโนโลยีที่สำคัญๆ ที่มีอยู 

โดยองคกรช้ันนำดานการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษซ่ึงผูสอนสามารถเขาไปเลือกฝกฝนไดตาม
สมรรถนะท่ีตนเองตองการ  
ตัวอยางเทคโนโลยีท่ีชวยในการพัฒนาวิชาชีพ
การสอนภาษาอังกฤษ 
TESOL International Association  

TESOL International Association (TESOL 
International Association, 2016) เปนเว็บไซตรวบรวม

ขอมูลท่ีครบถวนและมากท่ีสุดแหงหน่ึงในการฝกอบรม
และพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษของครู  
มีแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหผูสนใจสามารถเขาไป
หาความรูได  

ครูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญในประเทศ
ไทยยังไมทราบวามีขอมูลตาง ๆ มากมายในน้ี ชวย
ในการพัฒนาวิชาชีพของครูสอนภาษาอังกฤษไทยได
โดยไมตองเดินทางไปยังตางประเทศ อีกท้ังยังไดแหลง
เรียนรูนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากท่ีสุด
ในปจจุบันของโลก 

 

ภาพท่ี 7: TESOL International Association Website www.tesol.org 

ขอมูลท่ีครูสามารถหาความรูเพ่ิมเติมดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสามารถหาไดจาก Bookstore, 
Journals , Newsletters & Other Publications, and Standards 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 
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ภาพท่ี 8: TESOL International Association, Read and Publish 

สามารถเลือกสถานท่ีนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมตาง ๆ ไดทั่วโลก การลงทะเบียนเพ่ือศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติมผานหลักสูตรตาง ๆ โอกาสไดรับใบรับรอง มีโอกาสเขารวม International Conference, 
Online Courses & Seminars, Leadership Program, Events 

ภาพท่ี 9: TESOL International Association, Online Courses for Self-Study 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 
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TESOL International Association จัดให
มี Online courses อยูพรอมกันหลาย ๆ หลักสูตร
ตลอดทั้งป ซึ่งครูสามารถเลือกเรียนไดตามความ
ตองการ ตัวอยางหลักสูตรที่นาสนใจ เชน 

• Blended Learning with an Interactive 
Classroom Course 

• Grammar 1-Phrasal Structures 
Course 

• Grammar 2-Multiclause Structures 
Course 

• Teaching Listening, Speaking, 
Vocabulary, Grammar and Writing Online Course 
Cambridge Teacher Training  

Cambridge Teacher Training Website  
(Cambridge Teaching English, 2016) เปนอีก
เว็บไซตท่ีมีแหลงเรียนรูมากมายท่ีมีคุณภาพมากสำหรับ
ครูเพ่ือใชในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ลักษณะ
การจัดหมวดหมูชัดเจน แบงตามวัตถุประสงค และ
พ้ืนฐานของครูผูสอนในการพัฒนาวิชาชีพ  

ภาพท่ี 10: Website Cambridge Teacher Training Website, Language for teaching courses  

จัดตามระดับพ้ืนภาษาอังกฤษ 
 

สำหรับครูที่ตองการพัฒนาทักษะทางภาษา
อังกฤษ ซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดปจจัยหน่ึงสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนได  สามารถเขาไป
ฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษไดตามระดับพ้ืนฐานทาง

ภาษาของตนเอง แบงตามระดับภาษาท่ีครูตองสอน
และความตองการในการนำไปใชงาน เชน  

• Language for Teaching A2 
• Language for Teaching B1 

• Language for Teaching B2  
• Language for the classroom 
• Language for teacher-learner 

communication  
• Language for the professional  

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 
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ภาพท่ี 11: Cambridge Teacher Training Website, Teaching English 

Teaching English-Plan Your Professional 
Development ที่ใหผูใชงานสามารถออกแบบและ

วางแผนในการพัฒนาตนเองได เพ่ือเตรียมการเรียน
การสอนใหผูเรียน เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตรง
ตามจุดประสงคของเปาหมายการเรียนรูนั้น ๆ 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 

ผูใชสามารถสืบคนแหลงเรียนรูและการฝกฝน
ทกัษะทางภาษาสำหรับครตูามวัตถุประสงคและระดับ
ทักษะทางภาษาของผูใชได (Select CEFR level, Select 
Resource, Select Skill) (Cambridge Teaching 
English, 2016)  รวมท้ังสามารถเลือกเขารับการฟง

สมัมนาออนไลนฟรีไดดวย (Webinars) ซึง่จดัอยูเปน
ประจำในหัวขอตาง ๆ เชน หัวขอ Understanding 
Assessment, Developing Teacher Training Skills   

 
Coursera  

Coursera เปนหน่ึงใน MOOC (Massive 

Open Online Courses) ที่เปนท่ีนิยมมากท่ีสุดใน
ขณะน้ี MOOC เปนหลักสูตรที่สอนในระบบออนไลน
จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยที่มีชื่อเสียงจาก

มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงในหลายประเทศท่ัวโลก โดย
เฉพาะอยางย่ิงจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐ
อเมริกา องคประกอบท่ีสำคัญของ MOOC เหมือน
การนำรายวิชาหรือหลักสูตร หน่ึงไปวางไวโดยมีระบบ

การเรียนการสอนออนไลนทั้งหมด ประกอบไปดวย 

Syllabus, Course Content, Weekly Lesson, 
Quizzes Assignment, Activities and Evaluation 
ซึ่งหลักสูตรสวนใหญจะมีลักษณะท่ีสั้น ๆ ประมาณ  
4-12 สัปดาห 

MOOC ท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดในขณะน้ี ไดแก 
1. Stanford Online ของ Stanford 

University http://online.stanford.edu  

2. edX นำโดย Harvard University และ 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ
อกีมหาวิทยาลัย https://www.edx.org 
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3. Coursera เปน MOOC ที่ใหญ มี
รายวิชาใหเรียนรูมาก และเปนท่ีนยิมมากท่ีสดุ  https:/
/www.coursera.org/  

4. Udemy มรีายวิชามากท่ีสดุแหงหน่ึงกวา 
30,000 รายวิชาสอนโดยคณาจารยจากท่ัวโลก  https:
//www.udemy.com/  

5. Thai Cyber University Project http://
www.thaicyberu.go.th/ เปนแหลงรวม MOOC ของ
ประเทศไทยท่ีดีและมีขนาดใหญที่สุด ซึ่งสำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

รวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ของประเทศไทยในการพัฒนา
หลกัสูตรตาง ๆ ขึน้มา  

Coursera (COURSERA, 2016) มีรายวิชา
ตาง ๆ มากมายท่ีเหมาะสมกับครูสาขาการสอนภาษา
อังกฤษท่ีตองการพัฒนาความรู ทักษะ และวิชาชีพ
ของตนเองอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีผูเรียนไมเสียคาใชจาย
แตอยางใดเวนไวแตกรณีท่ีตองการไดรับประกาศนียบัตร
เพ่ือไวใชในการอางอิงและประกอบการพัฒนาวิชาชีพ 
ซึ่งราคาก็จะแตกตางกันไปตั้งแตราคาประมาณ 
พันกวาบาทจนถึงสองพันกวาบาทตอรายวิชา  

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 

 

ภาพท่ี 12:  Coursera, TESOL Certificate by Arizona State University รวมกับ COURSERA 
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ภาพท่ี 13: Coursera: TESOL Certificate by Arizona State University 
Course 1: Teach English Now: Foundation Principles 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 

 

ภาพท่ี 14: Coursera, TESOL Certificate by Arizona State University 
Course 2: Teach English Now: Theories of Second Language Acquisition. 
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องคกรวิชาชีพดานเทคโนโลยีกับการเรียน 
การสอนภาษา  

ปจจุบันมีองคกรวิชาชีพท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย การแลกเปล่ียนความรูดานการใช
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอยู
มากมายท่ัวโลก ซึ่งครูผูสอนภาษาควรท่ีจะเขาไปใน
เว็บไซตเพ่ือคนควาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ  องคกร
วิชาชีพสวนใหญใหโอกาสเพ่ือนรวมวิชาชีพเปดโอกาส
ใหครูไดรวมทำกิจกรรมตาง ๆ  

สำหรับประเทศไทยครูผูสอนภาษาสวนใหญ
เม่ือนึกถึงองคกรดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
มักนึกถึง Thailand TESOL  อยางไรก็ตามมีองคกร
ตางๆ ในหลายประเทศระดับโลกอ่ืนๆ อีกดวย ท่ีผูสอน
ควรเขาไปใชประโยชนตางๆ ในการหาความรู เชน  

• คนหาแหลงความรูใหมและนวัตกรรม 
ในดานวิทยาการการจัดการเรียนการสอนภาษา 

• สืบคนงานวิจัยใหม ๆ จากตางประเทศ 
เ พ่ือนำมาปรับใช ในการจัดการเ รียนการสอน 
ของประเทศไทย หรือเพ่ือเปนแนวทางในการทำวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใหมี
ประสิทธิภาพ 

• คนหาแหลงทุนในการสนับสนุนการไป
ศึกษาตอเพ่ิมเติม หรือแหลงทุนสนับสนุนการนำเสนอ
ผลงานวิจัย 

• สมัครเขารวมเปนสมาชิกในกลุมเฉพาะ
ที่มีความสนใจ เชน กลุมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน กลุมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
จุดมุงหมายเฉพาะ กลุมภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนตน  

ตัวอยางสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีสำคัญ 
ไดแก  

1. CALICO (Computer-Assisted Language Instruction Consortium):  

ภาพท่ี 15: Website CALICO www.calico.org 
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสอนและการเรียนรูภาษา มีสำนักงานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา  

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 
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2. IALLT (International Association of Language Learning Technology): 

 

ภาพท่ี 16:  Website International Association of Language Learning Technology: www.iallt.org 
IALLT กอตั้งขึ้นในป 1965 ใหความสำคัญอยางมากกับการผสมผสานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ

เรียนการสอน การจัดการช้ันเรียน การวัดประเมินผล สำหรับการเรียนการสอนภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม  
 
3. EUROCALL (European Association for Computer-Assisted Language Learning) 

ภาพท่ี 17: Website European for Computer-Assisted Language Learning: www.eurocall-languages.org 
ในเว็บไซตนี้ไดรวบรวมนวัตกรรมท่ีสำคัญตาง ๆ ของการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูทางภาษา โดย

เฉพาะบริบทในยุโรป 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 
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ภาพท่ี 18: Website Pacific CALL Association: www.paccall.org 
PacCALL (Pacific CALL Association) เปนหน่ึงในหลาย ๆ องคกรที่ไมแสวงหากำไรเพ่ือการใช

เทคโนโลยีในการเรียนการสอนของหลายประเทศในกลุม Pacific 
 
5. APACALL (Asia Pacific Association for Computer-Assisted Language Learning) 

ภาพท่ี  19: Website Asia Pacific Association for Computer-Assisted Language Learning: www.apacall.org 
   เปนอีกเว็บไซตที่สามารถชวยเหลือผูสอนทางดานการใชคอมพิวเตอรเพ่ือจัดการเรียนการสอน

พรอมทั้งยังมีงานวิจัยตาง ๆ เก่ียวกับการสอนเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมในการทำวิจัยของผูสอน 

4. PacCALL (Pacific CALL Association) 

 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 
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6. TESOL CALL Interest Section  

 

ภาพท่ี 20: TESOL CALL Interest Section  : www.call-is.org 
เปนกลุมเฉพาะความสนใจดาน Computer-Assisted Language Learning ขององคกรท่ีมีชื่อเสียง

ระดับโลกดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ TESOL International Association 
 
7. IATEFL Learning Technologies SIG 

ภาพท่ี 21: IATEFL Learning Technologies: www. ltsig.org.uk  

กลุมสมาชิกท่ีสนใจดานการใชเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนภาษาขององคกรท่ีมีชื่อเสียงมากของ
โลกทางดานการสอนภาษา คือ International Association of Teachers of English as a Foreign Language 

เทคโนโลยีกับการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
ชัยวัฒน แกวพันงาม 
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ความสำคัญของการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เน่ืองจาก
เหตุผลท่ีสำคัญท่ีสุดสองประการคือ 1) ภาษาจำเปน
ท่ีจะตองไดรับการฝกฝนใชงานอยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนา
ใหเกิดความคลองแคลว (Fluency) และความถูกตอง 
(Accuracy) และทำใหครูมีความมั่นใจในการใช 
ภาษาอังกฤษและสามารถเปนแบบอยางท่ีดีของ 
การใชภาษาใหกับนักเรียน 2) ครูจำเปนท่ีจะตองคนควา
หาความรูอยูตลอดเวลาเพ่ือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม ๆ ในการเรียนการสอน มาใชในหองเรียนให 
การสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

แหลงเรียนรูออนไลนมีอยูทั่วโลกและสวน
ใหญใหบริการฟรี หรือหากตองเสียคาใชจาย ก็เปน
คาใชจายท่ีนอยมาก หากครูผูสอนรูจักใชทรัพยากร
ดังกลาวมากข้ึน ก็จะชวยเปนการประหยัดงบประมาณ
ในการฝกอบรมตาง ๆ ของประเทศไทยไดเปน 
อยางมาก นอกจากนั้นบทนี้ ยังไดกลาวถึงหัวขอ
สมรรถนะที่สำคัญ ๆ สำหรับการพัฒนาวิชาชีพ 
การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก
สำหรับครูที่ ไมแน ใจว าจะพัฒนาตนเองไปใน 
ทิศทางใด และยังไดเสนอแนวทางประกอบการพัฒนา
ตนเอง แหลงการเรียนรูที่สำคัญตาง ๆ ที่มีชื่อเสียง
และเปนท่ียอมรับทั่วโลก 
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พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยเพ่ือการเรียนรู :  
สวนประตมิากรรมแหงพิพธิภณัฑฮชีอรท  
Learning through Museum of Contemporary Art: Hirshorn Museum 
and Sculpture Garden 
 
อติยศ สรรคบุรานุรักษ* 
 

บทคัดยอ 

พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย คือ สถานท่ีแหงการบอกเลาเร่ืองราว แนวคิดและการสะทอนกลับของ 
จิตวิญญาณในความเปนมนุษย ผานผลงานศิลปะท่ีกล่ันกรองและตกผลึกทางความคิดของศิลปนผูสราง 
ผลงาน พิพิธภัณฑฮีชอรท (Hirshhorn Museum) เปนพิพิธภัณฑแสดงงานประติมากรรมรวมสมัย ซึ่งเก็บ 
และรักษาชิ้นงานตางๆ จากยุคศตวรรษที่ 20 และ 21 ซึ่งไดรวบรวมผลงานของศิลปนชื่อดังไวมากมาย เชน 
ปาโบลปกัสโซ (Pablo Picasso,) เฮนร่ีมัวร (Henry Moore) แจ็คสันพอลล็อค (Jackson Pollock) มอรริสห
ลุยส (Morris Louis) ฟรานซิสเบคอน (Francis Bacon) ราฟาเอลโซเยอ (Raphael Soyer) เปนตน และ
ภายนอกของพิพิธภัณฑแหงน้ีถูกจัดใหเปนสวนประติมากรรม ที่รวบรวมผลงานของศิลปนชื่อดัง อยางออกุสต 
(Auguste Rodin) เดวิดสมิธ (David Smith) อเล็กซานเด คาลเดอ (Alexander Calder) เจฟฟคูน 
(Jeff Koons) และรวมไปถึงศิลปนจากท่ัวทุกมุมโลก ผลงานศิลปะในสวนแหงน้ีนอกจากจะถายทอด 
แนวความคิด ความงามของศิลปนผูสรางผลงานแลว ยังกอใหเกิดความงดงามในการจัดวางทางพ้ืนท่ีอีกดวย 
สวนประติมากรรมแหงพิพิธภัณฑ ฮีชอรท (Hirshhorn Museum) จึงเปนสถานท่ีในการบอกเลาเร่ืองราว 
ถายทอดความรู ความคิด การเปล่ียนผานจากอดีตสูปจจุบันไดเปนอยางดี 

 
Museum of Contemporary Art is the place to tell the story, concept and the reflection of the 

spirit of humanity. Through the art of moderation and crystallize the idea of the artist who created the 
work. Hirshhorn Museum is a museum exhibition of contemporary sculpture. The collection and 

treatment of different parts. From the 20th century and which has gathered together 21 works of many 
famous artists. Notable artists in the collection include: Pablo Picasso, Henri Matisse, Mary Cassatt, 
Thomas Eakins, Henry Moore, Jackson Pollock, Mark Rothko, Franz Kline, Hans Hofmann, Morris 

Louis, Kenneth Noland, John Chamberlain, Francis Bacon, Willem de Kooning, Milton Avery, Ellsworth 
Kelly, Louise Nevelson, Arshile Gorky, Edward Hopper, Larry Rivers, and Raphael Soyer among 
others. Outside the museum is a sculpture garden, featuring works by artists including Auguste Rodin, 
David Smith, Alexander Calder, Jeff Koons and others. Outside the museum is a sculpture garden, 
featuring works by artists including Auguste Rodin, David Smith, Alexander Calder, Jeff Koons and 

* อาจารย สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยเพื่อการเรียนรู 
อติยศ สรรคบุรานุรักษ 
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บทนำ 
พิพิธภัณฑและการแสดงผลงานศิลปะรวม

สมัย หมายรวมถึงที่ซึ่งเก็บผลงานศิลปะประเภท 
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ สื่อผสมและอีก
หลากหลายทัศนะทางเทคนิคและการตีความหมาย
อันปรับเปลี่ยนไปตามมโนคติและความเชื่อใน 
การสรางสรรคนั้นๆ ซึ่งพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยได
รวบรวมไวซ่ึงความสำคัญของแนวคิดและการสะทอน
กลับของจิต วิญญาณในความเปนมนุษยด วย
กระบวนการทัศนธาตุทางทัศนศิลป การใหความรู
และการสรางบรรยากาศแหงความอยากรู ดวยแนวทาง
ในการจัดวางท่ีมีความเหมาะสม ชวนใหผูชมเกิดความ
คลอยตาม ดวยการเวนระยะพ้ืนท่ีวาง การจัดแสง
และเงาตกกระทบใหเกิดมิติ ท่ีเลาความคิด ความรูสึก 
อันชักชวนใหตกเขาไปอยูภายใตภวังคแหงจิตวิญญาณ
ในผลงานศิลปะช้ินน้ันๆ 

ผลงานท่ีจะกลาวถึงและเกิดความช้ีชัดใน
เร่ืองของการอยูอยางมีสวนรวมในวิถีการดำเนินชีวิต
ของผูคนในโลกซึ่งเจริญดวยระบบการศึกษา ชีวิต

ความเปนอยูและการมีอยูของการสรางสรรคในจิต

วิญญาณของคนในชาติอยางประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึง่มกัมกีารสอดแทรกผลงานศลิปะไวในตวัเมอืงตางๆ 

โดยสามารถพบเห็นไดทั่วไป ชวนใหซาบซึ้งถึงการให
ความสำคัญย่ิง ซึ่งทั้งนี้มีผลงานศิลปะใหพบเห็น
หลากหลายประเภทผลงาน หากแตในโอกาสนี้ขอ

หยิบยกผลงานท่ีมีความโดดเดนอยูมาก คือ ผลงาน
ประติมากรรม อันเปนผลงานที่สามารถติดตั้งอยูได

อยางมีสวนรวมในทุก ๆ สถานท่ี และเปนสิ่งซึ่งแสดง
ถึงบทบาทและเปนการสะทอนถึงวัฒนธรรมในความ
เปนอยูของพื้นที่หรือกลุมคนในที่นั้นๆ การไดสัมผัส
และการเขาถึงศิลปะเปนแนวทางท่ีสนับสนุนโดยการ

ทำงานของรัฐ ซ่ึงมุงเนนถึงการใหความคิด ผอนคลาย 
ความงามและสุนทรียภาพของตัวเมือง หรือการระลึก
นึกถึงความสำคัญในอดีตบางประการในบางพ้ืนท่ี 
ซึ่ง ท้ังหลายเหลาน้ีไดชี้ ให เห็นถึงการสงเสริมให
ประชาชนเกิดความตระหนักในความสำคัญทางศิลปะ
โดยท้ังสิ้น การจัดกระบวนการทางการศึกษาดวย 
การบูรณาการความรูรวมกับศาสตรทางศิลปะแบบ
แนวทางการสอนท่ีเปน Art based Education หรือ
แบบ STEAM Education ใหกับเยาวชนของชาติจึง
เปนอีกแนวทางหน่ึงของการสงเสริมและการสงตอให
เยาวชนเติบโตข้ึนอยางสรางสรรค ทำใหประชากร
ชาติเจริญดวยความคิด การยอมรับในผูที่คิดตางท่ี
สรางสรรคจึงเปนสิ่งที่เปนปจจัยพ้ืนฐานอันสำคัญ
ของประเทศท่ีพัฒนาแลว  

 
ความหมายของพิพิธภัณฑ 

สภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ 
(International Council of Museums) หรือ ICOM 
ไดใหคำจำกัดความของพิพิธภัณฑไววา “พิพิธภัณฑ 

หรือ Museum เปนสถาบันถาวรท่ีจัดตั้งขึ้นโดยไม
แสวงหาผลกำไร เพ่ือใหบริการแกสังคมและพัฒนา
สังคม และเปดโอกาสใหสาธารณชนเขาไปใชบริการ 
โดยพิพิธภัณฑทำหนาท่ีรวบรวม สงวนรักษา สื่อสาร
เน้ือหา และจัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือวัตถุประสงคใน
การคนควา การศึกษาวิจัย สันทนาการ วัตถุทาง

วัฒนธรรมของมนุษยชาติและส่ิงแวดลอม” (ICOM,
1994,p.239) 

พิพิธภัณฑ (Museum) หมายถึง สถาบัน

ถาวรท่ีใหบริการแกสังคมและมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคม (ICOM,2010 : 43)  ทําหนาท่ีอนุรักษคนควา
วิจัย เผยแพรความรูและจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม 

พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยเพื่อการเรียนรู 
อติยศ สรรคบุรานุรักษ 

including artists from all over the world. Sculpture garden, in addition to conveying ideas, the beauty 
of the artists who create it. Also contributes to the beauty of the layout of the area as well. Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden is the place to tell the story of how the idea of the transition from the 
past to the present as well. 
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ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม (ICOM, 2010 : 36) 
รวมถึงการจัดแสดงสิ่งท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมของ
มนุษย เชน ความรูทางวิทยาศาสตร นิเวศวิทยา 
เปนตนฯ (กานตรวี ชมเชย,2557:7) 

คำวา มิวเซียม มีความหมายรวมไปถึงงาน
เก็บสะสมทุกประเภทท่ีเปดบริการแกสาธารณะ 
ซึ่งไดแกวัตถุทางศิลปะ งานชาง วิทยาศาสตร 
ประวัติศาสตร หรือ โบราณคดี รวมไปถึงสวนสัตว 
และสวนพฤกษศาสตร แตไมรวมถึงหองสมุด ยกเวน
เสียแตวาหองสมุดเหลาน้ัน จะมีสวนจัดแสดงถาวร
อยูในความดูแล” (ฐานขอมูลพิพิธภัณฑในประเทศ
ไทย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2554)  

สามารถกลาวไดวา พิพิธภัณฑ หมายถึง 
สถานท่ีที่จัดตั้งขึ้นอยางถาวร เพ่ือใหบริการแกสังคม
พรอมทั้งพัฒนาความรูของประชาชนในสังคม โดย
การรวบรวมผลงาน มรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เปน
นามธรรมและรูปธรรม อันเปนประโยชนตอการศึกษา 
วิจัย คนควา และสันทนาการของมวลมนุษยชาติ 
ดังน้ันในกระบวนการท่ีจะทำใหพิพิธภัณฑทำหนาท่ี
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็ตองอาศัยรูปแบบ
การบริหารจัดการท่ีดีมาใชในการจัดการพิพิธภัณฑ
อันมีลักษณะเฉพาะ โดยมีสวนสำคัญท่ีควรกลาวถึง 
ไดแก 1) การเก็บสะสม รวบรวมวัตถุ (Collection) 2) 
การอนุรักษ (Preservation) 3) การศึกษาคนควาวิจัย 

(Research) 4) การเผยแพรความรูและการจัดแสดง 
(Communication and Exhibition) และ 5) การบริหาร
จัดการ (Management) (กานตรวี ชมเชย,2557:1) 

ดังน้ันการบริหารจัดการทางพิพิธภัณฑจึงเปนส่ิงสำคัญ
ย่ิงตอกระบวนการเรียนรูและการทำความเขาใจทาง
ศิลปะของคนในชาติ รูปแบบของพิพิธภัณฑมีการจัด
แบงรูปแบบไดหลายลักษณะ เชน แบงตามผูเปน
เจาของ (พิพิธภัณฑของรัฐและเอกชน) แบงตามการ

จัดแสดงและวัตถุประสงคหรือแบงตามวัตถุท่ีจัดแสดง 

แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย 
ศิลปะท่ีเปนผลงานทางประติมากรรม  

ซึ่งจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยน้ัน เปน 
การนำแนวคิดของลัทธิศิลปะสมัยเกากลับมาใชใหม 
โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวหรือลวดลาย
บางสวนใหมีความทันสมัย ทันเหตุการณ แตยังคง
ความเปนเอกลักษณของลักษณะแนวความคิด รูปราง 
รูปทรง ขั้นตอน หรือ วิธีการสรางงานศิลปะตามยุค
สมัยหรือลัทธิเดิม เพราะงานศิลปะรวมสมัยเปนสิ่งท่ี
สะทอนภาวะของคนในยุคปจจุบันหรือภาวะเวลาท่ีมี
ความคาบเก่ียว อันสงผลตอแนวความคิดของผูคน 
ในชาติในการยกระดับความคิด รวมไปถึงการกอให
เกิดสุนทรียภาพและความงดงามในการพิจารณางาน
ศิลปะชิ้นน้ันๆ ดังที่เคลาส โฮเนฟฟ (Klaus Honeff)  
ไดกลาวไวในหนังสือชื่อ “ศิลปะรวมสมัย” ซึ่งเขาช้ีวา 
ศิลปะรวมสมัยไดเปดกวางออกสูกระแสสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีอยูนอกโลกแหงศิลปะมากข้ึน ดังน้ัน  
“ศิลปะรวมสมัยไมเพียงแตมุงใหความใสใจตอโลก
แหงศิลปะเทาน้ัน ไมวาในท่ีใดก็ตาม มันดูเปนส่ิงจำเปน
ทีศ่ลิปะรวมสมยัจะมุงใหความสนใจตอเหตกุารณทีเ่กิด
ขึน้ท่ัวไป และตอกระแสสังคมวฒันธรรมโดยองครวม”                     

คำวา “ศิลปะรวมสมัย” (Contemporary 
Art) เปนคำศัพทที่ยากตอการนิยามความหมายท่ี
ตายตัวและการขีดเสนแบงขอบเขตท่ีชัดเจนอีก 
คำหน่ึง เพราะมีคำวา “รวมสมัย” ซึ่งเปนคำศัพทที่
เก่ียวของกับการบอก “เวลา” อยางเชน วิรุณ ตั้งเจริญ 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดให
นิยามศิลปะรวมสมัยไววา โดยท่ัวไปแลวหมายถึง

ศิลปะท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันหรือในปจจุบัน  
มีความคิดท่ีสัมพันธหรือรวมสมัยกับคนในยุคปจจุบัน 
ไมสามารถบอกไดอยางชัดเจนวาชวงเวลาใดแนนอน 
เปนเพียงการกลาวถึงศิลปะอยางกวางๆ และจำเปน
ตองใชควบคูกับคำวา “ศิลปะสมัยใหม” (Modern 
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Art) ซึ่งศิลปะทั้งสองคำนี้ไมสามารถแยกออกจากกัน
ไดเด็ดขาดเพราะศิลปะสมัยใหมก็มีความหมาย
ใกลเคียงกับศิลปะรวมสมัย คือ ศิลปะที่ เปล่ียน 
จากอดีต มาสูรูปแบบ เน้ือหา และแนวคิดใหมๆ  
(กมลวรรณ จันทวร,2555) 

ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ขณะท่ีสอนศิลปะ
ใหกับโรงเรียนประณีตศิลปกรรมนั้น ไดคิดริเร่ิมใหมี
การจัดแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนข้ึนในงานฉลอง
รัฐธรรมนูญ เปนงานประจำปตั้งแต พ.ศ. 2480 ซึ่ง
มีนโยบายปลุกเราประชาชนใหตื่นตัวเร่ืองวัฒนธรรม
และความรักชาติ โดยไดเสนอแนะใหกรมศิลปากรจัด 
“งานแสดงศิลปกรรมแหงชาติ” ขึ้นเปนคร้ังแรก ในป 
พ.ศ. 2492 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการชวยให
ประเทศมีความกาวหนา เกิดความเคล่ือนไหวในดาน
ศิลปะ และเพ่ือกระตุนใหประชาชนมีความรูและเขาใจ
งานศิลปะสมัยใหม  

การเติบโตของศิลปะสมัยใหมไดรับการ
พัฒนาและปรับตัวเองอยางรวดเร็วจากรูปแบบศิลปะ
ไทยโบราณไปสูรูปแบบแนวผสมผสานตะวันตก 
อันหลากหลายตามแนวคิดและทัศนะของศิลปนไทย 
ในเวลาตอมามีการรวมตัวของศิลปนและคนในวงการ
ศิลปะเรียกรองใหมีการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานครท่ีสี่แยกปทุมวัน โดยในปจจุบันได
เปดใหบริการสำหรับประชาชนแลว ตั้งแต พ.ศ.2551 
เปนพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทุนเดิมจากมรดกทางวัฒนธรรม
เขากับศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เพ่ือใหเกิดองคความ
รูที่หลากหลาย ประสานการดำเนินงานของหนวย

งานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรสวนทองถ่ิน เพ่ือ
สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการหอศิลปสู
ระดับมาตรฐานสากล ปจจุบันมีการจัดต้ังสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ภายใตกระทรวงวัฒนธรรม 
เพ่ือทำหนาท่ีดูแลงานดานศิลปะรวมสมัย ตาม 

พระราชบัญญัติการแบงสวนราชการ กระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2548 ในสวนของกระทรวงวัฒนธรรม  
มีการจัดตั้งหอศิลปรวมสมัย นอกจากน้ี ยังมีหอศิลป

วัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร หอศิลปของสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีการจัดการเรียนการสอนดานศิลปะ อาทิ 
หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลปจามจุรี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอศิลปมหาวิทยาลัย
เชียงใหม หอศิลปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร เปนตน (สำนักงานศิลปวัฒนธรรม, 
http://www.ocac.go.th/article-detail-74.html สืบคน
เมื่อ 4 ม.ค. 2559) ในภาคเอกชน มหาวิทยาลัยตางๆ 
ของภาคเอกชนท่ีมีการเรียนการสอนศิลปะก็มีหอศิลป

ของตนเอง เชน หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอศิลป
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ของธนาคารกรุงเทพ 
พิ พิธ ภัณฑศิลปะไทยร วมสมัยของคุณบุญชัย  
เบญจรงคกุล พิพิธภัณฑบานจิม ทอมปสัน และแกล
เลอรี่อีกเปนจำนวนมาก อยางไรก็ตาม การพัฒนา
ศิลปะรวมสมัยของไทยยังคงตองกาวตอไปและอาศัย
ความรวมมือของทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และศิลปน 
รวมกับภาคีศิลปะในตางประเทศตอไป 

 
ความหมายของประติมากรรม 

ประติมากรรม คือ การสรางสรรครูปทรงสาม
มิติโดยการแกะสลัก การปนหรือนำสวนยอยมา
ประกอบเขาดวยกันเปนผลงานชิ้นเดียวกัน และ 
นำสวนท่ีไมตองการออกจากรูปทรงโดยสวนรวม 
(มะลิฉัตร เอ้ืออานันท 2540:814)  (สืบคนเม่ือ 28 

ม.ค. 2559  www.thaigoodview.com/node/73486) 
ประติมากรรมเปนภาษาทางรูปทรง ตองการ

พ้ืนท่ีวาง (Space) เพ่ือแสดงตัวเองและสัมพันธ 

กับสิ่งแวดลอม หากพิจารณาความหมายของภูมิ
สถาปตยกรรมแลว ประติมากรรมซ่ึงเปนศิลปะประเภท
หน่ึงจึงมีความสำคัญเก่ียวของกับภูมิสถาปตยกรรม
โดยตรง (วิชัย สิทธิรัตน,2552:84) 

ประติมากรรม เปนงานศิลปะแขนงหน่ึงของ

วิจิตรศิลป (Fine Arts) มีลักษณะเปนรูปราง 3 มิติ ที่
แสดงความกวางขวาง ความยาว หรือสูง แลวยัง
สามารถแสดงสวนลึก และขนาดใหทราบอยางชัดเจน
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มากกวาศิลปะแขนงจิตรกรรม ใหความรูสึกในความ
งาม ผูชมสามารถจับตอง สัมผัสไดพิจารณาไดอยาง
ใกลชิด ในความงามของรูปรางและวัสดุที่ใช ความ
งามของพ้ืนผิวและสีของวัสดุ (สืบคนเม่ือ 28 ม.ค. 
2559  www.thaigoodview.com/node/73486) 

ประติมากรรม มีความหมายตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2555 วา ศิลปะสาขา
หน่ึงจำพวกวิจิตรศิลปเก่ียวกับการแกะสลัก หินออน 
โลหะ เปนตน ใหเปนรูปหรือลวดลายตางๆ (สืบคน
เมื่อ 28 ม.ค. 2559  www.thaigoodview.com/node
/73486) 

สามารถสรุปความหมายของประติมากรรม
ไดวา หมายถึง งานศิลปะแขนงหน่ึงท่ีอาศัยการ
สรางสรรครูปทรงในพื้นท่ีวาง (space) ใหเกิด
ความหมาย ความงามทางความรูสึก อันสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม การจัดแสดงผลงานประติมากรรม
กลางแจง การติดตั้งแบบถาวรหรือแบบระยะยาว 
ใ นส วนสา ธ า รณะ ในต า ง ป ร ะ เ ทศ น้ั นมี เ ป น 
จำนวนมาก อันเปนการเอ้ือประโยชนใหกับประชาชน 
ในการเรียนรูไดเปนอยางดี ดังเชน สวนประติมากรรม
แหงพิพิธภัณฑ Hirshhorn ซึ่งไดรวบรวมผลงาน
ประติมากรรมของศิลปนชั้นนำไวเปนจำนวนมาก 

 
พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยเ พ่ือการเรียนรู :  
สวนประติมากรรมแหงพิพิธภัณฑ Hirshhorn 

สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) 

เปนสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ  
ท่ีบริหารจัดการและไดรับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
และจากผูบริจาคตางๆ รวมถึงรายไดการจำหนาย

สินคาและคาสมาชิกนิตยสาร หนวยงานสวนใหญ
ของสถาบันต้ังอยูท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แตยังมีพิพิธภัณฑ

อีกกวา 19 แหง สวนสัตว ศูนยวิจัย และหนวยงาน
สนามอีกมากมายอยูในเมืองนิวยอรก เวอรจิเนีย 
ปานามา และท่ีอื่นๆ มีวัตถุสิ่งของตางๆ ในความดูแล
ของพิพิธภัณฑมากกวา 136 ลานชิ้น 

พิพิธภัณฑฮีชอรท (Hirshhorn Museum) 
เปนพิพิธภัณฑในเครือของสถาบันสมิธโซเนียน ซึ่ง
เปนพิพิธภัณฑที่สะสมและแสดงประติมากรรมรวม
สมัยและสมัยใหมรวมเขาไวดวยกัน ดวยการสะสม
ชุดผลงานศิลปะถาวรของ Hirshhorn ซึ่งออกแบบ
โดย สถาปนิกนามวา Gordon Bunshaft และจัดแสดง
อยูในพื้นท่ีสวนหน่ึงของสถาบันสมิธโซเนียน เปน
พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยและศิลปะสมัยใหมแหง
สหรัฐอเมริกา และในปจจุบันมุงเนนไปที่การเก็บ
รวบรวมการสรางและการแสดงนิทรรศการชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ในชวงเวลาที่มีความสำคัญ
โดยเฉพาะอยางย่ิงเก่ียวกับศิลปะท่ีเกิดขึน้ในชวง 50 ป 
(Hirshhorn Museum and Sculpture Garden: About, 
ARTINFO, 2008, retrieved 2008-07-28) 

ในชวงปลาย ทศวรรษท่ี 1930 สภาคองเกรส 
แหงสหรัฐอเมริกา ไดรับคำส่ังใหจัดสรางพิพิธภัณฑ
ศิลปะแหงชาติ ในขณะท่ีการเผยแพรงานศิลปะจะ
เปน หอศิลปแหงชาติ ซึ่งมุงเนนการแสดงงานศิลปะ

จากดัตช, ฝรั่งเศส อิตาลี และเปนการแสดงผลงาน
ศิลปะ ขณะท่ี Joseph H. Hirshhorn ในวัยส่ีสิบป 

เขาประสบความสำเร็จที่ดีจากการสรางผลงานศิลปะ
ดวยยูเรเนียม เริ่มสรางชุดผลงานเก่ียวกับความ
ประทับใจในความคลาสสิคของศิลปะฝรั่งเศส จาก

นั้น เขาไดขยายชุดผลงานของเขาไปในนิวยอรกและ
ในกรีนนิช ซี่งเปนการเผยแพรผลงานประติมากรรม
ใหมีพ้ืนท่ีกวางขวางย่ิงขึ้น ตัวอยางของเขาดังภาพ 
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ตัวอยางผลงานประติมากรรมท่ีจัดแสดง ณ  พิพิธภัณฑ ฮีชอรท (Hirshhorn Museum) 

ภาพท่ี 1 ผลงาน: Les Bourgeois de Calais ศิลปน: Auguste Rodin (1889)   

 

ภาพท่ี 2 ผลงาน: Cubi XII (1963) 
ศิลปน: David Smith 

ภาพท่ี 3 ผลงาน: King and Queen (1952-1953) 
ศิลปน: Henry Moore 
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ภาพท่ี 4 ผลงาน: Lunar Bird; Hirshhorn Museum      ภาพท่ี 5 ผลงาน: Williem de Kooning ศิลปน: Miró 

ภาพท่ี 6 Henry Moore: Two-Piece Reclining Figure, Points (1973) 
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ในป 2013 สวนประติมากรรมแหง พิพิธภัณฑ 
ฮีชอรท (Hirshhorn Museum)ไดดึงดูดผูเขาชมมาก
ถึง 645,000 คน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินงานจากสถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian
Institution) (Patricia Cohen and Carol Vogel, 
2014) เบนจามิน ฟอเกร (Benjamin Forgey) ไดกลาว
ถึงสวนประติมากรรมแหงนี้วา ประติมากรรมในสวน
สาธารณะท่ัวไป มิไดทำใหเกิดคุณคาทางจิตใจได
มากข้ึน แตส่ิงท่ีไดมากกวาความรูสึก  มากกวาทฤษฎี
และมากกวาการปฏิบตั ิคอืการออกแบบใหม ทีต่อกย้ำ
ความเปนตัวตน ของสวน เปนสวนสาธารณะในเมือง  
สวนสาธารณะสำหรับงานศิลปะ มกีารใหบรกิารผลงาน 
ประติมากรรม ที่สำคัญแหงนี้  (Benjamin Forgey,
1981.) พิพิธภัณฑ ฮีชอรท (Hirshhorn Museum) 
เปนพ้ืนท่ีรวบรวมงานศิลปะนามธรรมในเมืองที่ใหญ
ที่สุด และไดกลายเปนพิพิธภัณฑที่มีเคร่ืองหมาย
ทางการคาขายภาพผลงานศิลปะ (Benjamin Forgey, 
The Washington Post, 1989) 

จากท่ีไดกลาวมาพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย
น้ันเปนเพียงสัดสวนหน่ึงท่ีไดรวบรวมและจัดเก็บรักษา
คุณคา มรดกทางปญญาในความเปนจิตวิญญาณ
ของมนุษย สวนประติมากรรมแหงพิพิธภัณฑ ฮีชอรท 
(Hirshhorn Museum) เปนกรณีศึกษาตัวอยางถึง
การยกระดับทางความคิดในเรื่องการอยูรวมกันของ
งานประติมากรรมกับประชาชน ทำใหสามารถเขาถึง
และเรียนรูได รวมถึงการสะทอนกลับทางความคิด 

ระหวางตัวงานประติมากรรมและผูชมงานประติมากรรม
อันเปนการสงเสริมในทางสรางสรรค ท้ังแนวคิด เทคนิค
วิธีการในการสรางผลงาน ประวัติศาสตรและความ

สำคัญตางๆ ที่ศิลปนผูสรางไดสอดแทรก ตลอดจน 
ภูมิทัศนที่งดงามและสุนทรียที่เหมาะสม ดวยท้ังน้ี
พิพิธภัณฑหรือแหลงเรียนรูในประเทศไทยน้ันมีอยู
เปนจำนวนมาก แตประเด็นสำคัญท่ีควรจะคำนึงถึงก็
คือ การใหประเทศไทยเกิดวัฒนธรรมหรือคานิยมใน

การเรียนรูผานพิพิธภัณฑใหมากย่ิงข้ึน การไดรับการ

สนับสนุน การบริหารจัดการจากฝายท่ีเก่ียวของ หรือ
การชวยเหลือจากรัฐบาลเปนส่ิงสำคัญย่ิง เพราะใน
ยุคศตวรรษท่ี 21 เปนยุคแหงการเปล่ียนแปลงในการ
เรียนรู พิพิธภัณฑที่มิใชเปนแหลงเรียนรูเพียงอยาง
เดียว แตควรเสริมสรางจินตนาการ ซึ่งเปนสวนหน่ึง 
ที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูที่ขยายวงกวางมากข้ึน 
ซึ่งพิพิธภัณฑก็ตองปรับแนวความคิดในการนำ
ประโยชนขององคความรู ความเช่ียวชาญ การถายทอด
มาใชในพิพิธภัณฑใหมากข้ึนเชนกัน ดังเชน สวน
ประติมากรรมแหงพิพิธภัณฑ ฮีชอรท (Hirshhorn 
Museum) ที่ไดอาศัยการออกแบบ การจัดวาง  
การถายทอดผลงานศิลปะท่ีอยูภายในสวนสาธารณะ
ที่สนับสนุนการเรียนรูของทุกเพศทุกวัย 
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การจัดการเรียนรูเพื่อนำความสุขสูผูเรียน 
Learning Management for Happiness of Learning 

 
กมล  โพธิเย็น*  

 

บทคัดยอ 

การจัดการเรียนรูเพ่ือนำความสุขสูผูเรียนเปนประเด็นสำคัญในการเรียนการสอนท่ีครูจะตองให
ความสนใจแกผูเรียนเพ่ือทำใหผูเรียนบรรลุเปาหมายในการเรียนรูและบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร  
ความสุขของผูเรียนเปนอารมณ หรือความรูสึกของผูเรียนท่ีเกิดความพึงพอใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ตลอดจนเกิดความรูสึกสบายใจในขณะเรียน พบวา ปจจัยสำคัญท่ีทำใหผูเรียนไมมีความสุขในการเรียน ไดแก 
ปจจัยจากตัวผูเรียน ปจจัยจากครูผูสอนและปจจัยจากสภาพแวดลอม ความสุขของผูเรียนจะประกอบดวย  
3 ดานคือ ความสนใจใฝเรียนรู ความพึงพอใจในการเรียนและการเห็นคุณคาในตนเอง นอกจากน้ีแนวทาง
สำคัญในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูคือ บทบาทของครูผูสอนในการสราง 
ปฏิสัมพันธกับผูเรียน หาวิธีการ ใชแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกตในการจัดการเรียน
การสอน โดยคำนึงถึงความถนัดและความสนใจของผูเรียน แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีนำมาใชใน 
การจัดการเรียนการสอน ไดแก ขอบเขตแหงการเรียนรู การชวยเสริมสรางศักยภาพแหงการเรียนรู การสอน
ความคิดรวบยอด การเสริมแรงทางลบ การใชเบ้ียอรรถกร การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ การวิเคราะหงาน และ
การถายโยงการเรียนรู 

 
Instruction for happiness in Learning is the important issue that teachers must interested 

for make students to success in Learning Goal and Curriculum objective. Happiness of students 
are emotional or feeling that students satisfy, enjoyable and happy when they are studying. The 
important factors that make students not be happy in studying are the factor from student, the 
factor from teacher and the factor from the environment. Three happiness of students Factors are 
interesting, satisfy, and self-esteem. The way to manage learning for Happiness Learning is the 

role of teachers for reaction, methodology, concept, principle and Psychological Theory to apply in 
instruction by think about attitude and interesting of students. Concept and Psychological Theory 
for instruction and Zone of Proximal Development, Scaffolding,Concept Teaching, Negative 

Reinforcement, Token Economy, Cooperative Learning, Task Analysis and Transfer of Learning. 
 

* อาจารย ดร. ประจำภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การจัดการเรียนรูเพื่อนำความสุขสูผูเรียน 
กมล  โพธิเย็น 
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บทนำ 
การเรียนรูอยางมีความสุข หรือ Happiness 

in Learning นับเปนสภาวการณที่สำคัญอันจะชวย
ใหผู เรียนสามารถกาวไปสูจุดหมายปลายทางใน 
การเรียนรูไดโดยงายและยังสามารถมองเห็นคุณคา
จากสิ่งที่เรียนรูวาตนเองจะนำไปประยุกตใชในชีวิต
ประจำวันไดอยางไร แมวาการจัดการเรียนรูใหแก 
ผู เรียนจะดำเนินการโดยครูผูสอนก็ตาม แตมวล
ประสบการณ ตลอดจนยุทธวิธีตาง ๆ ที่จะนำเสนอสู
ผูเรียนก็ควรจะเปนไปตามความพึงพอใจของผูเรียน
เปนหลัก เพราะหากผูเรียนมีความพึงพอใจหรือเกิด
ความสุขใจตอสิ่งที่ตนกำลังจะเรียนรูแลว พฤติกรรม
การตอบสนอง และผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูก็จะ
เกิดขึ้นตามมาโดยไมยากนัก เพราะการมีสวนรวม 
(Participation) ในกิจกรรมการเรียนรูที่ครูผูสอน
พยายามจัดข้ึน ก็จะเกิดข้ึนอยางเต็มใจ และเปน
ธรรมชาติจากความรูสึกท่ีแทจริงของผูเรียนเอง โดย
ครูผูสอนไมตองไปบังคับหรือเค่ียวเข็ญใหเกิดข้ึนแต
อยางใด ทุกวันนี้ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการ
เรียนรูที่ไมพึงประสงคในตัวผูเรียนก็ยังคงเปนปญหา
สำคัญลำดับตนๆ ในการจัดการเรียนรูของครูผูสอน
จนบางคร้ังทำใหครูผูสอนหลายคนพากันออนลา 
เบื่อหนาย และขาดแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพ เพราะมองเห็นวาไมวาจะ

ตั้งใจสอนใหดีอยางไรแตถาหากตัวผูเรียนไมใหความ
รวมมือ หรือมีพฤติกรรมการเรียนรูที่ไมพึงประสงคอยู
ในตัวเองอยางมากมาย การจัดการเรียนรูใด ๆ ก็ตาม

ก็คงไรผล และผลกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวผูเรียนก็คงเปน
ไปตามสภาพการณที่เปนอยู ดังนั้น ผูเรียนจึงขอนำ

เสนอแนวคิด ตลอดจนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ครูผูสอนควรคำนึงถึงความสุขของผูเรียนเปนหลักวา 
ครูผูสอนควรจะตองมียุทธวิธีอยางไรท่ีจะจัดกิจกรรม

การเรียนรู เ พ่ือตอบสนอง “ความสุข” ใหเกิดข้ึน 
ในตัวผูเรียน อันจะทำใหผลการเรียนรูที่ เกิดขึ้นมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่ได
วางไวใหไดมากท่ีสุด 

มิติของความสุขของผูเรียน  
การเรียนรูอยางมีความสุข (Happiness in 

Learning) เปนความพยายามและความทาทายท่ี
นักการศึกษาพยายามคนหาคำตอบเพ่ือจะนำแนวคิด
มาจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นแกผูเรียน ตลอดระยะเวลา 
8-9 ชั่วโมงในแตละวัน และอีกหลายสิบปที่ผูเรียน 
ทกุคนจะตองอยูกับหองเรียนและบรรดากิจกรรมตาง ๆ 
ที่ครูผูสอนที่มีหนาท่ีรับผิดชอบมานำเสนอและมอบ
ประสบการณตาง ๆ ใหโดยมีรากฐานความเช่ือวา 
สิ่งตาง ๆ ที่นำเสนอใหแกผูเรียนน้ันเปนสิ่งท่ีมีคุณคา 
มีประโยชน เปนแกนสารสำคัญท่ีผูเรียนจำเปนจะตองรู
ไวเพ่ือจะไดใชเปนพ้ืนฐานสำคัญในชีวิตภายหนาตอ
ไป ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นจึงเปน
ไปในลกัษณะท่ีผูเรียนเปนฝายรับ (Passive Learner) 
ในขณะ ที่ครูผูสอนจะเปนฝายจัดกระทำหรือเปน
ศูนยกลางของการเรียนรู (Teacher Center) แมวาใน
ปจจุบันน้ี จุดมุงหมายสำคัญของการจัดการเรียนรูจะ
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือผู เรียนเปนสำคัญ 
(Student Center) ก็ตาม 

การเรียนรูที่ผู เ รียนเปนเพียงฝายต้ังรับ 
(Passive Learner) เปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้นมาเปนเวลาชานานต้ังแต
อดีตและยังคงเปนไปในปจจุบัน โดยบทบาทของ 
ผูเรียนจะเปนเพียง ผูฟง ผูกระทำ หรือผูปฏิบัติตามท่ี
ครูผูสอนเปนผูกำหนดข้ึน และผูเรียนก็จะตองสามารถ
ผานเกณฑขั้นต่ำท่ีผูสอนไดวางไว จึงจะถือไดวา “เกิด
การเรียนรู” อันจะทำใหฝายครูผูสอนเกิดความสุขใจ
วา สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงค และเกิดความสำเร็จตามที่คาดหวังทั้ง
ในระดับตนเอง สถานศึกษา และหลักสูตร แตยังไม
ไดคำนึงถึง “ความสุข” ที่จะเกิดข้ึนในตัวผูเรียนแต
อยางใด 

ความสุขของผูเรียน นับเปนอารมณหรือความ

รูสึกท่ีสำคัญท่ีจะเกิดข้ึนในตัวผูเรียนอันมาจากการได
รับการจัดการเรียนรูของครูผูสอนซึ่งเกิดข้ึนอยางเปน

การจัดการเรียนรูเพื่อนำความสุขสูผูเรียน 
กมล  โพธิเย็น 
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ธรรมชาติ ผูเรียนจะเกิดความพึงพอใจ เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรูสึกสบายใจในขณะ
ทีก่ำลังอยูในบรรยากาศและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ที่ครูผูสอนจัดขึ้น ในขณะเดียวกันหลังจากกิจกรรม
การเรียนรูเสร็จสิ้นลงทั้งในระยะเวลาแตละคาบเรียน 
ในแตละวัน หรือตลอดหลักสูตร การเรียนรูก็จะทำให
ผูเรียนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง มองเห็น
คุณคาในตนเอง เกิดการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน
ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา กลาวคือ 
ในดานศีลก็จะเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคม
และประเทศชาติคาดหวัง ในดานสมาธิก็จะเกิด 
ความมุงม่ัน จดจอ แนวแนตอการทำส่ิงท่ีดีงาม          
เปนประโยชนใหประสบความสำเร็จ สวนในดานปญญา
ก็จะเกิดความคิดที่เฉียบคม มีศักยภาพในตนเอง 
สามารถนำองคความรูที่สั่งสมจากการเรียนรูไป
สรางสรรคประโยชนเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม
สวนรวมใหเจริญกาวหนา แตคำถามที่สำคัญในขณะ
นี้คือ ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือตอบ
สนองตอมิติน้ีของการเรียนรูแลวหรือยัง ? และสามารถ
ทำไดหรือไม ?” ในมุมมองของผูเรียนนับวา มิติแหง
การเรียนรูดังกลาวน้ีนับเปนประเด็นท่ีนาสนใจ และ
สามารถตอบโจทยสำคัญของการจัดการเรียนรูได

เปนอยางดี 
 

ตนเหตุท่ีผูเรียนไมมีความสุขในการเรียนรู 
เมื่อไดทราบแลววา “มิติแหงความสุข”  

ที่นาจะเกิดขึ้นในตัวผูเรียนอยูตรงจุดใดแลว ครูผูสอน

ก็ไมควรจะละเลยกับประเด็นสำคัญอันเปนตนเหตุ 
ท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมไมพึงประสงคในตัวผูเรียน เพราะ

เหตุใดทุกวันน้ี ผูเรียนจึงแสดงพฤติกรรมท่ีไมใสใจตอ
การเรียนรูที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพราะเหตุใดทุกวันน้ี 
ผูเรียนยังไมใหความสำคัญกับชวงเวลาในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอน ขณะท่ีกำลังดำเนิน
อยูในช้ันเรียน ปจจัยเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีลดทอนใหศักยภาพ
ที่ควรจะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในตัว 

ผูเรียนนอยลง หรือไมเกิดขึ้นเลย นอกจากนี้ยังเปน 
การบั่ นทอนความตั้ ง ใจจริ งของครูผู สอนเปน 
จำนวนมากใหรูสึกทอถอย เบ่ือหนาย และขาดความ
กระตือรือรนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป 

ตนเหตุหรือเหตุปจจัยสำคัญท่ีทำใหผูเรียน
ไมมีความสุขในการเรียนรูนั้น อาจจะมีหลายประเด็น
ดวยกัน ดังท่ีผูเขียนจะขอประมวลเอาไวดังน้ี 

1.  ปจจัยจากตัวผูเรียน 
 ผูเรียนยังมองไมเห็นคุณคาของส่ิงที่

เรียนวาตนจะไดประโยชนอะไรจากการเรียนใน สิ่งท่ี
ครู หรือหลักสูตรคัดสรรเอาไว ผูเรียนยังไมเกิด “ฉันทะ” 
หรือความชอบ ความพอใจตอสิ่งท่ีเรียน เน่ืองจากส่ิง
ที่ตนตองเรียนรูไมไดอยูในความถนัด หรือความสนใจ
ของตน ผูเรียนไมมีโอกาสเลือก หรือรวมกำหนด
เปาหมายในการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากน้ีผูเรียน
ยังมีความรูสึกวา สิ่งที่เรียนน้ันคอนขางยากและมี
ความซับซอนมากเกินไป ตลอดจนผูเรียนยังมองไม
เห็นหนทาง หรือวิธีการเรียนรูที่จะสามารถบรรลุ
เปาหมายในการเรียนรูได และประการสำคัญก็คือ ผู
เรียนยังขาดแรงจูงใจในการเรียนรู โดยยังไมมีจุดหมาย
ปลายทางของการเรียนรูที่ชัดเจน 

2. ปจจัยจากตัวครูผูสอน 
 ครูผูสอนสวนมากยังไมมี ยุทธวิธีใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนสามารถ
เขาใจเนื้อหาสาระ ตลอดจนความคิดรวบยอด 

(Concept) ของส่ิงท่ีเรียนไดอยางชัดเจน สิ่งท่ีผูสอน
ไดดำเนินการในช้ันเรียนยังไมสามารถจะตอบโจทย
ตอจุดหมายปลายทางในการเรียนรูของผูเรียน คือ 

การสอบแขงขันในระดับตาง ๆ ได ครูผูสอนยัง 
ไมสามารถสกัดแกนของเน้ือหาสาระท่ีสำคัญในแตละ
เร่ืองท่ีเรียนเพ่ือทำใหผู เ รียนเกิดความชัดเจนได  
ในขณะเดียวกัน ครูผูสอนยังขาดกลวิธีในการจูงใจ 
หรือกระตุนใหผูเรียนสนใจและมีสวนรวมในบทเรียน

ไดตลอดเวลา 

การจัดการเรียนรูเพื่อนำความสุขสูผูเรียน 
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3. ปจจัยจากสภาพแวดลอมรอบตัว 
 สภาพแวดลอมรอบตัวผู เ รียนท่ีอยู

นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนจากการ
ดำเนินการของครูผูสอนแลวก็คงจะเปนสภาพแวดลอม
ภายในสถานศึกษาท่ีจะเอ้ืออำนวยใหผูเรียนเกิดความ
รูสึกสุขใจ สบายใจท่ีไมควรมองขาม ไดแก บรรยากาศ
รอบตัวท่ีมีพ้ืนท่ีในการเรียนรู หรือพักผอนในยามวาง
อยางเหมาะสม รมรื่นเพียงพอหรือไม การมีมุมรมรื่น
สวนตัวท่ีผู เรียนสามารถจะใชเปนพ้ืนท่ีพูดคุยกัน 
ทำการบาน อานหนังสือ หรือทำงานกลุมอยางสุขสบาย
และเพียงพอกับจำนวนผูเรียน ความรูสึกท่ีไมตึงเครียด
จนเกินไปจากกฎ ระเบียบ และความเขมงวดกวดขัน
อยางเหมาะสมของอาจารยฝายปกครอง ในสถาน
ศึกษาก็มีส วนสำคัญอยู ไมนอย ท่ีจะชวยสร าง 
ความสุข ความพึงพอใจในการเรียนรูของผูเรียนได
มากนอยเพียงใด 

นับวาปจจัยท้ัง 3 ประเด็นขางตนนี้ เปน
สาเหตุสำคัญอันจะชวยใหผู เ รียนมีความสุขใน 
การเรียนรูไดมากหรือนอยท่ีครูผูสอนและผูที่มีสวน
เก่ียวของไมควรจะมองขามในประเด็นเหลาน้ี เพราะ
เปนปจจัยท่ีอยูใกลตัวผูเรียนมากท่ีสุด 

 
องคประกอบของความสุขในการเรียนรูของ 
ผูเรียน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนน้ัน 
ครูผูสอนจะทราบไดอยางไรวา ขณะน้ี ผูเรียนของตน
มีความสุข เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู หรือไม 

อยางไร กอนอื่นขอทำความเขาใจใหครูผูสอนไดรับรู
ตรงกันกอนวา การจัดการศึกษาหรือการเรียนรู 
นั้นมีเปาหมายสำคัญคือ การพัฒนา ผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีไดมีการต้ังเปาหมาย
ไวซึ่งโดยภาพรวมก็คือ การทำใหผูเรียนมีพัฒนาทาง

รางกาย สติปญญา สังคม อารมณที่ดีและเหมาะสม 
สามารถเติบโตเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาในสังคม
ตอไป ดังนั้น ผู เขียนจึงขอนำเสนอภาพลักษณ 

เก่ียวกับคุณลักษณะแหงตนของผูเรียนท่ีจะสามารถ
สะทอนใหเห็นวา ผูเรียนเกิดความสุข หรือมีความ 
พึงพอใจในการเรียนรูใน 3 ดาน ดังตอไปนี้ 

ดานท่ี 1  ความสนใจใฝเรียนรู 
พฤติกรรมของผูเรียนท่ีจะเปนการสะทอน

ใหเห็นวา ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูหรือเกิดความ
พึงพอใจในการเรียนรูในขณะน้ัน หรือในผลระยะยาว
หรือไม อยางไรน้ัน ครูผูสอนจะสามารถสังเกตถึงการ
แสดงออกของผู เ รียนในขณะกำลังเรียนรูไดจาก
พฤติกรรมดังตอไปนี้ 

 1. ผูเรียนรูสึกสนุกสนานในการเรียน 
ตื่นเตนและพรอมใหความรวมมือ หรือมีสวนรวมใน
การทำกิจกรรมการเรียนรูที่ครูผูสอนจัดขึ้น หรือ
มอบหมายดวยความกระตือรือรนตลอดเวลา โดยท่ี
ครูผูสอนไมตองคอยกระตุนเตือน หรือคอยควบคุม
อยางเครงครัดจนทำใหเกิดความเครียดแตอยางใด 

 2. ผูเรียนแสดงความเอาใจใสตอวิชาท่ี
เรียน แสดงความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
อยางจดจอ และทุมเทความคิด ความพยายามของ
ตนอยางเต็มกำลังความสามารถ 

 3. ผูเรียนเกิดความเพลิดเพลินในการ
เรียนโดยไมสนใจสิ่งอื่น ๆ ที่อยูรอบตัวท่ีไมเก่ียวของ
กับการเรียนแตอยางใด มีความมุงมั่น จดจอตอเรื่อง
ที่กำลังเรียนเทาน้ัน 

 4. ผู เ รี ยนไมแสดงอาการทอถอย 
เบ่ือหนายเม่ือพบอุปสรรค หรือบทเรียนท่ียาก แตใน

ขณะเดียวกัน ผูเรียนจะแสดงความพยายาม มุง

แสวงหาคำตอบ หรือพยายามแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจาก
การเรียนใหสำเร็จลุลวงลงไปดวยดี 

 5. ผูเรียนจะเขาเรียนตรงเวลา และมัก
จะน่ังแถวหนา ๆ เพ่ือจะไดเรียนรูอยางใกลชิดตลอด
จนอยูใกลครูผูสอนใหมากท่ีสุด จะพยายามต้ังใจฟง 

จดบันทึกส่ิงท่ีเรียนรู ซักถามหากมีขอสงสัย และมัก
จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีกำลังเรียนรูอยาง

สนใจ 
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ดานท่ี 2  ความพึงพอใจในการเรียน 
พฤติกรรมท่ีจะสามารถสะทอนไดวา ผูเรียน

เกิดความสุขในการเรียนรู หรือมีความพึงพอใจใน
การเรียนรูอันจะกลายเปนคุณลักษณะอันพึงประสงค 
หรือภาพลักษณแหงตนในตัวผูเรียนอยางเหมาะสม
นั้น ครูผูสอนจะสามารถสังเกตเห็นไดในพฤติกรรม
ของผูเรียนท่ีจะเกิดขึ้นดังตอไปนี้ 

 1. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอผลการ
เรียนของตนเอง ผูเรียนยอมรับผลคะแนน ตลอดจน
ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรูของตนเองวา เกิด
จากความสามารถในการเรียนรูและความพยายาม
ทุมเท เอาใจใสของตนเองอยางแทจริง พรอมจะปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูของตนเองเพ่ือใหผลการ
เรียนดีย่ิงขึ้น 

 2. ผู เ รี ยนมี ความพึงพอใจต อกฎ 
ระเบียบ ตลอดจนกติกาตาง ๆ ของสถานศึกษาท่ีได
กำหนดไว และพรอมจะปฏิบัติตามอยางเต็มใจ ผูเรียน
จะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น  ทั้งใน
กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยความ
เต็มใจ กระตือรือรน และมองเห็นคุณคาและประโยชน
จากการเขารวมกิจกรรมที่ตนจะไดรับ 

 3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเขา
รวมกิจกรรมกลุมในการเรียนรูในชั้นเรียน มีความรูสึก
ท่ีดีตอการทำงานกลุมและสมาชิกในกลุม ผูเรียนพรอม

จะใหความรวมมือในการทำกิจกรรมกลุม แสดงความ
สามารถของตนในการขับเคล่ือนใหงานกลุมของตน
ดำเนินไปอยางราบรื่น และสำเร็จลุลวงอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน
รวมกับผูอื่น 

ดานท่ี 3 การเห็นคุณคาในตนเอง 

ผูเรียนท่ีจะมีความสุขในการเรียนน้ัน จะตอง
เปนผูที่มีคุณลักษณะ ตลอดจนพฤติกรรมประจำตน
ที่ครูผูสอนสามารถจะสังเกตเห็นไดดังตอไปนี้ 

 1. ผูเรียนเปนคนอารมณดี ย้ิมงาย มี
ความราเริงแจมใสอยูเสมอ จะไมมีอาการขุนมัว หรือ
หงุดหงิดงาย สามารถเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ที่

อยูรอบตัวไดเปนอยางดี 
 2. ผู เรียนสามารถยอมรับเ ก่ียวกับ

รูปราง หนาตา บุคลิกภาพของตนตามท่ีเปนจริงได
ดวยความพอใจ และพรอมจะปรับเปลี่ยนใหดีขึ้นและ
เปนประโยชนตอตนเองไดตลอดเวลา 

 3. ผู เรียนสามารถยอมรับเ ก่ียวกับ
ความสามารถของตนเองตามความเปนจริงในการ
เรียนรูท่ีเกิดข้ึนวาเกิดข้ึนจากความสามารถโดยแทจริง
ของตนอยางพอใจ และพรอมจะพัฒนา ปรับปรุง 
แกไข  ใหดีขึ้น 

 4. ผูเรียนรูสึกรักและมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง มองเห็นคุณคาของตนเองเมื่อเปรียบเทียบ
กับเพ่ือน ๆ หรือบุคคลรอบขางท่ีตนรูจัก สามารถมอง
เห็นจุดเดน หรือศักยภาพของตน   ท่ีมีอยู และสามารถ
ยอมรับจุดออน หรือจุดท่ีตองปรับปรุง แกไขดวยความ
จริงใจ และไมมองวาเปนปมดอยในชีวิตท่ีตองปดบัง 
ซอนเรนแตอยางใด 

 5. ผูเรียนมีความรูสึกสนุกสนาน สุขใจ 
พึงพอใจกับการดำเนินชีวิต และสภาพการณของตน
ที่เปนอยูในปจจุบันโดยไมยึดติดกับปญหา อุปสรรค
ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นมาในชีวิตโดยไมสามารถดำเนิน
ชีวิตตอไปไดอยางมีความสุข 

 หากครูผูสอนหมั่นสังเกตพฤติกรรม 
ตลอดจนการแสดงออกของผูเรียนท้ัง 3 ดาน ท่ีไดกลาว

มาแลวขางตน ครูผูสอนก็จะมีตัวชี้วัด หรือแนวทาง
การประเมินพฤติกรรมเก่ียวกับความสุขในการเรียนรู
ที่เกิดข้ึนในตัวผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

เพ่ือจะไดใชเปนเปาหมายในการจัดการเรียนรูใหเกิด
ขึ้นเพ่ือเปนคุณลักษณะอันพึงประสงค หรือเปนภาพ

ลักษณแหงตนท่ีจะเกิดข้ึนในตัวผูเรียนอยางย่ังยืน
ตลอดไป  
แนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิด

ความสุขในการเรียน 
การจะจัดกิจกรรมการเรียนรูใด ๆ ก็ตามใน

ชั้นเรียนน้ัน ไมนาจะเกิดขึ้นจากความพอใจของครู 
ผูสอนเพียงฝายเดียว แมในบางคร้ังครูผูสอนเองอาจ

การจัดการเรียนรูเพื่อนำความสุขสูผูเรียน 
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จะไดพิจารณาอยางถวนถ่ีแลวก็ตามวา วิธีการท่ีกำลัง
ดำเนินอยู หรือไดนำมาใชกับผูเรียนน้ันจะเหมาะสม
แลว แตหากวาครูผูสอนจะลองหันมาใหความสำคัญ
กับประเด็นท่ีผูเรียนจะขอนำเสนอเพ่ือเปนแนวทาง 
ตลอดจนเปนขอควร  คำนึงถึงท่ีครูผูสอนควรจะให

ความสำคัญอันจะชวยใหการจัดการเรียนรูที่จะเกิด
ขึ้นแกผูสอนกอใหเกิดความสุขในการเรียนรูแกผูเรียน
โดยแทจริง ดังตอไปนี้ 

  5.1 ครูผูสอนจะตองแสดงความรัก 
ความเมตตา ตลอดจนความเอ้ืออาทรตอผู เ รียน  
อยางเหมาะสมและจริงใจ เปนไปอยางสมเหตุสมผล 
พรอมจะชี้แนะขอบกพรอง ชวยแกไขจุดออนในตัว 
ผูเรียนใหลดลงหรือหมดไปในที่สุด ครูผูสอนตองมี
ความเช่ือวา ผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได หากได
รับโอกาสหรือความชวยเหลืออยางเหมาะสมจากครู
ผูสอน ครูผูสอนจะตองเต็มใจที่จะพัฒนา ผูเรียนใน
ทุก ๆ ดานดวยความเอาใจใสและมุงมั่นดวยความ
บริสุทธ์ิใจ 

  5.2 ครูผูสอนจะตองหาวิธีการ หรือ
กิจกรรมการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
อยางถูกตอง ชัดเจน และนาสนใจ ครูผูสอนตองมี
ความคิดรวบยอด (Concept) ที่ถูกตอง ชัดเจน กับ
เน้ือหาสาระที่นำมาสอนกอน และพยายามเฟนหา
กิจกรรมการเรียนรูที่มีความนาสนใจ และมีความ

หลากหลาย อีกท้ังเปนวิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนเขาใจ
เน้ือหาบทเรียนไดงายข้ึน 

  5.3 ครผููสอนจะตองสรางปฏสิมัพนัธ 

อยางเหมาะสมท้ังระหวางครูผูสอนกับผู เ รียน 
หรือ  ระหวางผูเรียนดวยกันเอง และปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับสภาพแวดลอมรอบตัว การสรางปฏิสัมพันธ
ระหวางกันอยางเหมาะสมจะทำใหเกิดความไววางใจ 
เกิดความกลาในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจน

การแสดงออกในการเรียนรูอยางสบายใจ ไมตองวิตก
กังวล หรือเกิดความเกร็ง หรือเกิดความกลัววาจะทำ
ไมถูกตองแตอยางใด อีกท้ังยังจะชวยใหผูเรียนรูสึก

เพลิดเพลินไปกับระยะเวลาในขณะท่ีกำลังเรียนรู 
  5.4 ครูผูสอนจะตองคำนึงถึงสิทธิ

ของผูเรียนวา ผูเรียนทุกคนสามารถจะเลือกเรียนรูได
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และผูเรียน
ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูไดหาก
ไดรับโอกาส คำชี้แนะ ตลอดจนความชวยเหลือจาก
ครูผูสอน ครูผูสอนจะตองเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ผูเรียนจะตองเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเองเพ่ือ
เปนการสรางองคความรูขึ้นมา ซึ่งเปนแนวคิดสำคัญ
ของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  5.5 ครู ผู ส อนจะต อ งมี ค วามรู 
ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎี
การเรียนรูและองคความรูดานจิตวิทยาการศึกษาใน
ลักษณะของการไปสูการปฏิบัติในช้ันเรียน เพ่ือเปนการ
สรางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรูที่มีความหมาย
และเกิดคุณคาตอผูเรียนอยางแทจริง อันจะชวยใหครู
ผูสอนสามารถรับมือกันสถานการณตาง ๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึนกับผูเรียน และกับสภาพการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จะเห็นไดวาแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทั้ง 5 ประการน้ี นับเปนแนวคิดสำคัญท่ีจะชวย
ใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงค และสามารถดำเนินกิจกรรมการ
เรียนรูของตนใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู ตลอด

จนเกิดความพึงพอใจตอการเรียนรูอยางแทจริง 
 

การประยุกตหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางจิตวิทยา

สูการปฏิบัติของครูผูสอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะทำใหผูเรียน

เกิดความสุข ตลอดจนเกิดความพึงพอใจในการเรียน
รูไดนั้น นับวาเปนความตองการของครูผูสอนทุกคนท่ี
จะใหเกิดขึ้นกับผูเรียนของตน เครื่องมือสำคัญท่ี 

จะชวยครูผูสอนใหดำเนินกิจกรรมการเรียนรูของตน 
ก็คือ ความรู ความเขาใจ ตลอดจนความสามารถใน

การประยุกตใชหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนแนวคิดทาง
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จิตวิทยาสูการปฏิบัติของครูผูสอน เพ่ือจะไดเปนตัว
ชวยสำคัญอันจะทำใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวและจะกอให
เกิดความสุขในการเรียนรูของตัวผูเรียนข้ึนได ผูเขียน
จึงขอนำเสนอหลักการ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีทาง
จิตวิทยาท่ีนำมาประยุกตสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในชั้นเรียนเพ่ือทำใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู 
ดังน้ี 

 6.1 The Zone of Proximal Development 
  การเสริมสรางศักยภาพแหงการ

เรียนรู หรือ The Zone of Proximal Development 
เปนแนวคิดของ Vygotsky นักจิตวิทยาชาวรัสเซียท่ี
ใหความสำคัญกับชองวางระหวางศักยภาพในการ
เรียนรูของผูเรียนกับเปาหมายการเรียนรูที่ครูตั้งไว 
โดยครูผูสอนสามารถจะเห็นไดจากความสามารถใน
การเรียนรูของผูเรียน ซึ่งวัดไดจากการทำงานท่ีครู
มอบหมายไดดวยตนเอง กับเปาหมายในการผาน
เกณฑการเรียนรูที่ครูคาดหวังไว โดยชองวางระหวาง
ขอบเขตท้ังสองน้ีเองเปนส่ิงท่ี Vygotsky ใหความสำคัญ
และมีแนวคิดวา ครูผูสอนหรือเพ่ือนที่มีความสามารถ
มากกวาสามารถจะใหความชวยเหลือเพ่ือใหผูเรียน
คนน้ันสามารถผานวัตถุประสงคการเรียนรูที่ครูผูสอน
ไดตั้งเอาไว อันจะสงผลใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และเกิดความสุขในการเรียนรูไดในท่ีสุด 

เน่ืองจากผูเรียนสามารถผานเกณฑการเรียนรูไดดวย
ความสามารถในการเรียนรูและความพยายามดวย
ตนเองจากความชวยเหลือของครูผูสอน หรือเพ่ือนท่ี

มีความสามารถมากกวา เชน หลังจากที่ครูผูสอนได
ดำเนินกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นลงแลวมอบหมาย
ใหทำแบบฝกหัด หรือแบบฝกทักษะในตอนทายเพ่ือ
ตองการประเมินผลการเรียนรูวาผูเรียนจะสามารถ
ผานเกณฑที่ตั้งเอาไวหรือไม จากการใหผูเรียนไดทำ

แบบฝกน้ันในรอบแรกดวยตนเอง ปรากฏวาผูเรียน
สามารถทำไดถูกตองเพียง 30% เทาน้ัน ซึ่งยังไมผาน
เกณฑการประเมินข้ันต่ำท่ีครูผูสอนไดตั้งเอาไว คือ 

60% ดงัน้ัน ครผููสอนก็จะใหโอกาส ใหผูเรียนไดเรียนรู 
อีกคร้ังหน่ึงโดยครูผูสอนอาจจะอธิบายดวยตนเอง
ใหม หรือใหผูเรียนศึกษาคนควาจากตำรา ใบความรู 
หรืออาจจะใหเพ่ือนที่เกงกวาชวยอธิบายใหฟง จาก
นั้นจึงใหผูเรียนไดทำแบบฝกน้ันอีกคร้ังหน่ึงในสวนท่ี
ยังไมสามารถทำไดในครั้งแรก จนผูเรียนสามารถผาน
วัตถุประสงคการเรียนรูที่ครูผูสอนไดตั้งไวอยางมี 
ความสุขในท่ีสุด 

  6.2 Scaffolding 
   การชวยเหลือผูเรียนอยางเปน

ระบบ หรือ Scaffolding เปนแนวคิดท่ีใชหลักการของ
การสรางนั่งรานในการกอสรางตึกท่ีเปนการคอย
ประคองผูเรียนไปกอนในระยะแรกและคอย ๆ ถอดถอน
ความชวยเหลือ หรือรื้อนั่งรานออกทีละช้ัน ๆ จนตึก
นั้นเสร็จสมบูรณ หรือจนผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพในท่ีสุด แนวคิดของ 
Scaffolding เปนการท่ีครูจะใหความชวยเหลือผูเรียน
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรูดวย
ตนเอง โดยในการเรียนคร้ังแรก ครูผูสอนจะมีกลวิธี 
หรือเคร่ืองชวยท่ีหลากหลาย แตก็จะคอย ๆ ถอนเคร่ือง
ชวยเหลาน้ันออกไป เร่ือย ๆ เมื่อเห็นวาผูเรียนเกิด
การเรียนรูขึ้นแลว กลาวคือ ความชวยเหลือตาง ๆ ที่
ครูผูสอนจัดใหนั้น จะคอย ๆ ลดลงไปเร่ือย ๆ ในขณะ
ที่ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนจะเพ่ิมมาก

ขึ้นจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูไดดวย
ตนเองในที่สุด เชน การฝกเขียนพยัญชนะของผูเรียน 
ในครั้งแรกของกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนก็จะมีตัว

แบบพยัญชนะใหดู และก็มีตัวพยัญชนะท่ีเปนเสน
ประให  นอกจากน้ันก็จะมีการจับมือผูเรียนใหเขียน

ตามเสนประกอน จากน้ันก็คอย ๆ ลดวิธีการชวยเหลือ
เหลาน้ีลงทีละวิธี ๆ เม่ือเห็นวาผูเรียนสามารถเขียน
พยัญชนะไดแลวดวยตนเองในท่ีสุด 

  6.3 Concept Teaching 
   การสอนความคิดรวบยอด 

หรือการสอน Concept ใหแกผูเรียน นับวาเปนแนวคิด
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สำคัญในการเรียนรูจากเน้ือหาสาระ เพราะผูเรียนจะ
ตองเกิดความเขาใจอยางชัดเจนในสิ่งท่ีกำลังเรียนรู
กอนวาส่ิงน้ันคืออะไร มีลักษณะอยางไร และมีความ
แตกตางจากส่ิงอื่นอยางไรบาง การเรียนรู Concept 
ที่ชัดเจน จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางถูก
ตอง แจมชัด จนสามารถจำแนก แยกแยะ สิ่งท่ีกำลัง
เรียนรูไดโดยงายและชัดเจน ครูผูสอนจำเปนอยางย่ิง
ท่ีจะตองทำความเขาใจกับเน้ือหาสาระท่ีกำลังจะสอน
ใหชัดเจนกอนวา สิ่งนั้นคืออะไร เปนอยางไร มีความ
แตกตางกับสิ่งอื่นอยางไร อะไรคือ ลักษณะชัดเจนที่
สามารถบงชี้ความเปนสิ่งนั้น ซึ่งในหลักการของการ
เรียนรูความคิดรวบยอด หรือการสอน Concept จะ
เรียกวา คุณลักษณะวิกฤต (Critical Attribute) เชน 
หากจะสอนใหผูเรียนเขาใจวา “เงาะ” คืออะไรอยาง
ถูกตองชัดเจน ครูผูสอนจะตองเขาใจถึงคุณลักษณะ
วิกฤตของ “เงาะ” เสียกอน วา “เงาะ” เปนผลไมชนิด
หนึ่ง เปลือกมีสีแดงและจะมีขนที่เปลือก แนนอนวา 
เมื่อครูผูสอนใหขอมูลแกผูเรียนเก่ียวกับ “เงาะ” เชนน้ี 
ผูเรียนก็จะเขาใจไดและสามารถจะแยกแยะ “เงาะ” 
ออกจากผลไมอื่นท่ีเปลือกก็มีสีแดงไดในทันที เพราะ
ผลไมอ่ืน เชน สละ สตรอเบอร่ี แอปเปล ถึงแมวาเปลือก
จะมีสีแดง แตที่เปลือกก็จะไมมีขนเหมือนกับเงาะ 
การเรียนรูความคิดรวบยอด หรือการเรียนรู Concept 
นับวาเปนสิ่งท่ีสำคัญมาก เพราะจะชวยสรางความ
เขาใจที่ชัดเจนใหแกผูเรียน ไมใหเกิดความสับสน 
เชน เม่ือผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองรูปทรงเรขาคณิตของรูป
สามเหล่ียมตาง ๆ ก็จะเขาใจไดอยางชัดเจนวา รูป

ทรงลักษณะอยางไรจึงจะเปนรูปสามเหล่ียมดานเทา 
รูปทรงลักษณะอยางไรจึงจะเปนรูปสามเหล่ียมหนาจ่ัว 
เปนตน 

  6.4 Negative Reinforcement 
   การ เส ริมแรงทางลบห รือ 

Negative Reinforcement เปนรูปแบบของการเสริม
แรงประเภทหน่ึงตามแนวคิดของ Skinner โดยท่ัวไป

แลว ครูผูสอนสวนมากก็มักจะนำแนวคิดเก่ียวกับการ

เสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) มาใช
ในการสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของผูเรียนใน
ช้ันเรียนกันอยูแลว เชน การกลาวคำชมเชยเม่ือผูเรียน
ตอบถูกหรือตั้งใจเรียน การใหรางวัลเม่ือผูเรียนทำ
พฤติกรมท่ีพึงประสงค เปนตน แตสำหรับผูเรียนบาง
กลุมน้ันบางคร้ังการใชการเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement) อาจจะใชไมไดผล ผูเรียนหลายคน
อาจจะไมเห็นความสำคัญของการเรียน ไมสนใจ
คะแนน รางวัลหรือคำชมเชยตาง ๆ ท่ีครูผูสอนจะมอบ
ให เน่ืองจากผูเรียนอาจไมคอยสนใจเรียนเทาท่ีควร 
แตครูผูสอนก็คงจะปลอยใหสภาพการณเชนน้ีเกิดข้ึน
ในชั้นเรียนไมได แตเมื่อผูสอนหันมาใชวิธีการลงโทษ 
(Punishment) เพ่ือตองการระงับ ยับย้ัง หรือหยุด
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของผูเรียนไปเสียเลย บอย
ครั้งท่ีบรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียนก็จะเกิดความ
ตึงเครียด ไมเปนมิตรตอกัน ดังน้ัน การใชวิธีการเสริม
แรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ การ
ถอดถอนส่ิงท่ีผูเรียนไมชอบออกไปเพ่ือจะไดทำให 
ผูเรียนหันมาทำพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเพ่ิมมากข้ึน 
คือ การสนใจเรียน การรวมกิจกรรมการเรียนรูใน 
ชั้นเรียน เชน ผูเรียนสวนมากมักจะไมชอบการบาน 
หรือไมชอบการเรียนเต็มเวลา ครูผูสอนอาจจะตกลง
กับผูเรียนวา หากวันนี้ทุกคนต้ังใจเรียน ฟงครูสอน
เปนอยางดี และรวมกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
เปนอยางดี ครูจะงดการใหการบาน หรือครูจะใชเวลา
สอนเพียง 45 นาทีเทาน้ัน โดยเวลาอีก 15 นาทีท่ีเหลือ 
จะสามารถใชเวลาน้ีใหนักเรียนมีอิสระ จะทำอะไร

ก็ได พบวา ขอเสนอแนะเหลาน้ีลวนเปนส่ิงท่ีผูเรียน
จะเกิดความพึงพอใจอยางแนนอน ดังน้ัน ผูเรียนก็จะ
หันมาตั้งใจเรียน สนใจ และมีสวนรวมในการทำ
กิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนเพ่ือจะไดไมตองมีการบาน 
หรือใชเวลาเรียนเต็มตลอดคาบเรียน เปนตน 

  6.5 Token Economy 
   การสรางความสุขในการเรียนรู 

หรือการทำใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู
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อีกวิธีหน่ึง ก็คือ การใชแนวคิดของการใชเบี้ยอรรถกร 
หรือ Token Economy ซึ่งหลักการสำคัญของแนวคิด
นี้ก็คือ การใหรางวัลอยางมีเง่ือนไขเพื่อทำใหผูเรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงคเพ่ิมมากข้ึน เปนการวิเคราะห
ความตองการของผูเรียนวาชอบอะไรบาง หรืออะไรท่ี
จะสามารถเปนแรงจูงใจท่ีกระตุนใหผูเรียนทำพฤติกรรม
ที่พึงประสงคได จากน้ันครูผูสอนก็นำมากำหนดเปน
เง่ือนไขเพ่ือใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมพึงประสงคที่ครู
ผูสอนตองการ และพบวา การใชวิธีการน้ีจะชวยให 
ผูเรียนสามารถเพ่ิมพฤติกรรมท่ีครูผูสอนตองการ 
ใหมากข้ึนไดดวยตัวของผูเรียนเอง แตอยางไรก็ดี   
การใชสิ่งของตาง ๆ มาจูงใจผูเรียนน้ัน ครูผูสอนจะ
ตองมั่นใจวา สิ่งของเหลาน้ันสามารถจะกระตุนหรือ
เปนแรงจูงใจสำคัญท่ีจะสงผลตอการเกิดพฤติกรรมท่ี
พึงประสงคนั้นไดจริง เชน ถาครูตองการใหผูเรียน
อานหนังสือทุกวัน วันละหน่ึงหนา ครูจะใชหลักการ
ของ Token Economy โดยแจงเปนเง่ือนไขใหผูเรียน
ทราบโดยท่ัวกันวา ผูเรียนท่ีอานหนังสือครบทุก ๆ  
10 หนา จะไดรับดาว 1 ดวง ซึ่งผูเรียนจะสะสมดาว
เอาไวเพ่ือแลกของที่นักเรียนชื่นชอบ หรืออยากได 
เชน ตุกตา รถ ตัวการตูน แผนสติ๊กเกอร ขนม ฯลฯ ซึ่ง
ของเหลาน้ีครูผูสอนไดมีการสำรวจความช่ืนชอบหรือ
ความตองการของผูเรียนมาแลว ดังนั้น วิธีการของ 
Token Economy หรือการใชเบ้ียอรรถกรจะเปนการ
สรางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใหเพ่ิมมากข้ึนในตัว 
ผูเรียน ตามที่ครูผูสอนคาดหวัง แตทั้งนี้ก็จะเปนไป
ตามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีตองการจะกระทำ

ดวยตนเอง 
  6.6 Cooperative Learning 
   การสรางความสุขในการเรียนรู

ใหแกผูเรียนท่ีนาสนใจอีกวิธีหน่ึง ก็คือ การจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือ (Cooperative Learning) ซึ่ง

เปนการเรียนรูดวยการใชกระบวนการกลุมอยางมี
หลักการ และมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู การรวมมือ การยอมรับซ่ึงกันและกันของผูเรียน

โดยแทจริง หลักการสำคัญท่ีนาสนใจและจะทำให
กระบวนการกลุมมีผลตอการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
ของผูเรียนโดยแทจริง ก็คือ เรียนรู หรือทำกิจกรรม
การเรยีนรูรวมกนัเปนกลุม แตจะประเมนิผลการเรียนรู
เปนรายบุคคล แลวนำผลการประเมินท่ีไดมาเฉลี่ย
เปนผลของกลุม ประเด็นนี้เองท่ีสงผลใหเกิดความ
รวมมือในการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมอยางแทจริง 
เน่ืองจากผูเรียนทุกคนจะเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียตอ
กลุมอยางแทจริง เน่ืองจากหลักการของการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือ (Cooperative Learning) นี้จะแบง
กลุมผูเรียน โดยแตละกลุมจะมสีมาชกิประมาณ 4-6 คน 
โดยจะคละความสามารถของสมาชิกในกลุม โดยจะ
มีทั้งผูเรียนท่ีเกง มีความสามารถปานกลาง และ 
ในระดับออน เมื่อผูเรียนไดรวมอยูในกลุมก็จะเกิด
ความรวมมือในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ผูเรียน 
ที่เกงกวาก็จะคอยอธิบาย ชี้แจง หรือชวยทำใหผูเรียน
ที่ออนเกิดการเรียนรู ในขณะเดียวกันผูเรียนท่ีดอย
ความสามารถก็จะพยายามขวนขวายซักถาม ตลอด
จนพยายามใหความสำคัญ ใสใจตอภาระงานท่ีครู 
ผูสอนมอบหมายใหเขาใจอยางชัดเจน เพราะผูเรียน
ทุกคนจะตระหนักดีวา ผลการเรียนรูของตนเองจาก
การประเมิน จะสงผลตอกลุมดวย ดังน้ัน ความรวมมือ 
ความรับผิดชอบ ความใสใจ ความชวยเหลือเก้ือกูล
ระหวางผูเรียนดวยกันในแตละกลุมจึงเกิดข้ึนอยาง
แทจริง ผูเรียนท่ีอาจจะดอยความสามารถก็จะมีกำลังใจ
และรูสึกวาไมถูกทอดท้ิงใหโดดเด่ียว เพราะมีเพ่ือนท่ี
เกงกวา คอยชวยเหลือใหสามารถเกิดการเรียนรูได

เชนกัน เปนการชวยใหผูเรียนเกิดการยอมรับและเขาใจ
ถึงความแตกตางระหวางบุคคลอยางแทจริง 

  6.7 Task Analysis 
   การวิเคราะหงาน หรือ Task 

Analysis นับเปนหลักการสำคัญท่ีครูผูสอนจำเปนจะ

ตองใหความใสใจ และตองดำเนินการวิเคราะหงาน
ทุกคร้ังกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู คำถามสำคัญ
ที่จำเปนตองใชกับหลักการวิเคราะหงาน ก็คือ อะไร

การจัดการเรียนรูเพื่อนำความสุขสูผูเรียน 
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คือจุดประสงคปลายทางของการเรียนรูในคร้ังน้ี และ
การท่ีครูผูสอนจะทำใหผูเรียนเดินไปสูจุดประสงค
ปลายทางของการเรียนรูไดนั้นจะตองมีขั้นตอนอะไร
บางท่ีเปนลำดับขั้น และอะไรคือ พ้ืนความรู เดิม  
ที่ผูเรียนสามารถทำได หรือมีความรู ความเขาใจอยู
กอนหนาน้ันแลว แนวคิดของการวิเคราะหงาน หรือ 
Task Analysis น้ันจะเปนการชวยใหครูผูสอนสามารถ
มองภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางชัดเจน 
และตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูปลายทางท่ีตองการ
ใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน โดยการวิเคราะหงานจะเปน 
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนของการเตรียมการ
สอน เปนเสมือนแผนรางความคิด หรือพิมพเขียวการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอนที่จะมองเห็นภาพท้ังหมด
ของการเรียนรูที่จะเกิดข้ึนกอนลงมือปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนรูจริงในช้ันเรียน เชน หากครูผูสอน
จะสอนเนื้อหาเก่ียวกับการบวกเลข 2 หลัก ครูผูสอน
จะตองมั่นใจวา ผูเรียนมีความเขาใจและแมนยำกับ
การบวกเลขหลักเดียวมาเปนอยางดีแลว  และการ
บวกเลข 2 หลักจะมีการทดเกิดข้ึน จนในบางคร้ัง
ผลลัพธท่ีไดอาจกลายเปนเลข 3 หลักไดในท่ีสุด  ดังน้ัน 
ผูสอนก็จะตองแนใจวา ผูเรียนมีความเขาใจเร่ือง 
คาประจำหลักของจำนวนวา มีหลักหนวย หลักสิบ 
และหลักรอย จะวางตำแหนงอยางไร และมีการทดเลข
ขามหลักอยางไร เหลาน้ีคือการวิเคราะหงาน หรือ 
Task Analysis ของการจัดการเรียนรูเก่ียวกับ การ
บวกเลข 2 หลัก ที่ครูผูสอนจะตองเขาใจ และมอง

เห็นภาพอยางชัดเจน เพ่ือจะไดมาดำเนินขั้นตอนใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องนี้ใหขัดเจน และเปน
ไปตามลำดับของความเขาใจท่ีถูกตองเหมาะสม  
อันจะทำใหผู เรียนสามารถเรียนรูไดอยางชัดเจน  
งายและบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูในครั้งน้ัน ๆ 
ไดเปนอยางดี 

  6.8 Transfer of Learning 
   การถายโยงการเรียนรู หรือ 

Transfer of Learning เปนแนวคิดของการจัดการ

เรียนรูที่จะชวยเอ้ือใหการเรียนรูของผูเรียนงายข้ึน 
รวดเร็วย่ิงข้ึน เน่ืองจากการถายโยงการเรียนรูจะ
เปนการจัดการเรียนรูท่ีคำนึงถึงส่ิงท่ีผูเรียนไดเคยเรียนรู
ไปแลวในคร้ังกอน ไมวาจะเปนเน้ือหาสาระ ความคิด
รวบยอด กลวิธี แนวคิดที่ผูเรียนไดเรียนรูไปกอนหนา
นั้นแลวสามารถจะเอื้อตอการเรียนรูเรื่องราวท่ีกำลัง
จะเรียนรูในคร้ังใหม ซ่ึงส่ิงท่ีเคยเรียนรูไปแลวกอนหนา
นั้นจะเปนพ้ืนฐาน หรือจะทำใหผูเรียนสามารถจะนำ
ไปใชตอยอดการเรียนรูครั้งใหมไดงายข้ึน สะดวกข้ึน 
และรวดเร็วย่ิงข้ึน อันจะทำใหผูเรียนเกิดความสุข 
หรือเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู เน่ืองจากผูเรียน
สามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่ครูผูสอนตั้งไว
ได การใชแนวคิดของการถายโยงการเรียนรูจะชวยให
ครูผูสอนตระหนักถึงการจัดลำดับของเรื่องที่จะสอน
วา ควรสอนเนื้อหาใดกอนหลัง เน้ือหา แนวคิด วิธี
การใด  ท่ีจะมีลักษณะคลายคลึง หรือเอ้ือตอการเรียนรู
ในเน้ือหาใหมไดเปนอยางดี เชน เมื่อผูเรียนสามารถ
เขียนตัวพยัญชนะ  บ  พ  ผ  ไดแลว ครูผูสอนก็ควร
จะใหผูเรียนไดเขียนตัวพยัญชนะ  ป  ฟ  ฝ  ในลำดับ
ตอไป เพราะจะทำใหผูเรียนเกิดความรูสึกวา สิ่งท่ี
เรียนอยูนั้นงาย เกิดความภาคภูมิใจวาตนสามารถ
ทำไดบรรลุวัตถุประสงค แตถาหากครูผูสอนจะจัด
กิจกรรมการเรียนรูการสอนเขียนตัวพยัญชนะไปตาม
ลำดับของการอานออกเสียง คือ  ก  ข  ค  ฆ  ง  ก็จะ
พบวาเน้ือหาในการสอนแตละคร้ังจะไมมีคุณลักษณะ
ใดเลยที่จะเอ้ือตอการเรียนรูในครั้งตอ ๆ ไป ใหงาย
และรวดเรว็ข้ึน และผูเรยีนก็จะเกิดความรูสกึวาเร่ืองที่

กำลังเรียนน้ันคอนขางยากเกินความสามารถของตน 
  

ผลลพัธสำคญัท่ีเกดิขึน้จากความสขุในการเรยีนรู 
(Learning Outcomes) 

ความสุขในการเรียนรู (Happiness in 

Learning) จะเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหผูเรียนเกิดความ
พึงพอใจในการเรียน มองเห็นคุณคาในตนเอง ตลอด

จนทำใหผูเรียนรับรูความสามารถที่แทจริงของตนเอง 
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และท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือ จะชวยสรางวินัยในตนเองให
แกผูเรียน กลาวคือ เม่ือผูเรียนเกิดความสุขในการ
เรียนรูขึ้นแลว ผูเรียนก็จะสามารถควบคุมตนเองให
ปฏิบัติตนใหอยูในกฎเกณฑ ระเบียบ กติกาท่ีทาง
โรงเรียนและในช้ันเรียนไดกำหนดไว ผูเรียนจะสามารถ
กำกับตนเองใหมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการเรียน 
ไดแก ความใสใจในขณะเรียน การจดจอตอส่ิงท่ีกำลัง
เรียน การศึกษาคนควา ทำงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
ใหสำเร็จลุลวงไดดวยดี และสามารถควบคุมตลอด
จนกำกับตนเองใหประพฤติตนอยูในกฎระเบียบท่ีทาง

โรงเรียนกำหนดข้ึนเปนอยางดี เน่ืองจากมองเห็น
เปาหมายตอการเรียนอยางชัดเจน  นอกจากน้ี ผูเรียน
ยังจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูไดเปนอยางดี เน่ืองจาก
ผูเรียนไดมองเห็นเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง
วา การเรียนรูในแตละคร้ังจะเกิดสัมฤทธ์ิผลอยางไร
บาง โดยการท่ีผูเรียนไดมีการกำหนดเปาหมายใน
การเรียนรูไวอยางชัดเจนน้ัน จะชวยในการกำหนด
ทิศทางในการเรียนรูของตนใหเปนไปอยางเหมาะสม
และจะกอใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการท่ีจะ
พยายามและทุมเทกำลังสติปญญาเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายในการเรียนรูใหไดมากท่ีสุด 

 
บทสรุป 

การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง

มีความสุข หรือผูเรียนเกิดความพึงพอใจน้ันเปนประเด็น
ที่ครูผูสอนควรใหความสำคัญและตระหนักถึงการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผู เ รียนท่ี 

ครูผูสอนตองการใหเกิดข้ึน และทำใหการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีวาง

ไวทุกประการ การท่ีครูผูสอนจะทำใหผู เรียนเกิด 

ความสุขในขณะท่ีกำลังเรียนรู ซึ่งจะสังเกตไดจาก
การแสดงพฤติกรรมของผูเรียนท้ังดานการเรียนรู และ
การทำงานรวมกับผูอื่น ตลอดจนการรวมกิจกรรม
ตาง ๆ ในสถานศึกษา ครูผูสอนจำเปนจะตองเขาใจ
หลักการ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือ
นำมาประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผนการเรียนรู 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนการสรางเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะแหงตนอันจะเกิดการเรียนรู
ของผูเรียน การท่ีผูเรียนจะมีความสุขในการเรียนรู
หรือไม หรือมากนอยเพียงใดนั้นเกิดจากตัวผูเรียน
สามารถรับรูไดวา สิ่งท่ีตนกำลังเรียนรูอยูนั้นมีคุณคา 
มีสาระและสามารถนำไปใชประโยชนไดในอนาคต
ของตน อีกท้ังเน้ือหาท่ีเรียนรูเหลาน้ัน สามารถเรียนรู
ไดงาย มีความชัดเจน ไมเกิดความเครียดในขณะท่ี
กำลังเรียนอยู นับไดวาครูผูสอนเปนผูที่จะสามารถ
เอื้ออำนวยตลอดจนจัดกิจรรมการเรียนรูใหผูเรียน
เกิดความรูสึกดังกลาวได และความสุขในการเรียนรู
ของผูเรียนน่ีเองจะเปนตัวช้ีวัด หรือภาพสะทอนท่ีสำคัญ
ของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ 
ครูผูสอนแตละคนไดเปนอยางดี 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
บูรณาการทองถ่ิน  
Instructional of Stem Education Local Integrat 

 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ* 

* ครู ดร.วิทยฐานะเช่ียวชาญ  โรงเรียนบานปลองเหล่ียม องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 

บทคัดยอ 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการทองถ่ิน เปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนน 
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เรียนรูจากปญหาและสถานการณตางๆ รอบตัว โดยใชกระบวนการคิด  
การแกปญหาและการวางแผนการทำงานอยางเปนข้ันตอนจนสามารถแกปญหาน้ันๆ ได สะเต็มศึกษา  
(Stem Education) เปนการเรียนรูแบบบูรณาการ 4 กลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรมศาสตร (Engineering : E) และคณิตศาสตร  
(Mathematics : M) สวนใหญนำมาใชจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เพ่ือสงเสริมความสามารถ 
ดานการคิด การแกปญหา ซึ่งมีการบูรณาการเน้ือหาของทองถ่ินเพ่ิมเขามา ผานการเรียนรูดวยกระบวนการ
วิศวกรรมศาสตร 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การระบุปญหา 2) การคนหาแนวคิดท่ีเก่ียวของ 3) การวางแผน
และพัฒนา 4) การทดสอบและประเมินผล และ 5) การนำเสนอผลลัพธ สงผลใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ
และสามารถปฏิบัติ กิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการทองถิ่นไดอยู ในระดับที่นาพอใจ  
และมีความพึงพอใจตอการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการทองถ่ินอยูในระดับมาก 

 
Instructional of STEM education local integrate. The curriculum focuses on giving the 

students practical reality Learning by problems The situation around. The thought process Problem 
solving and planning work is a step. STEM education learning integrated four group learning 
consists of learning science (Science: S), technology (Technology: T), Engineering (Engineering:  

E) and Mathematics (Mathematics: M). Most applied learning activities and project – Based 
learning. To promote the ability to think of solutions. Through the learning process engineering 
consists of five steps: 1) identifying a Challenge 2) Explore ideas 3) Plan and Develop 4) Test and 
Evaluate and 5) Present the Solution. Students with knowledge Understanding and practice 
guidelines to integrate local STEM education is satisfactory and the satisfaction of students towards  

the model was at a high level. 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 

บทนำ 
 สังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เปนสังคม

แหงความรู (Knowledge Society) และสังคม 
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning 
Community) เพราะความสามารถและทักษะในการ
คิดมีความจำเปนสำหรับการเ รียนรูตลอดชี วิต 
การดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะในยุคขอมูลขาวสาร
ความรูที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตอเน่ือง  
ดังน้ันการจัดการศึกษาในปจจุบันตองเปนการจัดการ
ศึกษาใหคนในชาติเปนคนเกง คนดีและมีความสุข 
โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะเปนโรงเรียนท่ีมีหลักสูตร
แบบยึดโครงงานเปนฐาน (Project -Based Curriculum)
เปนการเรียนรูที่ใหนักเรียนเก่ียวของกับปญหาในโลก
ที่เปนจริงเปนประเด็นท่ีเก่ียวของกับความเปนมนุษย
และคำถามเก่ียวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และ
สากล  ทุกประเทศต่ืนตัวใหความใสใจตอการพัฒนา
คุณภาพของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย ทุกสมรรถนะจึงได
มีการพัฒนาและใชหลักสูตรการศึกษาท่ีมีเปาหมาย
ใหผูเรียน Learn to know,  Learn to be,  Learn to 
do (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต,ิ 2551: 53) เพ่ือใหมคีณุลักษณะท่ี
พึงประสงคในฐานะพลเมืองของชาติ การจัดการศึกษา
ของประเทศไทยขณะน้ีมีการเปล่ียนแปลงคอนขาง

มาก โดยการนำเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูในรูปแบบ
ตาง ๆ มาประยุกตและปรับใชเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ของผูเรียนในดานตาง ๆ ซึ่งผูเขียนตระหนักและเห็น
ถึงความสำคัญดังกลาวเปนอยางมาก ประกอบกับ
เปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี  รับผิดชอบสอนในสาระการออกแบบ

และเทคโนโลยี และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(คอมพิวเตอร) ซึ่งขณะน้ีไดนำแนวทางการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามาประยุกตใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในระดับประถมศึกษา 
ซึ่งมีแนวทางในการจัดการเรียนรูดังน้ี 

สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (2553) กลาววาเปนแนวทางการจัดการเรียนรู
ทีส่งเสริมความสามารถดานการคิดและการแกปญหา
เชงิสรางสรรค  สะเต็มศกึษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics  Education : STEM 
Education) คือแนวทางการจัดการเรียนรูบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Integration) 
ระหวางศาสตรสาขาตาง ๆ  ไดแก วิทยาศาสตร (Science :
S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรมศาสตร 
(Engineering : E) และคณิตศาสตร (Mathematics : M) 
โดยนำจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของ
แตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัวเพ่ือให 
ผู เ รียนนำความรูทุกแขนงมาใชในการแกปญหา 
การคนควาและการพัฒนาส่ิงตาง ๆ ในสถานการณโลก
ปจจบุนั โดยเนนการนำความรูไปแกปญหาในชวิีตจรงิ
และการประกอบอาชีพซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรูที ่
ครผููสอนหลายสาขารวมมอืกนัเพราะในการทำงานใน
ชวิีตประจำวันน้ันตองใชความรูหลายสาขาวิชาในการ
ทำงานผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน (Project – Based learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 

จากวิธีการดังกลาวผูเขียนไดทำการวิจัย 

เก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพบวากิจกรรมท่ีมี
ความทาทาย  การสรางสถานการณปญหาท่ีเหมาะสม  
จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในดานกระบวน 
การคิด การวางแผนในการ ทำงาน การแกปญหา 

การทำงานรวมกับผูอื่น ซึ่งผูเขียนใหความสำคัญกับ
การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนและการเรียนรู
นอกหองเรียนเพราะถือเปนการเรียนรูจากประสบการณ

ตรง จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ
ทองถ่ินข้ึนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรคใหกับ

ผูเรียนโดยใชแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการเน้ือหา
เร่ืองราวในทองถ่ินใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกการ 
แกปญหาจากสถานการณที่พบจริงในชุมชน   
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ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 

การทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มศึกษา
ไมไดจำกัดอยูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรการงานอาชีพและเทคโนโลยีแตสามารถ
บูรณาการรวมกับวิชาอื่น เชน ศิลปะ ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษสุขศึกษาพลศึกษาจุดประสงคของ 
การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาคือสงเสริมให
ผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตรและ 
เห็นวาวิชาเหลาน้ันเปนเร่ืองใกลตัวท่ีสามารถนามา
ใชในทุกวันนอกจากน้ีสะเต็มศึกษายังเปนการสงเสริม
การพัฒนาทักษะท่ีจำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21  
อีกดวย 
การบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

เปนการบูรณาการขามกลุมสาระวิชา 
(Interdisciplinary Integration) นั่นคือเปน 
การบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตาง ๆ ไดแก
วิทยาศาสตร (S) เทคโนโลยี (T) การออกแบบและ
เทคโนโลยี (E) และคณิตศาสตร (M) ท้ังน้ีไดนำจุดเดน
ของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแตละสาขา
วิชามาผสมผสานกันอยางลงตัวกลาวคือ 

วิทยาศาสตร (S) เนนเก่ียวกับความเขาใจ
ในธรรมชาติโดยนักการศึกษามักชี้แนะใหครูผูสอน 
ใชวิธีการสอนวิทยาศาสตรดวยกระบวนการสืบเสาะ 
(Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรมการ

สอนแบบแกปญหา (Scientific Problem-based 
Activities) ซึ่งเปนกิจกรรมที่เหมาะกับผูเรียนระดับ
ประถมศึกษาจะทำใหนักเรียนสนใจมีความกระตือรือรน

รูสึกทาทายและเกิดความม่ันใจในการเรียนสงผลให 
ผูเรียนสนใจท่ีจะเรียนในสาขาวิทยาศาสตรในระดับ
ชั้นท่ีสูงข้ึนและประสบความสำเร็จในการเรียน 

เทคโนโลยี (T) เปนวิชาท่ีเก่ียวกับกระบวนการ
แกปญหาปรับปรุงพัฒนาส่ิงตาง ๆ หรือกระบวนการ

ตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของคนเราโดย 
ผานกระบวนการทำงานทางเทคโนโลยีที่เรียกวา 

Engineering Design หรือ Design Process ซ่ึงคลาย
กับกระบวนการสืบเสาะดังนัน้เทคโนโลยีจงึมไิดหมายถึง
คอมพิวเตอรหรือ ICT ตามท่ีคนสวนใหญเขาใจ 
แตจะนำความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
เคร่ืองมือในการดำเนินการรวบรวมขอมูล การคนหา  
การแสวงหาความรู  วิธีการทำงาน การนำเสนอ   
และการเผยแพรผลงานเปนสวนใหญ 

การออกแบบและเทคโนโลยี (E) เปนวิชา 
ที่วาดวยการคิดสรางสรรคพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ 
เพ่ือการแกปญหาและสนองความตองการของมนุษย  

คณิตศาสตร (M) เปนวิชาท่ีมิไดหมายถึง

การจำนวนเทาน้ันแตเก่ียวกับองคประกอบอ่ืนท่ีสำคัญ
ประการแรก คือกระบวนการ คิดคณิตศาสตร 
(Mathematical Thinking) ซึ่งไดแกการเปรียบเทียบ
การจำแนก/จัดกลุมการจัดแบบรูปและการบอกรูปราง
และคุณสมบัติประการท่ีสองภาษาคณิตศาสตรเด็ก
จะสามารถถายทอดความคิดหรือความเขาใจความ
คิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตรไดโดยใช
ภาษาคณิตศาสตรในการสื่อสาร เชน มากกวา 
นอยกวา เล็กกวา ใหญกวา ฯลฯ ประการตอมาคือ
การสงเสริมการคิดคณิตศาสตรขั้นสูง (Higher-Level 
Math Thinking) จากกิจกรรมการเลนของเด็ก 
หรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
สะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

จุดเดนของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มคือ
การผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเขากับ
การเรียนรูวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ของผูเรียนในขณะทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู 
ความ เข า ใจและฝ ก ทักษะด าน วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีผูเรียนตองนำความรู 
มาออกแบบชิ้นงานหรือวิ ธีการเ พ่ือตอบสนอง 
ความตองการหรือแกปญหาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำ

วันเพ่ือใหไดเทคโนโลยีซ่ึงเปนผลผลิตจากกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีนำมาใช
ประกอบดวยขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 

1. การระบุปญหา (Identify a Challenge) 
เปนข้ันตอนท่ีผูแกปญหาทำความเขาใจส่ิงท่ีเปนปญหา
ในชีวิตประจำวันและจำเปนตองหาวิธีการหรือสราง
สิ่งประดิษฐ (innovation) เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

2. การคนหาแนวคิดที่เก่ียวของ (Explore 
Ideas) การรวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับ
การแกปญหาและประเมินความเปนไปไดความ 
คุมทุนขอดีขอดอยและความเหมาะสมเพ่ือเลือกแนวคิด
หรือวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

3. การวางแผนและพัฒนา (Plan and 
Develop) ผูแกปญหาตองกำหนดข้ันตอนยอย 
ในการทำงานรวมทั้งกำหนดเปาหมายและระยะเวลา
ในการดำเนินการใหชัดเจนรวมถึงออกแบบและพัฒนา
ตนแบบ (prototype) ของผลผลิตเพ่ือใชในการทดสอบ
แนวคิดท่ีใชในการแกปญหา 

4. การทดสอบและประเมินผล (Test and 
Evaluate) เปนข้ันตอนทดสอบและประเมินการใช
งานตนแบบเพ่ือแกปญหาโดยผลท่ีไดอาจถูกนำมาใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธใหมีประสิทธิภาพ
ในการแกปญหามากข้ึนซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดหลาย
ครั้งในกระบวนการแกปญหา 

5. การนำเสนอผลลัพธ (Present the 

Solution) หลังจากการพัฒนาปรับปรุงทดสอบและ
ประเมินวิธีการแกปญหาหรือผลลัพธจนมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีตองการแลวผูแกปญหาตองนำเสนอผลลัพธ
ตอสาธารณชนโดยตองออกแบบวิธีการนำเสนอขอมูล 

ที่เขาใจงายและนาสนใจอยางไรก็ตามในการทำงาน
ผูเรียนไมจำเปนตองมีลำดับที่แนนอนโดยข้ันตอน
ทั้งหมดสามารถสลับไปมาหรือยอนกลับข้ันตอนได

ตามความเหมาะสม 
บูรณาการทองถ่ิน 

เปนการ จัดการ เ รียนการสอนโดยให 
ความสำคัญกับชุมชนและทองถิ่น เนนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูจากการไดปฏิบัติจริงจากสถานการณที่พบ

ในชุมชน เชน การไปศึกษาเร่ืองของประวัติศาสตร   
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การประกอบอาชีพ  
วิถีชีวิต การศึกษาพยาบาลแบบพ้ืนบานจากบุคคล
และองคกรในชุมชนนอกเหนือไปจากการเรียน 
ในโรงเรียน  เพ่ือใหนักเรียนสามารถทำงานไดกับ 
ทุกภาคสวนในสังคมเกิดการหย่ังรู ในโลกของ 
ความเปนจริงมากข้ึน เขาใจการปฏิบัติของบุคคล 
ที่มีตอสังคมและการเมืองมีความรับผิดชอบตอสังคม
และสามารถเขาใจกระบวนการเรียนรูได เ รียนรู 
เก่ียวกับประเด็นปญหาสังคมที่มีความซับซอน เรียนรู
วัฒนธรรมสำหรับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติ
งานได เปนการพัฒนาทักษะสังคมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมใหกับนักเรียนไดดวย (บุญสืบ โสโสม,2553) 
ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนรู 

การเรียนรูทีแ่ทจรงิอยูในโลกจรงิหรอืชวิีตจรงิ 
การเรียนวิชาในหองเรียนยังเปนการเรียนแบบสมมติ  
ครูจึงตองออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียน 
ไดเรียนในสภาพท่ีใกลเคียงชีวิตจริงท่ีสุดผูเรียนมี 
อิสระเลือกส่ิงท่ีตนเองพอใจ แสดงความเห็น เปนตัว
ของตัวเองและสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นการเรียนรู 
อยางสนุกสนานและการเลนเปนสวนหน่ึงของงาน 
(วิจารณ  พานิช,2555: 21) มีความรวมมือและความ
สัมพันธกันในทุกกิจกรรม เพ่ือผูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองไดตลอดชีวิตมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
และดำรงชีวิตท่ีมีคุณภาพในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ผูเขียนจึงสนใจพัฒนาแนวทางจัดการ
เรียนรูบูรณาการทองถ่ิน เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรู 
สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของชุมชน 

วางแผนดำเนินการแกไข พัฒนาตามกระบวนการ
เพ่ือใหการเรียนรูนั้นมีประโยชนและสะทอนกลับสู
ชุมชนอยางย่ังยืน เพ่ือเปนการพัฒนาการศึกษาใหมี
คุณภาพมากข้ึน 
ปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 
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    การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
ที่ยึดผูสอนเปนศูนยกลาง (Teacher-centered) ใน
อดีตที่ผานมาน้ันไมสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยาง
แทจริงในการปฏิรูปการศึกษาจึงไดมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิดเปนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(Learner-centered, Student-centered หรือ 
Child-centered) โดยมีหลักการวากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตองเนนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู
และพัฒนาความสามารถไดตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพของตนเองรวมท้ังสนับสนุนใหมีการฝกและ
ปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงานมีการเช่ือมโยง 
สิ่งท่ีเรียนกับสังคมไดเรียนรูจากหลาย ๆ สถานการณ
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนมีการจัดกิจกรรม
และกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหสังเคราะห
ประเมินและสรางสรรคสิ่งตาง ๆ โดยไมเนนไปท่ี 
การทองจำเพียงเน้ือหาผูเรียนจึงมีอิสระในการเรียน
มากข้ึนอาจกลาวไดวาการศึกษาเปลี่ยนมาใหความ
สำคัญกับ “การเรียน” มากกวา “การสอน” (วิโรจน  
สารรัตนะ, 2556: 108) จากหลักการและแนวคิด 
ดังกลาวนักการศึกษาจึงไดพัฒนาแนวทางในการจัด
กิจกรรมที่เอ้ือประโยชนสูงสุดใหแกผูเรียนโดยปรับ
เปล่ียนในดานตาง ๆ ประกอบดวย (วิโรจน  สารรัตนะ, 
2556: 104-106) ดังน้ี 

1. ด า นห ลั กสู ต ร ก า ร สอนทั กษะ ใน
ศตวรรษที่ 21 แยกกันในบริบทของวิชาหลักและ 
รูปแบบสหวิทยาการมุงเนนการใหโอกาสสำหรับ 

การใชทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในเน้ือหาและวิธีการ
ตามความสามารถในการเรียนรูบูรณาการการใช
เทคโนโลยีสนับสนุนแนวทางเพ่ิมเติมในการใชปญหา

เปนฐานและทักษะการคิดข้ันสูงสนับสนุนใหรวม
ทรัพยากรของชุมชน ภูมิปญญาชาวบาน แหลงเรียนรู
นอกหองเรียนมาใชในการจัดการเรียนรูให เ กิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ด าน ผู สอนมีแนวทางการสอน ท่ีมี 

การบูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 เคร่ืองมือและ

กลยุทธการเรียนการสอนไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียน
การเรียนการสอนท่ีเนนการทำโครงงานเนนการให 
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง การทำงานรวมกับผูอื่น 
แสดงใหเห็นวามีความรูความเขาใจในเรื่องจริง 
สามารถเ พ่ิมการแกปญหาการคิดเชิ ง วิพากษ 
และอื่น ๆ ที่ทำใหชุมชนเปนแหลงเรียนรู เกิดการ
แลกเปล่ียนความรูระหวางชุมชน พัฒนา ความสามารถ
ในการระบุตัวตนของนักเรียนโดยเฉพาะอยางย่ิงรูจุด
แข็งและจุดออนของผูเรียน ชวยใหครูพัฒนาความ
สามารถในการใชกลยุทธตาง ๆ ไดเหมาะสมกับผูเรียน
แตละบุคคล 

3. ดานผู เ รียนเปนนักรวมมือสามารถ 
เรียนรูรวมกับผูอื่นไดเรียนรูอยางอิสระ ยืดหยุนเพ่ือ 
การเรียนรูตลอดชีวิต เปนนักวิเคราะหที่ฉลาดเปน 
นักสังเคราะหที่สรางสรรคสามารถทำความเขาใจ
แนวคิดท่ีซับซอนไดและสามารถนำความรูไปประยุกต
ใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 

4. การวัดและประเมินผล รองรับความ
สมดุลของการประเมินรวมท้ังมีคุณภาพสูง การทดสอบ
มาตรฐานพรอมกับการประเมินผลในชั้นเ รียน 
ที่มีประสิทธิภาพเนนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนใน
การปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีถูกฝงลงในการเรียนรู
และชีวิตประจำวันการประเมินการใชเทคโนโลยีให 
มีความสมดุล ความชำนาญของนักเรียนซ่ึงเปน 

การวัดทักษะในศตวรรษท่ี 21 
จากท่ีกลาวมาจะเห็นวาการจัดการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 มีความจำเปนท่ีจะตองมีการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณการศึกษา
ของโลก ทั้งในดานของหลักสูตรการจัดการเรียน 
การสอน ครูผูสอน ผูเรียน และการวัดประเมินผล  
ซึ่ งมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมคอนขางมาก 
มุงเนนการเรียนรูโดยใหผูเรียนเปนสำคัญเปนผูคิด 

ผูสราง  ผูลงมือปฏิบัติในทุกข้ันตอน  โดยเนนการเรียนรู
แบบรวมมอื การคนหาความรูเพ่ิมเตมิจากอนิเทอรเน็ต 
ผูสอนสงเสริมใหผู เ รียนเกิดการเรียนรูมากกวา 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 
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การสอนแบบเดิม สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู   
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณที่เหมาะสมกับการเรียนรู  
การวัดและประเมินผลเนนการประเมินตามสภาพจริง 

นอกจากน้ันแลวการจัดการเรียนรูในลักษณะ
ดังกลาว  ยังสงเสริมความสามารถดานการแกปญหา
อยางสรางสรรค ซึ่งเปนวิธีการแกปญหาโดยอาศัย
จินตนาการและการไตรตรองอยางละเอียด (Mitchel 
and Kowalik, 1999: 4) เปนการทำงานรวมกันระหวาง
ความคิดสรางสรรคกับความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
(Isaken  and  Treffinger, 1985) เปนทักษะสำคัญท่ี
ตองการใหเกิดกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถนำ
ทักษะท่ีมีประยุกตใชในการดำเนินชีวิตไดอยาง 
มีคุณภาพ 
หองเรียนสำหรับการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาบูรณาการทองถ่ิน  

เปนหองเรียนท่ีมีชีวิตตามสภาพแวดลอม  
เ รียน รู ชี วิตจริ งห ลัก สูตร ยึดโครงงานเปนฐาน   
คิดสรางสรรคยึดผลลัพธเปนฐานเนนสิ่งท่ีนักเรียนรู 
สามารถทำไดและเปนไดเนนทักษะข้ันสงูของ Bloom’s 
taxonomy ใหความสำคัญกับการสืบคนวิจัย เรียนรู
ดวยตนเองเปดโลกกวางกับเพ่ือนรวมชั้นเรียนคนอ่ืน
นักเรียนเปนศูนยกลาง ครูเปนผูอำนวยความสะดวก
หรือเปนโคชเสรีภาพทางการเรียนสูงเ ช่ือใจกัน 
เรียนรูรวมกัน จูงใจสูงหลักสูตรแบบบูรณาการหรือ 
สหวิทยาการ ใหความสำคัญกับส่ิงท่ีไดเรียนรูคาดหวัง
นักเรียนประสบผลสำเร็จสูงตนเอง เพ่ือน และ 
คนอื่น ๆ เปนผูประเมินหลักสูตรคำนึงถึงความสนใจ  

ประสบการณ ความสามารถพิเศษและโลกที่เปนจริง
การปฏิบัติ  โครงงาน  สื่อประเภทตาง ๆ ถูกใชเพ่ือ
การเ รียนรู และประเมินผลโดยคำนึ ง ถึงความ
หลากหลายของนักเรียน 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษาบูรณาการทองถ่ิน 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษาบูรณาการทองถิ่น ที่ผูเขียนพัฒนาขึ้น

เพ่ือนำมาใชสอนกับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังน้ี  (1) เตรียมความพรอม 
(Preparing: P) การประชุม ช้ีแจง วางแผนการดำเนิน
การรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน ใหความรู
เบ้ืองตนกับนักเรียนกอนลงพ้ืนท่ี (2) กลยุทธการเรียนรู 
(Strategies :S) นำเทคนิควิธีการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ 
มาประยุกตใช ประกอบดวยการใชปญหาเปนฐาน
การสืบเสาะหาความรู  การเรียนรูดวยโครงงาน  
การแกปญหาเชิงสรางสรรค และการใชความรู 
ดานเทคโนโลยี  มีการบูรณาการความรูของศาสตร
การเรียนรูในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร
และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตามกระบวนการวศิวกรรมศาสตร (3) สูผลสะทอนคดิ 
(Reflection : R) ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนและความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีตอแนวทางการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษาบูรณาการทองถิ่น (4) ประเมินประสิทธิผล 
(Assessing : A) การประเมินตามสภาพจริงโดยมี

บุคคลท่ีเก่ียวของทุกฝายรวมประเมินประกอบดวย 
นักเรียน  ผูปกครอง ชุมชน  ภูมิปญญาทองถ่ิน ครู 
และผูที่มีสวนเก่ียวของทุกภาคฝาย  (5) บูรณาการ
ทองถ่ิน (Community based  Learning) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตองบูรณาการเน้ือหาเรื่องราว 
ของชุมชนในทุกข้ันตอน การนำแนวทางดังกลาวไป
ประยุกตใชอาจตองมีการกำหนดเง่ือนไขเพ่ือให 

การใชประสบความสำเร็จประกอบดวย (1) ผูสอน
เปนผูอำนวยความสะดวกและกระตุนใหผูเรียนเกิด
กระบวนการคิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา (2) ผูเรียน

ลงพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือเก็บขอมูลดวยตนเอง  ฝกการ
คิดและการแกปญหาจากสถานการณจริง ท่ีพบ 
ในชุมชน และ (3) มีการยึดหยุนเวลาในการจัด 
การเรียนรูใหเหมาะสมกับกิจกรรมนอกหองเรียน 
การประเมินผลการจัดการเรียนรูตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา 
การประเ มินผลเ พ่ือพัฒนาการเ รียนรู 

ในลักษณะของการจัดการเรียนรูตามแนวทาง 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

สะเต็มศึกษามีกระบวนการท่ีสำคัญแบงออกเปน  
3 ลักษณะท้ังการประเมินอยางเปนทางการและไม
เปนทางการคือ 

1. การประเมินกอนการจัดการเรียนรู  
(Pre-Assessment)  

2. การประเมนิเพ่ือการพัฒนา (Formative 
Assessment)  

3. การประเมินเ พ่ือสรุปผลการเรียนรู  
(Summative Assessment)  

ตัวอยางวิธีการประเมิน เชน การสังเกต 
การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การใชเกณฑ 
การประเมิน (Rubric) การประเมิน การปฏิบัติงาน 
การประเมินจากแฟมสะสมงานการประเมินตนเอง
การประเมินโดยเพ่ือน เปนตน 
ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 

1. ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและสราง
นวัตกรรมใหม ๆ ที่ใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมเปนพ้ืนฐาน 

2. ผูเรียนเขาใจและสนใจการประกอบอาชีพ
ดานสะเต็มมากขึ้น 

3. ผูเรียนเขาใจสาระวิชาและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากข้ึน 

4. หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีสวนรวม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

5. สงเสริมการจัดการเรียนรูและเช่ือมโยง
กันระหวาง 8 กลุมสาระวิชา 

6. สรางกำลังคนดานสะเต็มของประเทศ

ไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาติ 
จากความสำ คัญดั งกล า วข า งต นซึ่ ง 

มุงตองการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานการ

คิดอยางสรางสรรค การแกปญหา การประยุกตใช
ความรู  เพ่ือใหผูเรียนสามารถดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ
ทามกลางการเปล่ียนแปลง ผูเขียนจึงนำแนวทาง 

สะเต็มศึกษาบูรณาการทองถ่ินมาใชในการจัดการ
เรียนรูโดยทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 6 โรงเรียนบานปลองเหล่ียมภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2558 จำนวน 20 ชั่วโมง  พรอมทั้งจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินภาระงาน ชิ้นงาน 
และดำเนินการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว
ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research:R
1
) ศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานและความตองการของผูที่เก่ียวของ 
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development : 

D
1
) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development: 

D&D) ออกแบบหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการ
เรียนรู 

ขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research: R
2
) 

ทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีกำหนดไว 
ขั้นตอนท่ี 4  การพัฒนา (Development:  

D
2
) ประเมินผล  ประเมินความสามารถ ทักษะ  

ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนและประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู 
ตัวอยางการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาบูรณาการทองถ่ิน 

ตัวอยางหนวยการเรียนรูที่  1 “เร่ืองเลาจาก
ชุมชน” กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 4 ชั่วโมง
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2558 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด (แบบ
บูรณาการการเรียนรู) กลุมสาระการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี (Technology / Engineering) 
 มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและ

กระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความ
คิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอ

ชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการ
เทคโนโลยีที่ย่ังยืน 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

 มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ  เห็นคุณคา
และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู  การส่ือสาร การแกปญหา การทำงาน
และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ 
มีคุณธรรม 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (Mathematics) 

 มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเก่ียวกับ 
การวัดวัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตองการวัด 

 มาตรฐาน ค 2.2  แกปญหาเก่ียวกับ
การวัด 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (Science) 

 มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะ
หาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเคร่ืองมือ
ที่มีอยูในชวงเวลาน้ัน ๆ เขาใจวา  วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวของ
สัมพันธกัน 

 
ตัวชี้วัด 

ง 2.1 ป.6/1  อธิบายสวนประกอบของระบบ
เทคโนโลยี 

ง 3.1 ป.6/2  ใชคอมพิวเตอรในการคนหา
ขอมูล 

ง 3.1 ป.6/4  นำเสนอขอมูลในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมโดยเลือกใชซอฟตแวรประยุกต 

ค 2.1 ป.6/1 อธิบายเสนทางหรือบอก
ตำแหนงของสิ่งตาง ๆ โดยระบุทิศทางและระยะ 

ทางจริง  จากรูปภาพ  แผนท่ี  และแผนผัง 
ค 2.2 ป.6/3  เขียนแผนผังแสดงตำแหนง

ของสิ่งตาง ๆ และแผนผังแสดงเสนทางการเดินทาง 
ว 8.1 ป.6/1  ต้ังคำถามเก่ียวกับประเด็นหรือ

เร่ืองหรือสถานการณที่จะศึกษาตามท่ีกำหนดใหและ

ตามความสนใจ 

ว 8.1 ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการ
สำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา และคาดการณ
สิ่งท่ีจะพบจากการสำรวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ป 6/3 เลือกอุปกรณท่ีถูกตองเหมาะสม
ในการสำรวจ  ตรวจสอบใหไดขอมูลท่ีเชื่อถือได 

 ว 8.1 ป6/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งท่ีคาดการณไว 
นำเสนอผลและขอสรุป 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ระบบเทคโนโลยี  เปนระบบท่ีมนุษย

คิดคนขึ้นเพ่ือการแกปญหาหรือสนองความตองการ 
โดยกำหนดขององคประกอบทางเทคโนโลยี ไดแก  
ตัวปอน กระบวนการ ผลผลิตและลำดับขั้นตอนการ
แกปญหาหรือสนองความตองการใหสัมพันธกันจน
บรรลุวัตถุประสงค  ระบบเทคโนโลยีพบไดในชีวิต
ประจำวัน ดังน้ันเราควรศึกษาและทำความเขาใจเพ่ือ
จะไดนำความรูมาปรับใชใหเปนประโยชนตอการดำรง
ชีวิต โดยมีการศึกษา สำรวจสภาพปญหาและความ
ตองการของชุมชน มีการวิเคราะหขอมูลและนำมาใช
เปนแนวทางในการแกไขปญหาและรวมกันพัฒนา 
ตอไปซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมใน
การคนหาขอมูลและการนำเสนอขอมูล 

3. ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู ด า น ค ว า ม รู  
(Knowledge)  

 1. ระบบเทคโนโลยีประกอบดวยตัว
ปอน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Output)  

 2. มนุษยมีการปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีอยางตอเน่ืองตลอดเวลาเทคโนโลยีที่ได

สามารถนำไปแกปญหาหรือสนองความตองการตาม
สภาพความเปนอยูของมนุษยในแตละยุคสมัยไดเมื่อ
มนุษยไดคนพบความรูใหมก็จะทำใหมนุษยสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหดีกวาเดิมอยาง
ตอเน่ือง เรียกวา วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 
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3. เทคโนโลยีมปีระโยชนชวยใหการทำงาน
หรอืทำกิจกรรมตาง ๆ ของมนษุยดขีึน้มปีระสทิธิภาพ 
เชน สะดวกสบาย รวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน 

4. การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูล เชน  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  แบบสังเกต
การเก็บรวบรวมขอมูลและการบันทึกประเด็นสำคัญ
ที่ไดจากการสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต 
สรุปขอมูลเพ่ือการนำเสนอ 
ดานทักษะกระบวนการ (Process) 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น ก า ร คิ ด อ ย า ง มี
วิจารณญาณ: นักเรียนมีความสามารถดานการคิด
วิเคราะห  การสังเคราะหซ่ึงวัดไดจากระดับพฤติกรรมท่ี
ผู เ รี ยนแสดงความสามารถในการ คิดอย างมี
วิจารณญาณโดยประเมินตามเกณฑจากความสามารถ 
5 ขอ ดังน้ี 

1. ระบุปญหาและความตองการ  

2. เลือกขอมูลที่สำคัญ  
3. ความสามารถในการตัดสินใจอยางมี

เหตุผล  
4. การคนควา การแสวงหาคำตอบ คนหา

ความจริง   
5. ความสามารถในการสรุปผลจากขอมูล

และหลักฐานตาง ๆ ที่ปรากฏ    
ดานการแกปญหาอยางสรางสรรค :นักเรียนมีความ
สามารถดังน้ี 

1. การระบุปญหาและความตองการท่ี
ชัดเจนความสามารถในการกำหนดปญหาหรือความ
ตองการท่ีจะดำเนินการแกไขในสถานการณที่พบได

อยางชัดเจนเปนสิ่งที่มีประโยชนและสามารถทำได

จริง พรอมทั้งการใหเหตุผลประกอบได 
2. การคนพบแนวคิด  ความสามารถใน

การคนพบแนวคิด  วิธีการ หลักการท่ีแทจริงท่ีเกิดขึ้น

จากสถานการณอื่น ๆ ไดอยางหลากหลายและ
พิจารณาระบุสาเหตุของปญหาไดอยางเปนเหตุเปน
ผลและสามารถนำความรูท่ีคนพบมาวิเคราะหสังเคราะห 

เพ่ือนำมาปรบัใชในการแกปญหาของตนเองได 
3. ทักษะการคนพบวิ ธีการแกปญหา 

ความสามารถในการเสนอเกณฑหรือแสดงเหตุผลที่
แตกตางจากคนอื่นไดเพ่ือการตัดสินใจเลือกแนวทาง
และวิธีการแกปญหาท่ีดีที่สุด มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดในการแกปญหาของตนเอง 

4. การนำไปปฏิบัติไดจริง ความสามารถ
ในการนำแนวทางหรือวิธีการแกปญหาท่ีคนพบไปใช
แกปญหาท่ีพบจริง เพ่ือประเมินวาวิธีการ ชิ้นงาน  
แนวคิด  หรือขอคนพบท่ีไดนั้นสามารถแกปญหาท่ี
กำหนดไวไดมากนอยเพียงใด 

5. ทักษะการสรางสรรคความรูความ
สามารถในการนำความรูหรือแนวความคิดท่ีไดจาก
ขั้นท่ี 3 และขั้นตอนที่ 4 ไปใชในการแกปญหากับ
สถานการณอื่น ๆ ไดอยางหลากหลาย และมีความ
เปนไปไดอยางหลากหลาย และแตกตางจากคนอ่ืน 
โดยมีการเช่ือมโยงปญหาท่ีเก่ียวของกับสถานการณ
อื่น ๆ และมีการขยายผลของความรูสูชุมชน 

4.  สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ใฝเรียนรู 
 2. มุงมั่นในการทำงาน 

6.  การวัดและประเมินผล 
 1. ชิ้นงานการศึกษา สำรวจชุมชน 

“ปลองเหล่ียม” 
 2. นิทรรศการแสดงผลงาน 
7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ผู สอนจัด กิจกรรมการ เ รียน รู ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการทองถ่ินโดยคำนึงถึง

องคประกอบที่สำคัญในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
กับผูเรียนประกอบดวย วัตถุประสงค เน้ือหา กิจกรรม  สือ่ 
แหลงเรียนรู  การวัดและประเมินผล โดยดำเนินการ

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 
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ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน (PSRAC) 
ไดแก  ขั้นท่ี 1 เตรียมความพรอม (Preparing: P)  
ขั้นท่ี 2 กลยุทธการเรียนรู (Strategies : S) ขั้นท่ี 3  
สูผลสะทอนคิด (Reflection : R) ขั้นท่ี 4 ประเมิน
ประสิทธิผล (Assessing : A) และข้ันท่ี 5 บูรณาการ
ทองถ่ิน (Community Based : C) ข้ันตอนน้ีจะเปนการ
บูรณาการเน้ือหาของชุมชนและมีการเช่ือมโยงอยูใน
ทุกข้ันตอนของการจัดกิจกรรม  ซึ่งมีแนวทางในการ
จัดกิจกรรมดังน้ี 

 7.1 กิจกรรมนำเขาสูบทเรียน 
  ขั้น ท่ี 1 เตรียมความพรอม 

(Preparing: P) 
  ผู ส อ น ใ ห ผู เ รี ย น ดู ภ า พ ก า ร

เปล่ียนแปลงเคร่ืองใชไฟฟา ในอดีตและปจจุบัน โดย
ยกตัวอยาง เตารีดแลวรวมกันสนทนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและอภิปรายถึงประเด็นของการเปล่ียนแปลง
ดงักลาว  โดยผูสอนใชคำถามกระตุน ดงัน้ี 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 

 

 

 

 

1. เตารีดในอดีตกับปจจุบันมีลักษณะ
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

2. เตารีดที่เปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา
มีความสัมพันธกับสภาพความเปนอยูของมนุษย 
หรือไม  อยางไร 

ผู สอนและผู เ รี ยนร วม กันอภิปรายถึง 
การเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบอยางไรตอการ
ดำรงชีวิตของมนุษย  มีขอดี  ขอเสียอยางไร  และรวม

กันสรุปวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
ผูสอนรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษา  

สำรวจชมุชนโดยการสัมภาษณ การสอบถาม เก่ียวกับ 

ขอมูลพ้ืนฐานบริบทของชุมชนปลองเหล่ียม  ประกอบ
ใบความรูที่ผูสอนจัดเตรียมไวเพ่ือใหศึกษาและทำ 
ความเขาใจกอนการลงพ้ืนท่ีจริง แลวรวมกันอภิปราย  
โดยการใชคำถามดังน้ี 

1. นักเรียนพบเห็นการเปล่ียนแปลงใน

ดานใดบางของชุมชนที่เราอาศัย 
2. นักเรียนคิดวาการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน

มีสาเหตุมาจากส่ิงใด 

3. นักเรียนเปรียบเทียบวิถีชีวิตความเปน
อยูของชุมชนในอดีตกับปจจุบันวามีความแตกตาง
กันอยางไรและมีขอดี  ขอเสียตางกันอยางไรในความ
คิดเห็นของนักเรียน 

ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปถึงความสำคัญ
ของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่สงผลตอการดำรง
ชีวิตของมนุษยเปนสาเหตุสำคัญของการเปล่ียนแปลง 
และประโยชนที่มนุษยไดรับจากการเปล่ียนแปลง 
ดังกลาว 

7.2  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  ขัน้ท่ี 2 กลยุทธการเรียนรู (Strategies : S) 

ใชเทคนิคการสืบเสาะหาความรู Inquiry -Based 
Learning  มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นสรางความสนใจ (engagement) 
2. ขั้นสำรวจและคนหา (exploration)  

3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (explanation) 
4. ขั้นขยายความรู (elaboration) 
5. ขั้นประเมิน (evaluation) 
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 ผูสอนใชวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry - Based Learning)  

ขั้นท่ี 1 สรางความสนใจ โดยใหผูเรียนดู 
วีดิทัศนเก่ียวกับชุมชนปลองเหล่ียม โดยภาพรวมของ
ชุมชนในอดีต  เร่ิมตั้งแตเสนทางการเดินทางเขาสู
หมูบาน  การเดินทาง  การประกอบอาชีพ  พืชเศรษฐกิจ  
สถานท่ีสำคัญ บุคคลสำคัญ  ภูมิปญญาทองถิ่น  
หลังจากน้ันรวมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และอภิปรายถึงวิถีชี วิตความเปนอยูของชุมชน 
การเปล่ียนแปลงจากอดีตสูปจจุบัน โดยการใชคำถาม
กระตุน ดังน้ี 

1. สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกิด
จากอะไร  การเปล่ียนแปลงมีขอดี  ขอเสียอยางไร 

2. นักเรียนอยากใหชุมชน “ปลองเหล่ียม” 
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด  เพราะเหตุใด 

3. หากชุมชน “ปลองเหล่ียม” ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงยังคงเปนเหมือนในอดีต นักเรียนคิดวา
จะเปนอยางไรและสงผลอยางไรตอความเปนอยูของ
คนในชุมชน 

ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบอยางไรตอการดำรง
ชีวิตของมนุษย มีขอดี ขอเสียอยางไร และรวมกันสรุป
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ที่ทำใหมนุษยมีความสะดวกสบายมากข้ึน  ทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพโดยใชระยะเวลานอยลง และมี
ความปลอดภัยในชีวิตมากข้ึนซึ่งผูเรียนตองสามารถ

สรุปไดวา มนุษยมีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี

อยางตอเน่ืองตลอดเวลาเทคโนโลยีที่ไดสามารถนำ
ไปแกปญหาหรือสนองความตองการตามสภาพความ
เปนอยูของมนุษยในแตละยุคสมัยไดเม่ือมนุษยได 
คนพบความรูใหมก็จะทำใหมนุษยสามารถปรับปรุง
และพัฒนาเทคโนโลยีใหดีกวาเดิมอยางตอเน่ือง เรียก

วา วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
ขั้นท่ี 2 สำรวจและคนหาผูเรียนหาคำตอบ

เก่ียวกับการนำเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวันที่พบ

ในชุมชนเก่ียวกับการประกอบอาชีพ วามีประโยชน
อยางไร โดยการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมใหศึกษา
และสำรวจชุมชนในพื้นท่ีตางๆ โดยจัดกิจกรรมดังน้ี 

1. แบงกลุมผูเรียนคละกัน (เกง ปานกลาง  
ออน) จำนวน 4 กลุม เพ่ือศึกษาและสำรวจ การนำ

ความรูดานเทคโนโลยีมาใชประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชน วานำมาใชประโยชนในดานใด  ตัวอยางอาชีพ
ตางๆ ที่พบในชุมชน เชน อาชีพปลูกกลวยไมสบู
สมุนไพรจักสาน เล้ียงสัตว  ฯลฯ 

2. ผู เ รียนแตละกลุม เ ลือกศึกษาและ
สำรวจอาชีพท่ีสนใจ 1 อาชีพ พรอมทั้งจดบันทึก
ประเด็นตางๆ ที่พบลงในใบงานซึ่งผูสอนจะดำเนิน
การจัดเตรียมส่ือ แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน
เพ่ือถายทอดเร่ืองราวตางๆ ใหกับผูเรียนไดสอบถาม
ในเชิงลึกและสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจากใบความรู
เก่ียวกับอาชีพในชุมชน 

ขั้นท่ี  3  อธิบายและลงขอสรุปผูเรียนแตละ
กลุมนำขอมูลที่ไดจากการศึกษา สำรวจ มารวมกัน
อภิปรายแลกเปล่ียนกันภายในกลุมจากสิ่งท่ีแตละคน
จดบันทึก สังเกตเห็น  จากการสอบถาม  การสัมภาษณ
ผูประกอบอาชีพในชุมชน เพ่ือรวมกันสรุปความรูที่ได
เก่ียวกับประโยชนของเทคโนโลยีกับการประกอบอาชีพ
ในชุมชนลงในกระดาษบรูฟ  ใหผูเรียนสงตัวแทน 
นำเสนอหนาชั้นเรียน จากน้ันผูสอนใชกระดาษบรูฟ

ของแตละกลุมหลอมความรูใหเปนขอสรุปรวมกันวา 
เทคโนโลยีมีประโยชนชวยใหการทำงานหรือทำกิจกรรม
ตางๆ ของมนุษยดีข้ึนมีประสิทธิภาพ เชน สะดวกสบาย 

รวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน 
ขั้นท่ี 4 ขยายความรูผูเรียนทำกิจกรรมจาก

ใบงาน ยกตัวอยางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและ
อธิบายวาเทคโนโลยีมีประโยชนชวยใหการทำงาน
ของนักเรียนดีข้ึนไดอยางไร  พรอมท้ังเขียนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับการนำเทคโนโลยีมาใชประโยชน  
มีผลดี ผลเสีย  ผลกระทบและความเปล่ียนแปลงใน 
ดานตางๆ อยางไร พรอมท้ังยกตัวอยางประกอบใหชัดเจน

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 



143

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

ขั้นท่ี 5 ประเมินใหนักเรียนนำเสนอผลงาน
ท่ีไดในข้ันท่ี 4 ในลักษณะของแผนผังความคิดรายงาน  
แผนพับ หนังสือเลมเล็ก บทเรียนอิเล็กทรอนิกส   
หรือโปรแกรม PowerPoint  หนังสั้น  ละครข้ึนอยูกับ
ความสามารถและความสนใจของนักเรียนแตละคน  
โดยผูสอนสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการในการ
ทำงานของผูเรียนแตละกลุมอยางใกลชิด  จากน้ันสุม
ตัวแทนออกมานำเสนอหนาชั้นเรียนแลวใหนำผลงาน
ทั้งหมดจัดนิทรรศการไวที่มุมความรูหลังหองเรียน  

7.3 กิจกรรมรวบยอด 
 ขัน้ท่ี  3 สูผลสะทอนคดิ (Reflection : R)  
 ใหผูเรียนแตละคนเขียนสะทอนความ

รูสึก ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เก่ียวกับเทคโนโลยีทั้งหมดท่ีเรียนมา รวมท้ังกิจกรรม
การสำรวจชุมชน “ปลองเหล่ียม” นักเรียนไดอะไรบาง
จากกิจกรรมการเรียนรูและสามารถนำความรูที่ไดไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนไดอยางไร นักเรียนมีขอ
เสนอแนะในการจัดกิจกรรมคร้ังตอไปวาควรมีลักษณะ
กิจกรรมอยางไร  เพราะเหตุใดอาจมีการถามนำกอน 
เพ่ือใหผูเรียนเขาใจสิง่ท่ีผูสอนตองการใหสะทอนออกมา  

 ขัน้ท่ี 4 ประเมินประสิทธิผล (Assessing: A) 
 ผูสอนกับผู เ รียนรวมกันสรุปความรู

เก่ียวกับเทคโนโลยีและความเขาใจจากข้ันตอนใน
การลงพ้ืนท่ีจริงในชุมชน การไดเห็น การสัมผัสกับ
บริบทของชุมชนที่ตนอาศัยและมุมมองตางๆ ในการ
ทำงานรวมกับสมาชิกในกลุม หลังจากนั้นรวมกัน

ประเมินชิ้นงานจากนิทรรศการที่นักเรียนจัดขึ้น  

ซึ่งประเมินตามเกณฑที่กำหนดไว โดยผูประเมิน
ประกอบดวย ครู  นักเรียน ผูปกครอง และตัวแทน
ชุมชนที่ใหขอมูล ซึ่งชิ้นงานของผูเรียนอาจมีความ
แตกตางกันตามความสนใจ 

 ขั้นท่ี 5 บูรณาการทองถ่ิน (Community 

Based : C) เปนข้ันตอนท่ีสอดแทรกอยูในทุกกิจกรรม
ทุกข้ันตอน 

 

8.  สื่อการเรียนการสอน  
 1. ใบความรู  ใบงานเอกสารประกอบ

การเรียน  หนังสือเรียน 
 2. รูปภาพเตารีดในอดีตและปจจุบัน 
 3. วีดิทัศน เรื่อง วิถีชีวิตในชุมชน 

“ปลองเหล่ียม” 
 4. ขอมูลบริบทชุมชน 
 5. แบบบันทึกการสำรวจอาชีพในชุมชน 
 6. คอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต 
9.  แหลงเรียนรู 
 1. หองสมุด   
 2. เว็บไซตตางๆ 

 3.  แหลงเรียนรูในชุมชน  
 4. ภูมิปญญาชาวบาน 
 5.  หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการนำแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการ

ทองถ่ินมาใชจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม พบวา  
นักเ รียนมีความสามารถดานการคิดสรางสรรค  
การสรางชิน้งานเพ่ือแกปญหา การประยุกตใชความรู 
การบูรณาการความรู การทำงานอยางเปนข้ันตอน 
รวมท้ังความสามารถในการแกปญหาและสามารถ

ทำงานรวมกับผูอื่นไดดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีความรู 
ความเขาใจและเจตคติท่ีดีตอชุมชนท่ีตนอาศัยนำความรู
จากภูมิปญญาชาวบานมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

จากทีก่ลาวมาจะเห็นไดวาการจดัการเรียนรู
ตามแนวสะเต็มศึกษาครูควรมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในทุกคร้ังท่ีโอกาสเอ้ืออำนวย

โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นทำงาน
รวมกันไดมีโอกาสฝกทักษะการคิดซึ่งในท่ีสุดผูเรียนก็
จะสามารถสรางสรรคช้ินงานใหมๆ  ท่ีเกิดจากการผนวก

ความคิดในการออกแบบเชิงวิศวกรรมเขากับการเรียนรู
ในสาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 
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บทบาทของอาจารยคณะครุศาสตรตอแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
The role of the Faculty of Education to reform education in Kanchanaburi 

 
วรันพร  แผนกุล* 
กรัณยพล  วิวรรธมงคล** 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ศึกษาการรับรูและความเขาใจ เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรีของอาจารยคณะครุศาสตร 2) ศึกษาบทบาทของอาจารยคณะครุศาสตรตอแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 3) ศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี กลุมตัวอยาง (เชิงปริมาณ) ไดแก อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
จำนวน 42 คน กลุมเปาหมาย (เชิงคุณภาพ) ไดแก อาจารยที่มีประสบการณและเคยลงพ้ืนท่ีเร่ือง การปฏิรูป
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 1) แบบสอบถาม 2)แบบสัมภาษณ   
สถิติที่ใชในการวิจัยคือ  คาเฉลี่ย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา  
1) ผลการศึกษาการรับรูและความเขาใจ เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีของอาจารย 
คณะครุศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการศึกษาบทบาทของอาจารยคณะครุศาสตรตอแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) ผลการศึกษาแนวทางสงเสริม 
การปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 
This research aims to 1) study, awareness and understanding. About education reform 

Kanchanaburi’s Faculty of Education, 2) study the role of the Faculty of Education to reform the 

Kanchanaburi 3) study the promotion of education reform of higher education institutions in 
Kanchanaburi. The sample (quantitative) include. Faculty of Education Kanchanaburi Rajabhat 
University 42 Target (qualitative) include. Experienced instructors, and once in a subject area. 

Education reform Kanchanaburi 4 was used in this study 1) questionnaire. 2) Interview. The 
statistics used in this research is the average ( ) standard deviation(S.D.) and content analysis. 

The results showed that: 1) of perception and understanding. About education reform 

Kanchanaburi’s Faculty of Education the overall level. 2) the role of the Faculty of Education to 
reform the Kanchanaburi the overall high level. 3)study approaches to education reform of higher 
education institutions in Kanchanaburi the overall high level. 

 

* นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
* ผูชวยศาสตราจารย ดร. กลุมหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

บทบาทของอาจารยคณะครศุาสตรตอแนวทางการปฏิรปูการศกึษา 
วรันพร  แผนกุล, กรัณยพล  วิวรรธมงคล 
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บทนำ  
การจัดการศึกษาของไทยมีวิวัฒนาการมา

โดยตลอดต้ังแตสมัยโบราณเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน  
ซึ่งมีทั้งปจจัยภายในและภายนอกประเทศท่ีทำให 
สังคมมีการเปลี่ยนแปลง มีความตองการท่ีจะพัฒนา 
สังคมใหมีความเจริญและทันสมัยตอกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งดานเศรษฐกิจและ
การเมอืง ตลอดจนการตดิตอสือ่สารกันทำใหประเทศ
ไทยจึงตองปรับตัวใหทันสมัย เพ่ือความอยูรอดและ 
ความทัดเทียมกับนานาประเทศ (ประไพ เอกอุน 2542:75) 

การศึกษาไทยเร่ิมตั้งแตในสมัยรัชกาลท่ี 5
ไดทรงปฏิรูปการศึกษา โดยมุงสรางความทันสมัย
และธำรงความเปนเอกราชของชาติ ซึ่งหลังจาก
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 อันเปนผลมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปฏิรูปการศึกษาจึง
เปนการสรางการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม และเม่ือ 
พ.ศ. 2542 มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พุทธศักราช 2542 และมีการแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) เปนการมุงสรางสังคมแหงการเรียนรูในกระแส
โลกาภิวัตน ควบคูไปกับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน และในคร้ังน้ีเปนการปฏิรูป
การศึกษาโดยมุงเนน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู 
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหคนไทย
ทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย อยางมีคุณภาพ และเทาเทียมกัน 
(ไพฑูรย  สินลารัตน 2543:11) 

ปจจุบันการศึกษามีความสำคัญอยางย่ิง 

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ
ในสถานการณปจจุบันประเทศไทยกำลังกาวสู
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนสังคมพหุวัฒนธรรม และ 

มีการแขงขันดานตาง ๆ ที่จะทวีความเขมขนมากข้ึน 
ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเรง

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
อยางท่ัวถึง และจะตองดำเนินการท้ังระบบ เร่ิมตั้งแต

เด็กกอนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษาและสรางแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตใหแกชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชนรวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชน การปฏิรูป
การศึกษาไดมีการขับเคลื่อนต้ังแตปการศึกษา 2542 
ทุกภาคสวนไดพยายามสงเสริม รณรงคใหเกิดการ
ปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่องและชวยผลักดันไมวา
จะเปนภาคสังคม ส่ือ ชุมชน ไดมีสวนรวมในการพัฒนา
อยางตอเน่ืองแตการขับเคล่ือนตลอดระยะเวลาท่ีผาน
มา ความคาดหวังตอการปฏิรูประบบการศึกษาคือได
อาจารยจากมหาวิทยาลัยรวมขับเคล่ือน ซ่ึงการพัฒนา
ที่ผานมาของมหาวิทยาลัยไดมีการถายเทอาจารย
เกาใหมอยางตอเน่ืองซึ่งอาจทำใหอาจารยหลายทาน
ในคณะครุศาสตร ไมทราบบทบาทที่แทจริ งใน 
การขับเคล่ือนพลังปฏิรูปการศึกษา 

จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพแวดลอมและ
ภูมิประเทศท่ีมีความหลากหลายท้ังชุมชนเมือง และ
ชนบท มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณของกลุมแตละชนเผา ยากแกการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเปนรูปแบบเดียวกันท้ังจังหวัด จึงตอง
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหประสบผลสำเร็จอยาง
เปนรูปธรรม ผูรับผิดชอบทางการศึกษาจำเปนจะตอง
รวมแสวงหาเครือขายรวมกันขับเคล่ือนการศึกษาท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และทองถิ่น ตลอดจนปราชญชุมชน 
เพ่ือเขารวมบริหารจัดการการศึกษาของจังหวัด
กาญจนบุรี ในรูปแบบโครงการถักทอเครือขายในพ้ืนท่ี
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเด็กและเยาวชนของ
จังหวัดกาญจนบุรี และจัดต้ังสภาการศึกษาจังหวัด

กาญจนบุรี โดยการรวมมือกันหาภาคีเขามาจัดทำ 
ขอเสนอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเปน 
ความตองการท่ีครอบคลุมถึงทุกภาคสวนท้ังจังหวัด 
อีกท้ังเปนโอกาสท่ีใหองคกรเอกชน ปราชญชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและศูนยการเรียนรูกองพล

ทหารราบท่ี 9 ไดเขามาสัมผัสถึงบริบทท่ีจะเปน 
การชวยจัดการดานการศึกษามากย่ิงขึน้ ในการจัดทำ 
ขอเสนอใหแกหนวยงานภาคการจัดการศึกษา ตลอด
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จนจะเปนองคกรหลักของภาคประชาชนที่มีพลังใน
การผลักดันนโยบาย ความตองการของชุมชน ที่จะ
ทำใหเกิดกระบวนการเขามามีสวนรวมอยางเขมแข็ง
ในอนาคต ของทุก ๆ ภาคสวนตอไป (คณะทำงานทีม 
รางสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 2557:1-2)   
คณะครุศาสตรเปนมหาวิทยาลัยหน่ึงที่อยูในสวนการ
พัฒนาปฏิรูปในระดับทองถ่ินและรวมชวยการพัฒนา
อยางหลากหลายและเกิดประโยชนตามเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาและเนนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียนในระดับทองถ่ิน 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของอาจารย
คณะครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือจะไดทราบถึงการรับรูและความเขาใจ
เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาและบทบาทอาจารยคณะ
ครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรีรวมถึงแนวทางการสงเสริมการปฏิรูปการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  

 
วัตถุประสงคการวิจัย       

1. เพ่ือศกึษาการรับรูและความเขาใจ เก่ียวกับ 
การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีของอาจารย
คณะครุศาสตร 

2. เพ่ือศึกษาบทบาทของอาจารยคณะ

ครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด

กาญจนบุรี 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิรูปการ

ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

 
สมมติฐานการวิจัย  

1. การรับรูและความเขาใจ เก่ียวกับการ
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีของอาจารยคณะ
ครุศาสตร มีการรับรูและความเขาใจอยูในระดับมาก 

2. บทบาทของอาจารยคณะครุศาสตรตอ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มี
บทบาทอยางมาก  

3. แนวทางสงเสริมการปฏิรูปการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี อยูใน
ระดับมาก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรกลุมตัวอยางเชิงปริมาณท่ีใช
ในการวิจัย   

 1.1 ประชากรที่ทำการศึกษา ไดแก 
อาจารยคณะครุศาสตร จำนวน 56 คนผูบริหาร 
คณะครุศาสตร จำนวน 3 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 
จำนวน 4  คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร จำนวน 3 คน 
สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 12  คน สาขาวิชาภาษา
ไทย จำนวน 4 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร จำนวน  
4 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร
ศึกษา จำนวน 5 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
จำนวน 4  คน สาขาวิชาภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 
3 คน กลุมวิชาชีพครู จำนวน 14   คน 

 1.2 กลุมเปาหมายเชิงปริมาณท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารยคณะครุศาสตร จำนวน  
42 คน ไดมาจากการเทียบตาราง Krejcie และ Morgan 
แลวนำมาสุมโควตาแบบสัดสวน ไดกลุมตัวอยางดังน้ี
ผูบริหารคณะครุศาสตรจำนวน 2 คน สาขาวิชา
สังคมศึกษาจำนวน 3 คนสาขาวิชาวิทยาศาสตรจำนวน 
2 คน สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 9 คน สาขาวิชา

ภาษาไทย จำนวน 3 คน  สาขาวิชาคณิตศาสตร จำนวน 
3 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร
ศึกษา จำนวน  4 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

จำนวน 3 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน  2 คน 
กลุมวิชาชีพครูจำนวน 11  คน 

2. กลุมเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีใชในการวิจัย
ครั้งน้ี 

 อาจารยคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 4  คน เลือกมาจากอาจารย
ที่มีประสบการณและเคยลงพ้ืนท่ี เร่ือง การปฏิรูปการ

ศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
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 3. ขอบเขตเวลาในการศึกษาวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแต

การดำเนินการวิจัย 

1. การดำเนินการและการเก็บรวบรวมขอมูล  
 การศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทของอาจารย

คณะครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด

กาญจนบุรี มีการดำเนินการวิจัยดังน้ี 
 1.1 ขอบันทึกขอความจากสาขาวิชา

สังคมศึกษาในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลวิจัย 
 1.2 ประสานงานกับอาจารยแตละ

สาขาในคณะครุศาสตร เพ่ือแจกแบบสอบถามในการ
เก็บขอมูลวิจัย 

 1.3 ประสานงานกับอาจารยแตละ

สาขาในคณะครุศาสตร เพ่ือเก็บแบบสอบถามคืน 
 1.4 ติ ด ต อ อ า จ า ร ย ที่ จ ะ ท ำ ก า ร

สัมภาษณ โดยนัด วันและเวลาไวลวงหนา  
 1.5 ทำการสัมภาษณอาจารยในวัน

และเวลาท่ีกำหนดไว 

 1.6 ทำการตรวจสอบขอมูลแลวนำมา
วิเคราะหผลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 1.7 เขียนรายงานผลการศึกษาและ

รายงานผล 

1.  

 

       1.1  

       1.2   

2. 

 

       2.1   

       2.2   

       2.3   

       2.4   

       2.5   

3.    

 

       3.1   

  

       3.2  

 

       3.3 

 

       3.4 

 

       3.5  

 

/ / 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

5.

 

 

 

เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

กรอบการวิจัย  
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    
การวิจัยเร่ืองสภาพบทบาทของอาจารยคณะ

ครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรีมีเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาขอมูลดังน้ี 

 1. แบบสอบถามเรื่อง บทบาทของ
อาจารยคณะครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี เมื่อผานผูเชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 ทาน ไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00 
สามารถนำไปใชได 

 2. แบบสัมภาษณเรื่อง บทบาทของ 
อาจารยคณะครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เม่ือผานผูเช่ียวชาญจำนวน  
3 ทาน ไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00 สามารถ 
นำไปใชได 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 1.  คาเฉล่ีย ( )  
 2.  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการศึกษา 
การวิจัยเร่ือง บทบาทของอาจารยคณะ

ครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการรับรูและ
ความเขาใจ เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรีของอาจารยคณะครุศาสตร 2) ศึกษา
บทบาทของอาจารยคณะครุศาสตรตอแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 3)ศึกษา
แนวทางสงเสริมการปฏิรูปการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสถิติที่ใชใน 
การศึกษา 1) คาเฉล่ีย ( ) 2) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) ไดผลการศึกษาดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการรับรูและความ
เขาใจ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรีของอาจารยคณะครุศาสตร 

ผลจากการศึกษาการรับรูและความเขาใจ 
เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีของ
อาจารยคณะครุศาสตรโดยจำแนกดานความหมาย
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ไดดังน้ี 
 

 ตารางที่ 1  ผลจากการศึกษาการรับรูและความเขาใจ เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
                     ของอาจารยคณะครุศาสตรโดยจำแนกดานความหมายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 S.D.   

 

1.  3.98 0.60  1 

2.  3.93 0.71  2 

3. 3.21 0.84  5 

 3.95 0.08  - 

บทบาทของอาจารยคณะครศุาสตรตอแนวทางการปฏิรปูการศกึษา 
วรันพร  แผนกุล, กรัณยพล  วิวรรธมงคล 



150

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

จากตารางท่ี 1 การรับรูและความเขาใจดาน
ความหมายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ( =
3.43,S.D.=0.13) สูงที่สุด คือ เขาใจถึงความหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษา (  = 3.98,S.D.=0.60) 
รองลงมา คือ สามารถอธิบายความหมายของ 
การปฏิรูปการศึกษาได ( =3.93,S.D.=0.71) เขาใจ
ถึงวัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ( =3.40,S.D.=0.96) สามารถอธิบายถึง
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีได 
( =3.36,S.D.=0.89) เขาใจถึงแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ( =3.21,S.D.=0.84)
รับรูขาวสารเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรี ( =2.79,S.D.=0.90) ซ่ึงจากการสัมภาษณ
สรุปไดดังนี้ อาจารยคณะครุศาสตรมองวาการปฏิรูป
การศึกษาคือการเรียนรูที่มีอิสรภาพ เรียนรูอยางมี

ความสุข มีการสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ปรับเปล่ียน
กระบวนการจัดการเรียนรู เนนใหเด็กรูจักตนเอง  
เด็กสามารถจบมาแลวมีงานทำไดตามเหมาะสมของ
ตน พัฒนาการบริหารการรจัดการเรียนการสอน 

ใ ห มี คุ ณ ภ า พ ท่ี ดี ขึ้ น แ ล ะ ค ว ร ท่ี จ ะ ย อ ม รั บ 
ความหลากหลายทางชาติพันธุ รักในทองถ่ินของตน 
ควรท่ีจะมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน หาจุดแข็ง 
จุดออนของจังหวัดและควรระดมความคิดของหนวย
งานท่ีเก่ียวของวาควรจะมีการขับเคร่ืองไปในทางไหน
บางและตอบสนองตอบสนองความตองการ ปรับบริบท
ในทุก ๆ ดานเพ่ือใหมีทิศทางท่ีดีข้ึน และควรท่ีจะปฏิรูป
ในดานสังคม ดานครู ดานบุคลากร ดานผูเรียน 
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานเศรษฐกิจและ 

ดานปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ เปนตน  
ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาบทบาทของอาจารยคณะ
ครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด

กาญจนบุรี 
ผลการศึกษาบทบาทของอาจารยคณะ

ครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด

กาญจนบุรีประกอบดวย 1) ดานวิชาการ 2) ดานการ
วิจัย 3) ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4)ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม 5) ดานบัณฑิต 
โดยภาพรวมและรายดาน 

 

  S.D.  
 

    

4.  

     
3.40 0.96  3 

5. 

     

3.26 0.89  4 

6. 2.79 0.90  6 

 3.17 0.05  - 

 3.43 0.13  - 

บทบาทของอาจารยคณะครศุาสตรตอแนวทางการปฏิรปูการศกึษา 
วรันพร  แผนกุล, กรัณยพล  วิวรรธมงคล 

ตารางที่ 1  ผลจากการศึกษาการรับรูและความเขาใจ เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
                     ของอาจารยคณะครุศาสตรโดยจำแนกดานความหมายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (ตอ) 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

จากตารางที่ 2 บทบาทของอาจารย 
คณะครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี ( =3.69,S.D.=0.01) สูงสุดคือ ดานบัณฑิต 
( =4.41,S.D.=0.04) รองลงมาคือ ดานวิชาการ 
( =3.58,S.D.=0.04) ดานการวิจัย ( =3.58,S.D.=
0.06) ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ( =
3.55,S.D.= 0.05) ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม 
( =3.33,S.D.= 0.07) 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาแนวทางสงเสริม
การปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ในจังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางที่ 2  ผลการศึกษาบทบาทของอาจารยคณะครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                   จังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวม 

 

ผลการศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิรูปการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบดวย 1) ดานกระบวนการผลิตกำลังคน 
สายวิชาการ และสายวิชาชีพ ใหมีประสิทธิภาพ ตอบ
สนองการพัฒนาประเทศดวยกระบวนการเรียนรู 
ยุคใหม 2) ดานปรับกระบวนการผลิตครูทั้งระบบและ 
การพัฒนาอาจารยเพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษา  
3) ดานเพ่ิมขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในดานการวิจัยและนวัตกรรม 4) ดานพัฒนาอุดมศึกษา
ใหเปนสวนสำคัญในการสรางความเสมอภาคในสังคม 

5) ดานปรับระบบบริหารและการจัดการระบบ

อุดมศึกษา เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา
โดยภาพรวมและรายดาน 

บทบาทของอาจารยคณะครศุาสตรตอแนวทางการปฏิรปูการศกึษา 
วรันพร  แผนกุล, กรัณยพล  วิวรรธมงคล 

 

 
 S.D.  

1.  3.58 0.06  2 

2.  3.58 0.04  2 

3.  3.55 0.05  3 

4.  3.33 0.07  4 

5.  4.41 0.04  1 

 3.69 0.01  - 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
       โดยภาพรวม 

จากตารางท่ี 3 แนวทางสงเสริมการปฏิรูป
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
( =3.75,S.D.=0.02) สูงที่สุด ดานกระบวนการ 
ผลิตกำลังคนสายวิชาการ และสายวิชาชีพ ใหมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองการพัฒนาประเทศดวย

กระบวนการเรียนรูยุคใหม ( =4.20,S.D.=0.05)  
รองลงมา ดานปรับกระบวนการผลิตครูทั้งระบบ 

และการพัฒนาอาจารยเพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษา 
( =4.17,S.D.=0.06) ดานปรับระบบบริหารและ 
การจัดการระบบอุดมศึกษา เพ่ือการขับเคล่ือนการ

ปฏิรูปอุดมศึกษา ( =3.77,S.D.=0.10) ดานเพ่ิมขีด
ความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแขงขันของประเทศในดานการวิจัย
และนวัตกรรม ( =3.16,S.D.= 0.09) ดานพัฒนา
อุดมศึกษาใหเปนสวนสำคัญในการสรางความ

เสมอภาคในสังคม ( =3.45,S.D.= 0.06) 
 

ผลการศึกษา 

1) ผลการศึกษาการรับรูและความเขาใจ 
เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีของ
อาจารยคณะครุศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   

2) ผลการศึกษาบทบาทของอาจารยคณะ

ครุศาสตรตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุร ีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมือ่พิจารณา
รายดานพบวา ดานบัณฑิต มคีาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 

ดานวิชาการ ดานการวิจัย ดานการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและดานการบริการทางวิชาการแกสังคม 

3) ผลการศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิรูป
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน

บทบาทของอาจารยคณะครศุาสตรตอแนวทางการปฏิรปูการศกึษา 
วรันพร  แผนกุล, กรัณยพล  วิวรรธมงคล 

 

  S.D.  

1.   

 

 

4.20 0.05  1 

2. 

 

4.17 0.06  2 

3. 

 

3.61 0.09  4

4. 

 

3.45 0.06  5 

5.  

 

3.77 0.10  3

 3.75 0.02  - 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

พบวา ดานกระบวนการผลิตกำลังคนสายวิชาการ 
และสายวิชาชีพ ใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 
การพัฒนาประเทศดวยกระบวนการเรียนรูยุคใหม  
มีคาเฉลี่ยสูงสุด และลำดับสุดทายคือ ดานพัฒนา
อุดมศึกษาใหเปนสวนสำคัญในการสรางความ
เสมอภาคในสังคม 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

1) การรับรูและความเขาใจ เก่ียวกับการ
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีของอาจารยคณะ
ครุศาสตร สำหรับผูตอบแบบสอบถามสรุปไดวา
อาจารยคณะครุศาสตร ในภาพรวมมีการรับรูและ
เขาใจอยูในเกณฑปานกลาง เพราะ บางขออาจารย
คณะครุศาสตรไมมีความรู และมีบางขอที่อาจารย
คณะครุศาสตรสวนใหญมีความรู ท่ีเกิดจากการศึกษา 
ไดยิน ไดเห็นและไดเรียนรูซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการ
รับรูของวชิระ ขินหนองจอก (2553) ไดกลาวไววา 
การรับรูเปนพ้ืนฐานการเรียนรูที่สำคัญของบุคคลและ
การรับรูจะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมรูสึกสัมผัส และ
ไดรับการตีความใหเกิดความหมายแลวซ่ึงปจจัย 
การรับรูประกอบดวยประสาทสัมผัส และปจจัยทาง
จิต คือความรูเดิม ความตองการ และเจตคติเปนตน 
การรับรูจะประกอบดวยกระบวนการสามดาน คือ
การรับสัมผัสการแปลความหมายและอารมณ  

 2) บทบาทของอาจารยคณะครุศาสตร
ตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมี 

5 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานการวิจัย ดานการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานการบริการทาง
วิชาการแกสังคม ดานบัณฑิต เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา 

  2.1) บทบาทดานวิชาการ สรุปได
วาอาจารยคณะครุศาสตร ในภาพรวมดานวิชาการ 

อยูในเกณฑมาก เน่ืองจาก อาจารยมีการศึกษา 
คนควาและการจัดการศึกษารูปแบบตางๆ มีการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ถายทอดองคความรูเพ่ือนำ

มาลงมือปฏิบัติจริงพรอมผลักดันหลักสูตรทองถ่ิน 
ใหเขามาเก่ียวของและรับใชนำสังคม สอดคลองกับ 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี (2557) 
กลาวไววา ดานวิชาการ คือ สรางความเติบโต  
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพโดยจะสรางองคความรู 
และกระบวนการถายทอดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบาน และมุงสราง
มหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูทางดานภูมิปญญา
ของทองถ่ิน รวมทั้งการพัฒนาอาจารยและนักวิจัยให
มีความเชี่ยวชาญทางดานภูมิปญญาทองถิ่นและใน
วิชาการของตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อดิพงษ 
สุขนาคและชัยพจน รักงาม (2556) พบวา ดานวิชาการ 
เปน ข้ันตอนการวางแผนบริหารงานวิชาการ ท่ี
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การกำหนดเปาหมาย
การคนหาโอกาสและการพิจารณาปญหาท่ีเกิดข้ึน 
การแปลโอกาสใหเปนแนวทางในการปฏิบัติการเลือก
แนวทางท่ีดีที่สุดและกำหนดจุดมุงหมาย การตรวจ
สอบแบบการทบทวน และรูปแบบแนวทางการปฏิบัติ
ในการวางแผนบริหารงานวิชาการ 

  2.2) บทบาทดานการวิจัย สรุปได
วาอาจารยคณะครุศาสตร ในภาพรวมดานการวิจัย 
อยูในเกณฑมาก เน่ืองจาก อาจารยไดมีการทำวิจัย
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือนำองคความรูมาเผยแพรและ

บูรณาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น สอดคลองกับ กองนโยบายและ
แผน สำนักงานอธิการบดี (2557) กลาวไววาดานการ

วิจัย คือ สรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมจาก
งานวิจัย ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนำไปสูการ

แกไขปญหาท่ีตอบสนองความตองการของทองถิ่น 
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

  2.3) บทบาทดานการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมสรุปไดวาอาจารยคณะครุศาสตร 
ในภาพรวมดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อยูในเกณฑมาก เน่ืองจาก อาจารยมีการสงเสริม

บทบาทของอาจารยคณะครศุาสตรตอแนวทางการปฏิรปูการศกึษา 
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สนับสนุนการทำงานและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
วัฒนธรรมทองถิ่น ปลูกฝงความเปนไทยและจัด 
แหลงการเรียนรูที่สำคัญของทองถ่ินสอดคลองกับ 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี (2557) 
กลาวไววา ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คือ ศึกษา วิจัย สืบสาน เผยแผ ฟนฟู เพ่ือดำรงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมท้ังสรางความเขาใจ 
เก่ียวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาค
ตะวันตก และในอาเซียน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตของชุมชนและสังคมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุมิตรา วิริยะและ อัจฉรา ไชยูปถัมภ (2557) 
พบวา 1) สภาพปจจุบันองคกรดานการทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา เปนศูนยที่
มหาวิทยาลัยจัดตั้ง เพ่ือเปนหองปฏิบัติงานดานวิถี
ชีวิตชุมชน ปญหาท่ีพบ คือ ขาดความสนใจจาก ผูนำ
รัฐบาล ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ สวนบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาตองสอดคลองกับนโยบาย 
ระดับชาติ และเปนภารกิจที่สำคัญเทาเทียมกับดาน
อื่นๆ 2) ปจจัยแวดลอมที่เอ้ืออำนวยตอประสิทธิผล
การดำเนินงานดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้ัง 
36 ปจจัย สงผลตองานในระดับปานกลางถึงระดับ
มาก ดานนโยบายสงผลมากท่ีสุด รองลงมาเปนดาน
บุคลากร และวิเคราะหองคประกอบได 10 องคประกอบ
ท่ีอธิบายความแปรปรวนรวมกลยุทธการพัฒนาบทบาท

ของสถาบันอุดมศึกษาดานการทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม จำนวน 13 กลยุทธ 4 ดาน คือ 1) ดาน
นโยบาย 2) ดานบุคลากร 3) ดานการพัฒนา 4) ดาน

การนำกลยุทธลงสู การปฏิบัติ 
  2.4) บทบาทดานการบริการทาง

วิชาการแกสังคม สรุปไดวาอาจารยคณะครุศาสตร 
ในภาพรวมดานการบริการทางวิชาการแกสังคม  
อยูในเกณฑปานกลาง เน่ืองจาก บางขออาจารย 

บางทานอาจารยยังไมคอยเขาไปมีสวนรวมหรือบทบาท
อยางเต็มที่ และมีบางขอที่อาจารยสวนใหญเขามามี
สวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการทำงานและ

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองวัฒนธรรมทองถิ่นเพ่ือ
ใหทองถ่ินเกิดความเขมแข็ง ปลูกฝงความเปนไทย
และจัดแหลงการเรียนรูท่ีสำคัญของทองถ่ิน สอดคลอง
กับ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี (2557) 
กลาวไววา ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม คือ 
ใหบริการวิชาการและการถายทอดความรูจากความ
เขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหกับชุมชนและทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความ
เขมแข็งและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ พันธบุตร  
(2555) พบวา 1) ไดชุดการสอนดาน IT ที่สอดคลอง
กับความตองการของครู โรงเรียนบานวังใหม 2) ได
รูปแบบและกระบวนการใหบริการวิชาการแกชุมชน
ดาน IT ที่สอดคลองกับความตองการของครู โรงเรียน
บานวังใหม 3) ทัศนะ ความพึงพอใจของผูเขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการท่ีมีตอการใหบริการวิชาการ 
แกชุมชน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  
กรณีศึกษาการพัฒนาชุดการสอนสำหรับการอบรม
เชิงปฏิบัติการดาน IT สำหรับครูโรงเรียนบานวังใหม 
ปรากฏวาอยูในระดับมาก หรือเทากับ 

  2.5) บทบาทดานบัณฑิตสรุปได
วาอาจารยคณะครุศาสตร ในภาพรวมดานบัณฑิต 
อยูในเกณฑมากท่ีสุด เน่ืองจาก อาจารยมีบทบาท
เปนอยางมากในการท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมีทักษะท้ัง

ทฤษฎีและปฏิบัติ รักในทองถ่ินของตนและมีคุณธรรม 
สอดคลองกับ กองนโยบายและแผน สำนักงาน
อธิการบดี (2557) กลาวไววา ดานบัณฑิต คือสราง

บัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ
มีทักษะการ ส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีความสำนึกในความเปนไทยมีความรักและ 
ความผูกพันตอทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
จันทิมา ฤกษเล่ือนฤทธ์ิ, สมสิริ รุงอมรรัตน และ 

เพชรัตน รุจิพงศ (2555) พบวา สถานการณการทำงาน
ในปจจุบันมีลักษณะ “ไมสมดุล” ประกอบดวย 2 มุม
มอง คือ ความไมสมดุลระหวางความคาดหวังกับ 

บทบาทของอาจารยคณะครศุาสตรตอแนวทางการปฏิรปูการศกึษา 
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ความเปนจริงและความไมสมดุลระหวางความทุมเท
กับผลลัพธที่กลับมา สำหรับการพัฒนาแนวทาง 
การทำงานเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะบัณฑิตในอนาคต ซึ่งมี
หัวขอท่ีเก่ียวของ 3 ประการ คือ 1) รวมปลูกฝงทัศนคติ 
ที่ดีตอการจัดการเรียนการสอน 2) รวมสงเสริม 
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายในการจัดทำ
หลักสูตรและประมวลการสอนรายวิชา และ 3) รวม
เสริมสรางสมรรถนะในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ใหเพ่ิมมากขึ้น 

 3) แนวทางสงเสริมการปฏิรูปการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีมี 
5 ดาน ไดแก ดานกระบวนการผลิตกำลังคนสาย
วิชาการ และสายวิชาชีพ ใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
การพัฒนาประเทศดวยกระบวนการเรียนรูยุคใหม 
ดานปรับกระบวนการผลิตครูทั้งระบบและการพัฒนา
อาจารยเพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษา ดานเพ่ิมขีด
ความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศในดานการวิจัย
และนวัตกรรม ดานพัฒนาอุดมศึกษาใหเปนสวนสำคัญ
ในการสรางความเสมอภาคในสังคม ดานปรับระบบ
บริหารและการจัดการระบบอุดมศึกษา เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา 

  3.1) ดานกระบวนการผลิตกำลังคน
สายวิชาการ และสายวิชาชีพ ใหมีประสิทธิภาพ ตอบ
สนองการพัฒนาประเทศดวยกระบวนการเรียนรูยุค

ใหม สรุปไดวาอาจารยคณะครุศาสตร ในภาพรวม 
อยูในเกณฑมาก เน่ืองจาก อาจารยมีบทบาท 
ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

และพัฒนาบัณฑิตกับกระบวนการเรียนรูยุคใหม 
สอดคลองกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
(2552) กลาวไววา ดานกระบวนการผลิตกำลังคน

สายวิชาการ และสายวิชาชีพ ใหมีประสิทธิภาพ ตอบ
สนองการพัฒนาประเทศดวยกระบวนการเรียนรูยุค
ใหม คือ การผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาควร

เนนความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน 
สาขาวิชาท่ีมีความจำเปน มีความเปนพลเมือง และ
สอดคลองตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือไดกำลังคนระดับ
สูงในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังเปนการเตรียมคน
เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

  3.2) ดานปรับกระบวนการผลิต
ครูทั้งระบบและการพัฒนาอาจารยเพ่ือรองรับการ

ปฏิรูปการศึกษา สรุปไดวาอาจารยคณะครุศาสตร 
ในภาพรวมอยูในเกณฑมาก เน่ืองจาก อาจารยมีการ
พัฒนาองคความรูและทักษะดานตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือที่จะรองรับกับการปฏิรูปการศึกษา สอดคลองกับ 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) กลาวไว
วา ดานปรับกระบวนการผลิตครูทั้งระบบและการ
พัฒนาอาจารยเพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษา คือ 
คุณภาพของการศึกษาคือ คุณภาพของครูและอาจารย 
ที่มีทักษะและความรูของความเปนครูที่ ถูกตอง
เหมาะสม ดังน้ัน การปฏิรูปอุดมศึกษาในครั้งนี้จึงให
ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตครูทั้ง
ระบบ และการพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ และ
คณะ (2555) พบวา ครูไดรับการพัฒนา แตยังขาด
การติดตามประเมินผล ควรจัดทำระบบขอมูล
สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาอยาง
เปนระบบ มีการวิจัยและพัฒนานโยบายพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

  3.3) ดานเพ่ิมขีดความสามารถ

ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศในดานการวิจัยและนวัตกรรม 
สรุปไดวาอาจารยคณะครุศาสตร ในภาพรวมอยูใน
เกณฑมาก เน่ืองจาก อาจารยมีการสรางและพัฒนา
ความสามารถในการวิจัยและสรางนวัฒกรรมใหมๆ
ขึ้นมาและถายทอดความรู สอดคลองกับ สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2552) กลาวไววา  
ดานเพ่ิมขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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ในดานการวิจัยและนวัตกรรม คือ มหาวิทยาลัย 
มีสวนสำคัญในการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีมีบทบาทในดานการศึกษาระดับสูง  
การวิจัย การสรางนวัตกรรม การพัฒนาการถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีและการผลิตบุคลากร 

  3.4) ดานพัฒนาอุดมศึกษาให
เปนสวนสำคัญในการสรางความเสมอภาคในสังคม 
สรุปไดวาอาจารยคณะครุศาสตร ในภาพรวม 
อยูในเกณฑมาก เน่ืองจากอาจารยมีการชวยแกไข 
สนับสนุนใหทุกสวนเปน1 เ ดียวกันและพัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษาใหมีชวยสังคมสอดคลองกับ 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) กลาวไว
วา ดานพัฒนาอุดมศึกษาใหเปนสวนสำคัญในการ
สรางความเสมอภาคในสังคม ปจจุบันเกิดสภาวะ
วิกฤติในสังคมไทย อุดมศึกษาในฐานะที่เปนองคกร 
ท่ีเปนมันสมองของชาติและผลิตคนออกมารับใชสังคม 
ควรมีบทบาทในการสรางความสมดุลใหสังคม  
รวมทั้งชวยแกปญหาวิกฤติของ        
  3.5) ดานปรับระบบบริหารและการ
จัดการระบบอุดมศึกษา เพื่อการขับเคล่ือนการปฏิรูป
อุดมศึกษาสรุปไดวาอาจารยคณะครุศาสตร ในภาพ
รวมอยูในเกณฑมาก เน่ืองจาก อาจารยมีสวนชวย 
ในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสงเสริม
บัณฑิตใหมีงานทำไมตกงาน สอดคลองกับ สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา(2552) กลาวไววา ดาน 
ปรับระบบบริหารและการจัดการระบบอุดมศึกษา 

เพ่ือการขับเคล่ือนการปฏิรูปอุดมศึกษา เปนการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการในระบบอุดมศึกษาท่ีตองดำเนิน
การในทุกระดับ เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2546) พบวา ดานการพัฒนา

รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาไดเร่ิม
จากการท่ีรัฐบาลกำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ออกนอกระบบราชการ โดยเช่ือวาเม่ือมหาวิทยาลัย 

มีอิสระในการปกครองตนเอง มีความคลองตัวในการ
บริหารจัดการองคกร บุคลากร การเงิน ก็จะทำใหการ
บริหารจัดการมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพข้ึน 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1.  ขอเสนอแนะการนำไปใช 
  ผลการวิจัยครั้งนี้เปนผลที่มาจาก

บทบาทของอาจารยคณะครุศาสตรตอแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี การนำผลการ
วิจัยไปศึกษาควรจะเนนในเรื่องการเขามามีสวนรวม
ของอาจารยคณะครุศาสตรในการปฏิรูปการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 2.  ขอเสนอแนะการทำวิจัยคร้ังตอไป 
       ควรศึกษาการเขามามีสวนรวม

ของอาจารยคณะครุศาสตรในการปฏิรูปการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี วาอาจารยคณะครุศาสตรเขามา 
มีสวนรวมในการปฏิรูปอยางไร และมีการเตรียม 
ความพรอมในการปฏิรูปการศึกษาอยางไร 

 
เอกสารอางอิง 
คณะทำงานทีมรางสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี.

(2557).รายงานโครงการถกัทอเครือขาย 
ในพืน้ท่ีเพือ่ยกระดบัคณุภาพการเรยีนรู 
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องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี. 
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ปจจัยท่ีกำหนดอุปสงคการทองเท่ียวในประเทศไทย 
ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
Factors Determining Tourism Demand of  Foreign Tourist in Thailand 

 
ปวรพัชร  รัตนรุงเรืองยศ*  
รุงระวี  วีระเวสส** 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาในท่ีนี้มีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพ่ือวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอการใชจาย 
ดาน  คาท่ีพัก คาอาหาร และคาของท่ีระลึก ในประเทศไทยของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ สำหรับขอมูลได
จากการสัมภาษณนักทองเท่ียวชาวตางชาติในประเทศไทยดวยแบบสอบถามรวมท้ังหมด 170 ตัวอยาง  
ผลวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา พบวา นักทองเที่ยวกลุมยุโรป/อเมริกา/โอซีเนียมีการใชจายโดยเฉล่ียตอคน 
ดานท่ีพักและดานอาหารมากท่ีสุดคิดเปน 17,349.5 และ 12,552.26 ดอลลารสหรัฐตามลำดับ และ 
นักทองเที่ยวกลุมตะวันออกกลางมีการใชจายโดยเฉล่ียตอคนดานของที่ระลึกมากท่ีสุดคิดเปน 14,866.27 
ดอลลารสหรัฐ นอกจากน้ีผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการใชจายของนักทองเท่ียวชาวตางชาติดวยคาสถิติ 
F-test พบวา ปจจัยท่ีสำคัญ ไดแก รายได อายุ วัตถุประสงคการเดินทาง 

 
The objective of this study aims to analyze the factors affecting the expenditure on 

accommodation, food, and souvenirs of foreign tourists in Thailand. Total of 170 samples were 
collected by interviewing foreign tourist in Thailand. The descriptive statistic results showed that 
foreign tourist from Europe, America, and Oceania had highest average expenses on accommodation 
cost, approximately 17,349.5 US Dollars per person followed by expenditure for food, approximately 

12,552.26 US Dollars per person. Travelers from Middle East countries spent mostly, on average, 
14,866.27 US Dollars for souvenir merchandises. Furthermore, this study also used F-test statistics 
technique to analyze on the factors influencing expenditure of foreign tourist in Thailand. It was 

found that the most important factor was individual income, age, and propose of traveling, respectively.  
 

*นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
**ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปจจัยท่ีกำหนดอุปสงคการทองเท่ียวในประเทศไทยของนักทองเท่ียวชาวตางชาต ิ
ปวรพัชร  รตันรุงเรืองยศ, รุงระวี  วีระเวสส 
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บทนำ 
การทองเท่ียวถือเปนอุตสาหกรรมท่ีสำคัญ

อยางมากตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยโดยเฉพาะรายไดจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
ซึ่งถือเปนการนำเงินตราเขาสูประเทศ จะเห็นไดจาก
การเพ่ิมขึ้นของรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
จาก 323.5 พันลานบาทในป 2545 เปน 547.8  
พันลานบาท และ 592.8 พันลานบาท ในป 2550 
และ 2553 ตามลำดับ (ตารางท่ี 1) เม่ือพิจารณาถึง

จากท่ีกลาวมาขางตนจงึเห็นควรศึกษาเก่ียวกับ
อุปสงคการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
โดยพิจารณาเฉพาะดานคาใชจายของนักทองเท่ียว
วาข้ึนอยูกับปจจัยใดเปนสำคัญ ซึ่งผลของการศึกษา
ครั้งน้ีจะเปนขอมูลหน่ึงในการวางแผนทางการตลาด
ดานการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติใน

ประเทศไทยอันจะกอใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตออุปสงคการ

ทองเท่ียวในประเทศไทยของนักทองเท่ียวชาวตาง
ประเทศ 

ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 
อุปสงคการทองเที่ยวในท่ีนี่ หมายถึง คาใช

จายในการทองเท่ียวซึ่งไดแก คาท่ีพัก คาอาหาร คา
ของที่ระลึก และการศึกษาครั้งน้ีไดนำแนวคิดของ 
Henderson and Quandt (1992) อธิบายถึงการ

แสวงหาอรรถประโยชนสงูสุดของผูบรโิภคจะอยูภายใต
สมมติฐานทางเศรษฐศาสตรที่วา“ผูบริโภคจะถูกสม
มติวาเปนผูตองการแสวงหาอรรถประโยชนรวมสูงสุด 

(Maximize total utility) ภายใตเง่ือนไขของรายได
และราคาสินคาท่ีกำหนดมาให สามารถอธิบายได
จากภาพท่ี 1 

 

รายไดจากการทองเท่ียวของประเทศไทยท่ีผานมาจะ
พบวาสวนใหญมาจากการใชจายของนักทองเท่ียว
ชาวตางประเทศ สงผลใหธุรกจิสนิคาและบรกิารตางๆ
ที่ เ ก่ียวของขยายตัวกอให เ กิดการจางงานและ 
ยังเปนกลไกท่ีสำคัญในการกระจายรายไดและ 
ความเจริญสูภูมิภาคทำใหเกิดการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศในท่ีสุด ท้ังน้ีมีสวนชวยชดเชย
การขาดดุลการคาไดอีกดวย 

ตารางที ่1 จำนวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติและรายไดจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติในประเทศไทย ป 2548 - 2557 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

 

( ) 

11.52 13.82 14.46 14.58 14.15 15.94 19.10 22.35 26.55 24.81 

 

( ) 
367.4 482.3 547.8 574.5 510.3 592.8 776.2 983.9 1,207.2 1,172.8

ที่มา : กรมการทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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จากรูปภาพขางตน ผูบริโภคมีรายไดจำนวน
จำกัดเทากับ Y บาท เผชิญกับการเลือกซ้ือสินคา 2 
ชนิด X1 และ X2 ซึ่งมีราคาเทากับ P1 และ P2 บาท
ตอหนวย การเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดของผูบริโภคคือ 
เลือกชุดของสินคา E ที่ประกอบดวย ปริมาณสินคา 
X1=X10 และ X2=X20 หนวย ผูบริโภคจะไดรับ 
ความพอใจสูงสุดภายใตขอจำกัดของรายไดที่มีอยู  
นี่คือ พฤติกรรมแสวงหาส่ิงท่ีดีที่สุดของผูบริโภคภาย
ใตขอจำกัด (Constrainted optimization behavior) 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
สมเจตน ลีสวรรค (2538) การเติบโตของ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศไทย มีวัตถุประสงค
ศึกษาสถานภาพการทองเท่ียวของประเทศอุตสาหกรรม
ไทย ศึกษาปจจัยตางๆ ที่เปนตัวกำหนด อุปสงค 

หรือจำนวนนักทองเท่ียวท่ีเปนตลาดสำคัญของ 
การทองเที่ยว ศึกษาอัตราการเติบโตของจำนวน 
นักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียว ท้ังพยากรณ
แนวโนมจำนวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการ
ทองเที่ยวในอนาคต โดยการเก็บรวบรวมขอมูล 

จากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจและสถาบันวิจัยตางๆ 

ผลการศึกษาพบวาผลในสวนของปจจัยผันแปรอิสระ
มีผลตออุปสงคการทองเท่ียวจำนวนนักทองเท่ียวพบ
วาราคาหองพักสัมพันธทิศทางตรงขามกับจำนวน 
นักทองเท่ียวจากประเทศญ่ีปุน  

ศรัณย รักษเผา (2543) ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวตอเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของประเทศไทยและศึกษาผลกระทบ
ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีผลตอเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยวิเคราะหความสัมพันธของการผลิต 

(Input – Output Analysis) วิเคราะหตารางปจจัย
การผลิต – ผลผลิต ผลการศึกษาพบวาผลกระทบ
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตอผลผลิตตามสาขา
การผลิตตางๆ การใชจายของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศไดกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออมในสาขาการผลิต
ตาง ๆ คาใชจายนักทองเท่ียวทำใหเกิดคาทวีคูณ 
มูลคา เ พ่ิมทางตรงและคาทวีคูณเ พ่ิมทางออม  
สวนผลกระทบของการทองเที่ยวตอมูลคาเพ่ิมจาก
การใชจายเงินงบประมาณพบวาทำใหเกิดมูลคาเพ่ิม

ทางตรงจากนักทองเท่ียวและมูลคาทางออม 

                           X2 

  

 

                                              E                 U 

         X1 

 

ภาพท่ี 1 แสดงดุลยภาพของผูบริโภค 
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อมรรัตน วงศเปง (2550) ปจจัยทางการ
ตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียวประเทศ
ไทยของนักทองเท่ียวชาวยุโรป วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ทองเที่ยวประเทศไทย ศึกษาการตัดสินใจทองเที่ยว
ประเทศไทยของนักทองเท่ียวชาวยุโรป ศึกษาความ
สัมพันธระหวางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมทองเท่ียว
ระหวางปจจัยการตลาดกับการตัดสินใจมาทองเท่ียว
ประเทศไทย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติและทดสอบ
สมมติฐานดวยคา Chi – square คาสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได มีผลตอการตัดสินใจทองเท่ียวประเทศ
ไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพักผอนวันหยุด และสินคา
ผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวประเทศ
ไทยมากท่ีสุด  

วันวสา วิโรจนารมย (2550) การประมาณ
อุปสงคการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติใน
ประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหขอมูลพาแนล 
แบบไมนิ่ง วัตถุประสงคศึกษาปจจัยท่ีกำหนดอุปสงค
ทองเท่ียวโดยใชขอมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา
วิเคราะหดวยเทคนิค Cointegration analysis ผล
การศึกษาพบวา ตัวแปรท่ีมีผลตอจำนวนนักทองเท่ียว 
คือ คาใชจายในการเดินทาง รายไดประชาชาติตอหัว 
และอัตราแลกเปล่ียน 

ภูวนารถ ปาปวน (2550) การทดสอบ 
ความสัมพันธระหวางรายไดจากการทองเท่ียวกับ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
วัตถุประสงคทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดจาก
การทองเท่ียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวารายไดจากการ
ทองเท่ียวและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมี 
Oeder of Integration คือสัมพันธกันในระยะยาวแต
ไมมีการปรับตัวในระยะส้ันในความเปนเหตุเปนผล

พบวามีความสัมพันธกันแบบสองทิศทาง  
 
กาญจนา โชคเกศถาวร (2553) การจำลอง

แบบอุปสงคการทองเท่ียวระหวางประเทศมายังประเทศ
ไทย ขอมูลตัดภาคขวางและขอมูลอนุกรมเวลา 
วัตถุประสงคศึกษาปจจัยท่ีกำหนดอุปสงคการทองเท่ียว 
ผลการศึกษาพบวา อัตราแลกเปล่ียนมีผลตอจำนวน
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศในทิศทางบวก ตนทุน
คาใชจายในการเดินทางกับราคาเปรียบเทียบมี 
ความสัมพันธในทิศทางลบตรงกันขาม 

 
กรอบแนวคิด 

จากการทบทวนทฤษฎีที่ใชในการศึกษาจะ
เห็นไดวาผูบริโภคจะเสียคาใชจายในทางเลือกตางๆ 
อยางต่ำท่ีสุดภายใตความพึงพอใจสูงสุดซึ่งถือเปน
ขอสมมติฐาน (Assumption) ของการศึกษาครั้งนี้ 

สำหรับผลจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของสามารถ
นำมาประยุกตเปนกรอบแนวคิดการวิเคราะหปจจัย 

ท่ีมีอิทธิพลตอการใชจายของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
กลุมตางๆ ไดดังน้ี 
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จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวของ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอคาใชจายการทองเท่ียว
ประกอบ ดวยปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดาน
ประชากรและวัตถุประสงคของการเดินทาง โดยปจจัย
ดานเศรษฐกิจ คือ รายไดของนักทองเท่ียว ปจจัยดาน
ประชากร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ สวนวัตถุประสงค
การเดินทางไดแก เดินทางเพ่ือพักผอน เดินทางเพ่ือ
ธุรกิจ พิจารณาจากแผนภาพกรอบแนวคิด งานศึกษา
คร้ังน้ีไดกำหนดให คาใชจายการทองเท่ียวเปนตัวแปร
ตาม แบงออกเปน 3 ประเภท คือ คาใชจายดานท่ีพัก 
คาใชจายดานอาหาร และคาใชจายดานของท่ีระลึก 

โดยปจจัยดานประชากร ปจจัยดานเศรษฐกิจและ
วัตถุประสงคการเดินทางเปนตัวแปรอิสระ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

นักทองเท่ียวชาวตางชาติในที่นี่ หมายถึง 
นักทองเท่ียวท้ังชาวเอเชียและชาวตะวันตกท่ีเดินทาง
เขามาทองเท่ียวในประเทศไทยโดยพิจารณาตาม

ภูมิลำเนาหรือถ่ินท่ีอาศัยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
ซึ่งไดแก นักทองเท่ียวกลุมอาเซียน, นักทองเท่ียว 
กลุมชาวจีน, นักทองเท่ียวกลุมเอเชียตะวันออก,  

นักทองเท่ียวกลุมยุโรป/อเมริกา/โอซีเนีย, นักทองเท่ียว
กลุมอินเดีย/ปากีสถาน/บังกลาเทศ, นักทองเท่ียวกลุม
ตะวันออกกลาง 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาในท่ีนี่เปนการศึกษาเชิงปริมาณ 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยคาเฉล่ีย   และคา F-test 
เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการใชจายของนักทองเท่ียว
ชาวตางประเทศในประเทศไทย โดยมีปจจัยดานเพศ 
อายุ อาชีพ รายได วัตถุประสงคที่เปนตัวกำหนด  

 
ขอมูลที่ใชในการศึษา 

ขอมูลท่ีใชในการวิจัยแบงเปน 2 สวน คือ 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยการสอบถามจากกลุมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ

ที่เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย จำนวน 170 
ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความ 
นาจะเปนดวยวิธี Accidental Sampling ทำการเก็บ
ขอมูล ณ เขตทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิบริเวณ
อาคารผูโดยสารขาออก 
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ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชจายของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติที่มีการใชจายตอคน พบวา 
นักทองเท่ียวกลุมยุโรป/อเมริกา/โอซีเนียมีการใชจาย
ทางดานท่ีพักและดานอาหารมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียคิด
เปน 17,349.5 และ 12,552.26 ดอลลารสหรัฐ  

และนักทองเท่ียวกลุมตะวันออกกลางมีการใชจาย

ดานของท่ีระลึกมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียคิดเปน 14,866.27 
ดอลลารสหรัฐ 

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชจาย
ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จำแนกประเภทตาม 
คาใชจาย (คาท่ีพัก คาอาหาร คาของท่ีระลึก) 

 

F-test 

     

  0.019 1.51 1.222 

   2.367**** 0.266 0.01 

   0.012 0.839 0.585 

   7.161** 2.208**** 4.848** 

   0.092 0.36 0.874 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปน 
การศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ขอมูลดุลบัญชีเดินสะพัด ขอมูลสถิติ 
นักทองเที่ยวและรายไดดานการทองเที่ยวจาก 
นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียวในประเทศ
ไทย เพ่ือนำมาเปนขอมูลเบ้ืองตนและแนวคิดพ้ืนฐาน
ในการทำวิจัย 

ผลการวิเคราะห 
การศึกษาครั้งน้ีไดทำการวิเคราะหขอมูล

เ ก่ียวกับพฤติกรรมการใชจายของนักทองเท่ียว 
ชาวตางชาติแตละกลุมมีการใชจายแตละคนโดยคิด
เปนคาเฉล่ีย จำแนกออกเปนคาใชจายทางดานท่ีพัก 

ดานอาหาร ดานของท่ีระลึก 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชจายของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 
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F-test 

     

  0 2.3116**** 0.01 

   0.159 0.002 0.064 

   1.12 0.788 2.655**** 

   0.111 0.051 0.371 

   0.489 2.440**** 0.14 

  0.115 0.132 0.065 

   0.73 1.686 0.027 

   0.992 7.888** 0.333 

   0.687 0.667 0.004 

   0 3.881*** 0.805 

/   0.016 0.143 1.195 

  0.932 0.022 0.244 

   2.258**** 0.361 4.961** 

   0.007 0.222 0.022 

   0.94 0.031 0.012 

/   0.217 0.542 4.948** 

  10.547** 8.274** 12.406** 

   0.001 1.217 0.003 

   11.705** 7.047** 14.777** 

   0.561 15.914** 7.298** 

  0.677 1.357 1.252 

   1.632 1.655 0.042 

   2.299**** 1.362 3.584*** 

   3.357 1.777 11.959** 

   0.306 0.009 19.767* 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชจายของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในประเทศไทย 

*มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 
** มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

*** มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 
**** มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 85 
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ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ 

ใชจายของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ พบวา รายไดมี
อิทธิพลตอการใชจายทุกประเภทของนักทองเท่ียว
กลุมอาเซียนและกลุมอินเดีย/ปากีสถาน/บังกลาเทศ 
และมีอิทธิพลตอการใชจายดานของท่ีระลึกของ 
นักทองเที่ยวกลุมตะวันออกกลางสวนวัตถุประสงค
ของการเดินทางมีอิทธิพลตอการใชจายดานอาหาร
ของนักทองเท่ียวกลุมชาวจีนและกลุมเอเชียตะวันออก 
ทั้งยังมีอิทธิพลตอการใชจายดานของท่ีระลึกของ 
นักทองเที่ยวกลุมตะวันออก สำหรับเพศมีอิทธิพลตอ
การใชจายดานอาหารของนักทองเท่ียวกลุมชาวจีน
และตอการใชจายดานของที่ระลึกของนักทองเที่ยว
กลุมอินเดีย อาชีพตำแหนงหนาท่ีการงานยังมีอิทธิพล 
ตอการใช จ ายด าน ท่ี พักและด านของ ท่ี ระ ลึก 
ของนักทองเที่ยวกลุมยุโรป/อเมริกา/โอซีเนียและ 
กลุมตะวันออกกลาง 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  นักทองเที่ยวกลุมอาเซียนควรใหความ
สำคัญกับนักทองเท่ียวกลุมที่มีรายไดสูงเน่ืองจากนัก
ทองเที่ยวกลุมนี้ตองการบริการท้ังทางดานท่ีพัก,ดาน
อาหารและดานของที่ระลึกและนักทองเที่ยวท่ีมีอายุ

มากเน่ืองจากมกีารใชจายคาท่ีพักสูงดังน้ันธุรกิจเก่ียว
กับที่พักโรงแรมควรมุงเนนใหบริการกับนักทองเท่ียว
กลุมอาเซียนท่ีสูงอายุ 

2.  นักทองเท่ียวกลุมชาวจีนควรมุงเนนบริการ
ด านแหล งชอปป งและร านอาหาร เ น่ืองจากมี
วัตถุประสงคมาทองเที่ยวในประเทศไทยเพ่ือใชจาย
ทางดานอาหารโดยเพศก็มีผลตอการใชจายอีกดวย
รวมทั้งแหลงชอปปงและจำหนายสินคาของท่ีระลึก 

3.  นักทองเท่ียวกลุมเอเชียตะวันออกควร
จะมุงเนนธุรกิจดานรานอาหารเน่ืองจากวัตถุประสงค
ของนักทองเท่ียวกลุมนี้ตองการใชจายดานอาหารสูง

กวาดานอื่น ๆ รวมทั้งอาชีพของนักทองเท่ียวยังสงผล
ตอการเลือกใชจายดานอาหารดังนั้นธุรกิจดาน 
รานอาหารควรเนนบริการนักทองเท่ียวกลุมเอเชีย
ตะวันออกมากกวาธุรกิจดานอ่ืน ๆ 

4.  นักทองเท่ียวกลุมยุโรป/อเมริกา/โอซีเนีย 
ควรเนนบริการนักทองเที่ยวกลุมนี้ดานท่ีพักและ 
ดานแหลงชอปปง โดยอาชีพของนักทองเท่ียวกลุมน้ี
สงผลตอการเลือกใชจายดานท่ีพัก และดานของ 
ที่ระลึก 

5.  นักทองเท่ียวกลุมอินเดีย/ปากีสถาน/ 
บังกลาเทศ ควรเนนธุรกิจทุกดานโดยเฉพาะอายุ 
และรายไดของนักทองเท่ียวท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก

ใชจาย อีกท้ังวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว
ตองการใชจายดานอาหารและของท่ีระลึกอีกดวย 

6.  นักทองเที่ยวกลุมตะวันออกกลางควร
จะมุงเนนทางดานแหลงชอปปงเน่ืองจากรายได อาชีพ
และวัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเท่ียวตองการ
ใชจายดานของท่ีระลึก รวมท้ังธุรกิจดานท่ีพักเน่ืองจาก
อาชีพมีผลตอการเลือกใชจายดานท่ีพัก 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. การศึกษาครั้งตอไปเก่ียวกับปจจัยท่ี
กำหนดคาใชจายนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ี
เดินทางเขามาในประเทศไทยควรใชเทคนิคการ
วิเคราะหแบบ Mutiple Regression Analysis เพ่ือได

ทราบถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเลือกใชจายของ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขาทองเท่ียว
ในประเทศไทยและทราบถึงคาความยืดหยุนตอไป

และสามารถประมาณการคาใชจายความตองการ 
ในการใชจายไดอีกดวย 

2. ควรทำการศึกษาถึงความตองการ
ทองเ ท่ียวในประเทศไทยของนักทองเ ท่ียวชาว 
ตางประเทศในเชิงลึกดวยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ อนั 

จะทำใหการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีกำหนดอุปสงค
การทองเ ท่ียวในประเทศไทยของนักทองเ ท่ียว 

ชาวตางชาติมีการตอยอดองคความรูมากย่ิงขึ้น 
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การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
An Evaluation of Bachelor of Arts Program in Psychology, 
Faculty of Education, Silpakorn University 
 
กมล  โพธิเย็น*  
กันยารัตน  สอาดเย็น**   

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
โดยใชรูปแบบซิปปไอ (CIPPI Model) ในดานสภาวะแวดลอม ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต และผล 
กระทบ  2) ศึกษาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ในดานสภาวะ
แวดลอม ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ  1) นักศึกษา 
ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 68 คน  2) บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 74 คน  
3) ผูใชบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 5 คน  4) คณาจารยประจำหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
จิตวิทยา จำนวน 5 คน  5) ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร  จำนวน 3 คน และ  6) บุคลากรท่ีเก่ียวของ จำนวน  
5 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง การวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis)  

ผลการวิจัย พบวา 
1. การประเมินสภาวะแวดลอมเก่ียวกับ แผนการดำเนินงานของภาควิชา จุดออน/จุดแข็งของ 

ภาควิชา ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

2. การประเมินปจจัยนำเขาเก่ียวกับวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางและเน้ือหาสาระของ
หลักสูตร คุณสมบัติของผูเรียน/การสอบคัดเลือก คุณสมบัติของคณาจารยที่สอน/อาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการ สภาพแวดลอมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ และส่ิงอำนวยความสะดวกตาง ๆ และงบประมาณใน 
การผลิตบัณฑิต ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

3. การประเมินกระบวนการเก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของผูสอน พฤติกรรม 
การเรียนรูของผูเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา การจัดการเรียนการสอน การใหบริการและ
การสนับสนุน การบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพ ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

* อาจารย ดร.ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
** อาจารย ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4. การประเมินผลผลิตเก่ียวกับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา รอยละของนักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิต ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก 

 5. การประเมินผลกระทบเก่ียวกับ ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  

 
 The purposes of this study aimed 1) to evaluate Bachelor of Arts Program  

in Psychology by CIPPI Model which including context, Context Evaluation, Input Evaluation, 
Process Evaluation, Product Evaluation, and Impact Evaluation 2) to study the guidelines developing 
and improving the Curriculum Program in Psychology which including context, Context  
Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, Product Evaluation, and Impact Evaluation.  
The population were 1) 68 current students, 2) 74 graduate students, 3) 5 graduates’ employers,                 
4) 5 department instructors and experts in the field of psychology, 5) 3 faculty executives, and  
6) 5 participants. The research instruments were questionnaires and interview form. The Quantitative 
data were analyzed by frequency, percentage, mean ( ), and standard deviation (S.D.). 
The Qualitative data were content analysis. 

 The results showed that : 
 1. Context Evaluation: The curriculum plan, weakness and strength were in a high level.  
 2. Input Evaluation: The purpose of the program, the structure and content of the 

program, student characteristic/selective examination, instructor/adviser characteristic, physical 
environment, material and facilities,  and budget were in a high level.  

 3. Process Evaluation: Instructor behavior, student behavior, practicum in psychology, 
teaching and learning activities, service, the curriculum management, and quality assurance in 
education were in a high level. 

 4. Product Evaluation: Learning Achievement, the percentage of graduate students, 

and graduate qualification were in a high level. 
 5. Impact Evaluation: Graduates’ employers were highest level of satisfaction with 

graduate students. 
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บทนำ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีภารกิจหลักอยู  

4 ประการ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งในบรรดาภารกิจทั้ง 4 ประการน้ัน การผลิตบัณฑิต
ถือวาเปนภารกิจที่มีความสำคัญท่ีสุด สิ่งที่สัมพันธ

เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตเปนอยางย่ิงก็คือ หลักสูตร
ของแตละสาขาวิชา หลักสูตรการศึกษาน้ันควรมี 
การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
หลักสูตรของหนวยงานอยูเสมอ ซ่ึงกลยุทธการประเมิน
ผลน้ีถือเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสำคัญในเร่ืองความ
เปนเลิศในเกณฑคุณภาพการศึกษา (สำนักมาตรฐาน
อดุมศกึษา สำนกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลัย 2545 : 
16-17) ดังนั้นจึงพบวาตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในสวนของหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตร จึงกำหนดไววาใหมีการประเมินหลักสูตร
อยางนอยทุก ๆ หน่ึงรอบของการศึกษาตามหลักสูตร 
และมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร 
นอกจากน้ันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยังไดมีการกำหนดนโยบายในการสงเสริมการพัฒนา
หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2542 ไวโดยกำหนดใหมี
การติดตามประเมินผลหลักสูตรทุก 5 ป เพ่ือนำผล
การประเมินไปใชพัฒนาหลักสูตรใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการตอไป ในสวนของหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ซึ่งเปดสอนมาตั้งแตป  
พ.ศ. 2547 เปนตนมาน้ัน ปจจุบันยังไมไดมีการประเมิน
ผลหลักสูตรแตประการใด ทั้ง ๆ ที่ไดสอนมาครบ 3 ป 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดไว ประกอบกับ

ทางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีน
โยบายในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามขอกำหนด
ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติที่วา
ดวยการใชหลักสูตรครบวงรอบของระยะเวลาของ
หลักสูตร ดวยเหตุผลและความจำเปนดังกลาวขาง

ตน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ซึ่งรับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  

จึงเห็นวาเปนความจำเปนเรงดวนท่ีตองดำเนินการ
วิจัยประเมินผลหลักสูตรดังกลาว เพ่ือความเปนเลิศ
ในเกณฑคุณภาพการศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการประเมินผลหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรใหม) 
ฉบับป พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนการวิจัยประเมินผล 
(Evaluative Research) โดยใชรูปแบบซิปปไอ  
(CIPPI Model) โดยประยุกตมาจาก CIPP Model 
ของ Denial L. Stufflebeam ในการประเมินผลทาง
ดานสภาวะแวดลอม ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต 
และผลกระทบ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ในดานสภาวะแวดลอม 
ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  
ในดานสภาวะแวดลอม ปจจัยนำเขา กระบวนการ 
ผลผลิต และผลกระทบ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ป ร ะ ช า ก ร ท่ี ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี คื อ 

1) นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาท่ีกำลังศึกษาชั้นปที่ 3 
และช้ันปที่ 4 ปการศึกษา 2554 จำนวน 68 คน 
2) บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาท่ีสำเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษา 2552 และ 2553 จำนวน 74 คน  

3) ผูใชบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 5 คน 
4) คณาจารยประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
จิตวิทยา จำนวน 5 คน  5) ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 
ไดแก คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาภาค

วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 3 คน  6) ผูทรง
คุณวุฒิและบุคลากรท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูที่มีความรู
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เก่ียวกับหลักสูตรทางจิตวิทยา ผูบริหารสถานฝกงาน
ทางจิตวิทยา ผูดูแลนักศึกษาจำนวน 5 คน รวม 
จำนวนท้ังสิ้น 160 คน 

เ ค ร่ื อ งมื อที่ ใ ช ใ นกา ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้ เ ป น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
โดยสอบถามและสัมภาษณเก่ียวกับหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จำแนกตามกลุม 
ผูใหขอมูล ไดจำนวน 7 ชุด ดังน้ี 

ชุดท่ี 1 สำหรับผูทรงคุณวุฒิของสาขา
วิชา ประกอบดวย แบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียว
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  
เปนขอคำถามในประเด็นเก่ียวกับดานปจจัยนำเขา 
ไดแก วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางและเน้ือหา
สาระของหลักสูตร 

ชุดท่ี 2 สำหรับคณาจารย ประกอบดวย 
แบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เปนขอคำถาม 
ในประเด็นเก่ียวกับดานสภาวะแวดลอม ไดแก แผนการ
ดำเนินงานของภาควิชา จุดออน/จุดแข็งของภาควิชา 
ดานปจจัยนำเขา ไดแก วัตถุประสงคของหลักสูตร 
โครงสรางและเน้ือหาสาระของหลักสูตร คุณสมบัติ
ของผูเรียน/การสอบคัดเลือก คุณสมบัติของคณาจารย/
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ วัสดุอุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ตาง ๆ และดานกระบวนการ ไดแก การบริหารหลักสูตร 
ชุดท่ี 3 สำหรับบัณฑิต ประกอบดวย 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรศิลป

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เปนขอคำถามใน
ประเด็นเก่ียวกับดานสภาวะแวดลอม ไดแก แผนการ
ดำเนินงานของภาควิชา จุดออน/จุดแข็งของภาควิชา 
ดานปจจัยนำเขา ไดแก วัตถุประสงคของหลักสูตร 
โครงสรางและเน้ือหาสาระของหลักสูตร คุณสมบัติ

ของผูเรียน/การสอบคัดเลือก คุณสมบัติของคณาจารย/
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ สภาพแวดลอมทาง

กายภาพ วัสดุอุปกรณและส่ิงอำนวยความสะดวก
ตาง ๆ และงบประมาณในการผลิตบัณฑิต ดาน
กระบวนการ ไดแก พฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนของผูสอน พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน การ
ฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา การจัดการเรียน
การสอน การใหบริการและการสนับสนุน  

ลักษณะขอคำถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยประเมิน 
ความเหมาะสมของหลักสูตรจากมากท่ีสุด ถึงนอย
ที่สุด ใชเกณฑการใหคะแนน 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ  

ชุดท่ี 4 ส ำ ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ป จ จุ บั น 
ประกอบดวย แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เปน
ขอคำถามในประเด็นเก่ียวกับดานสภาวะแวดลอม 
ไดแก แผนการดำเนินงานของภาควิชา จุดออน/จุด
แข็งของภาควิชา ดานปจจัยนำเขา ไดแก วัตถุประสงค
ของหลักสูตร โครงสรางและเน้ือหาสาระของหลักสูตร 
คุณสมบัติของผูเรียน/การสอบคัดเลือก คุณสมบัติ
ของคณาจารย/อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ สภาพ
แวดลอมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณและสิ่งอำนวย
ความสะดวกตาง ๆ และงบประมาณในการผลิตบัณฑิต 
ดานกระบวนการ ไดแก พฤติกรรมการจัดการเรียน
การสอนของผูสอน พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
การฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา การจัดการ
เรียนการสอน การใหบริการและการสนับสนุน              

ลักษณะขอคำถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยประเมิน 
ความเหมาะสมของหลักสูตรจากมากท่ีสุด ถึงนอย
ที่สุด ใชเกณฑการใหคะแนน 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ 

ชุดท่ี 5 สำหรับผูใชบัณฑิต ประกอบดวย 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เปนขอคำถามใน

ประเด็นเก่ียวกับดานผลผลิต ไดแก คุณลักษณะของ
บัณฑิต ดานผลกระทบ ไดแก ผลการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
กมล  โพธิเย็น, กันยารัตน  สอาดเย็น 
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ลักษณะขอคำถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยประเมินความ
คิดเห็นตอคุณลักษณะและความพึงพอใจตอบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา จากมากท่ีสุด ถึงนอยท่ีสุด ใชเกณฑ
การใหคะแนน 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ 

ชดุท่ี 6 สำหรับผูบรหิาร (คณะ) ประกอบดวย 
แบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เปนขอคำถามใน
ประเด็นเก่ียวกับดานปจจัยนำเขา ไดแก สภาพแวดลอม
ทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ และส่ิงอำนวยความสะดวก
ตาง ๆ และงบประมาณในการผลิตบัณฑิต และ 
ดานกระบวนการ ไดแก การบริหารหลักสูตร 

ชดุท่ี 7 สำหรับผูบริหารสถานฝกงาน 
และผูดูแลนักศึกษา ประกอบดวย แบบสัมภาษณ
ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา เปนขอคำถามในประเด็นเก่ียวกับ
ดานกระบวนการ ไดแก การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางจิตวิทยา 

   
การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. คณะผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจาก
คณาจารยประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาจิตวิทยา ผูทรงคุณวุฒิของสาขาวิชาจิตวิทยา  
ผูบริหารคณะ ผูบริหารสถานฝกงานและผูดูแล 

นักศึกษา เพ่ือกำหนดวันและเวลาสำหรับการสัมภาษณ 

2. คณะผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจาก
นักศึกษาปจจุบัน บัณฑิต และผูใชบัณฑิต เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

3. คณะผู วิจัยรวบรวมขอมูลจากกลุม
ประชากรตามท่ีไดจำแนกไว  

 

การวิเคราะหขอมูล 
 คณะผู วิจัย วิ เคราะหขอมูลในการ

ประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาคร้ังนี้ โดยวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
ใชสถิติการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย ( ) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content 
analysis)  

 
สรุปผลการวิจัย               
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 
131 คน คิดเปนรอยละ 81.88 รองลงมาเปนเพศชาย 
จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 18.12 เมื่อพิจารณา
สถานภาพของผูใหขอมูลสวนใหญเปนบัณฑิต จำนวน 
74 คน คิดเปนรอยละ 46.25 รองลงมาเปนนักศึกษา
ปจจุบัน จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 42.50 ผูใช
บัณฑิต และบุคลากรท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูบริหารสถาน
ฝกงาน ผูดูแลนักศึกษา จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
3.13 คณาจารย และผูบริหารคณะ จำนวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 1.87 และผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 1.25  

บัณฑิตสวนใหญทำงานในหนวยงานภาค
เอกชน จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 55.41 โดย
หลังจากสำเร็จการศึกษาแลว บัณฑิตสวนใหญจะ

ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาดานจิตวิทยา จำนวน 
37 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และลักษณะงานท่ีบัณฑิต
ทำอยูในปจจุบันเก่ียวของกับความรูทางจิตวิทยา

โดยตรง จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 79.73 
นักศึกษาปจจุบันสวนใหญเปนนักศึกษา 

ชั้นปที่ 3 จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 60.29 โดย

เขามาศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาดวยการสอบผาน
ระบบ Admission จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 67.65 

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
กมล  โพธิเย็น, กันยารัตน  สอาดเย็น 
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ผูใชบัณฑิตสวนใหญทำงานรวมกับบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาหลังสำเร็จการศึกษาแลว 1 ป 
จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80.00 โดยหนวยงาน
ของผูใชบัณฑิตเก่ียวของโดยตรงกับความรูทางจิตวิทยา 
จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80.00 
ตอนท่ี 2 การประเมนิสภาวะแวดลอม Context (C) 

 2.1 แผนการดำเนินงานของภาควิชา 
(C1) คณาจารยเห็นวา แผนการดำเนินงานของภาค
วิชามีความเหมาะสม และควรสงเสริมใหมีการจัด
โครงการเปดรับนักศึกษาในลักษณะโครงการเปดรับ
นักศึกษาเขาศึกษาในระบบรับตรงในลักษณะโควตา
พิเศษ โครงการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยใหโควตา
พิเศษแกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา 
โครงการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยใหโควตาพิเศษ
แกนักเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการ
เปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในระบบ Admission โดย
ผานระบบการคัดเลือกของ สกอ. และโครงการรับ 
นักศึกษาโอนยายจากคณะอ่ืนท่ีสนใจเขาศึกษาตาม
เง่ือนไขที่ภาควิชากำหนด สวนการประชาสัมพันธ 
เผยแพรหลักสูตรของภาควิชาผานทางเว็บไซตและสง
ตรงไปยังสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความ
จำเปน ควรดำเนินการในลักษณะเชนน้ีตอไป   

ความคิดเห็นของบัณฑิตและนักศึกษา
ปจจุบันเก่ียวกับแผนการดำเนินงานของภาควิชา 
มีความสอดคลองกัน โดยพบวา การท่ีภาควิชามี
โครงการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในระบบ Admission 

โดยผานระบบการคัดเลือกของ สกอ. และการเปดรับ
นักศึกษาเขาศึกษาในระบบรับตรงในลักษณะโควตา
พิเศษ มีความเหมาะสม อยูในระดับมาก ซึ่งโครงการ

เปดรับนักศึกษาน้ีมีเกณฑการพิจารณาอยางชัดเจน 
และนับวาเปนชองทางหลักของการเขาศึกษาใน
หลักสูตร ทั้งน้ีบัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันตางเห็น
ความสำคัญของโครงการเปดรับนักศึกษาในลักษณะ
น้ี รวมท้ังเห็นวาภาควิชาควรมีแผนการประชาสัมพันธ

เก่ียวกับโครงการเปดรับนักศึกษาผานทางเว็บไซต 

และสงตรงยังสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดวย สวนโครงการรับนักศึกษาโอนยายจากคณะอ่ืนท่ี
สนใจเขาศึกษาตามเง่ือนไขท่ีภาควิชากำหนดน้ันท้ัง
บัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันตางเห็นวามีความ
เหมาะสมในระดับปานกลาง อาจเน่ืองดวยการโอน
ยายตองเปนไปตามประกาศคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเกณฑการโอนยายสังกัด
คณะวิชาและเปล่ียนสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาตองมี 
การเตรียมตัวและวางแผนศึกษาในรายวิชาท่ีกำหนด 
โดยตองผานตามเง่ือนไข ดังน้ันสัดสวนของนักศึกษา
ที่ เขาศึกษาในหลักสูตรตามโครงการดังกลาวจึง 
ไมมากนัก  

2.2  จุดออน/จุดแข็งของภาควิชา (C2) 
คณาจารยเห็นวา จุดแข็งของภาควิชา คือ การท่ีภาค
วิชามีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเขมขนท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ชื่อเสียงของภาควิชาเปน
ที่รูจักและยอมรับของสังคมภายนอก คณาจารยของ
ภาควิชามีความแมนยำในศาสตรดานจิตวิทยา มีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักศึกษาทำการวิจัย
สวนบุคคล มีการฝกประสบการณทางวิชาชีพจิตวิทยา 
เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพ 
พัฒนาองคความรู และเปนฐานความรูในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไดเปนอยางดี รวม

ถึงมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสรางความผูกพัน

ระหวางนักศึกษากับเพ่ือน ๆ รุนพ่ี ศิษยเกาและ
คณาจารยในภาควิชาอยางตอเน่ือง 

สำหรับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ในการ

ฝกงานทางจิตวิทยา ทางภาควิชาควรมีการชี้แจง 
รายละเอียดและทำความเขาใจกับผูบริหารสถาน
ฝกงาน/ผูดูแลนักศึกษาถึงวัตถุประสงคของการฝกงาน 
ความรู ประสบการณที่นักศึกษาควรไดรับ เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจน เปนแนวปฏิบัติที่ดี และปองกันปญหา

ตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
ความคิดเห็นของบัณฑิตและนักศึกษา

ปจจบุนัเก่ียวกับจดุแข็งของภาควิชามคีวามสอดคลองกัน 

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
กมล  โพธิเย็น, กันยารัตน  สอาดเย็น 



173

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 

โดยพบวา คณาจารยของภาควิชามีความแมนยำ 
ในศาสตรดานจิตวิทยาท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียน
การสอน มีความเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด 
เน่ืองดวยคณาจารยในภาควิชามีความเชี่ยวชาญ 
ในแขนงตาง ๆ ทางจิตวิทยา จึงสามารถถายทอดความรู
ใหกับนักศึกษาไดในเชิงลึก ประกอบกับมีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมุงใหนักศึกษาทำวิจัยสวนบุคคล ซึ่งมี
ความเขมขนทางวิชาการ รวมถึงมีการฝกประสบการณ
ทางวิชาชีพจิตวิทยาเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาได
แสดงศักยภาพ พัฒนาองคความรูทางจิตวิทยา ให
พรอมตอการประกอบอาชีพในอนาคต เหลาน้ีสงผล
ใหช่ือเสียงของภาควิชาเปนท่ีรูจักและยอมรับของสังคม
ภายนอก สวนการจัดกิจกรรมเพ่ือสานสัมพันธระหวาง
ศิษยเกากับคณาจารยและนักศึกษาปจจุบันมีอยูอยาง
ตอเน่ืองแลว 

 
ตอนท่ี 3 การประเมินปจจัยนำเขา 

3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร (I1) ผูทรง
คุณวุฒิและคณาจารยเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตร
มีความเหมาะสม โดยมีการมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมี
ความรู ความชำนาญทางจิตวิทยาอยางมีคุณภาพ
และคุณธรรม มุงผลิตบัณฑิตใหสามารถคนควา วิจัย 
พัฒนาและเช่ือมโยงองคความรูทางจิตวิทยากับศาสตร
อ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสม และมุงผลิตบัณฑิตท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานทางจิตวิทยาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยสรุปแลววัตถุประสงคครอบคลุมรอบดาน  

ความคิดเห็นของบัณฑิตและนักศึกษา

ปจจุบันเก่ียวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความ
สอดคลองกัน โดยพบวา วัตถุประสงคของหลักสูตร 
ที่เนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความชำนาญทาง
จิตวิทยาอยางมีคุณภาพและคุณธรรมมีความเหมาะสม 
อยูในระดับมาก ซึ่งเร่ืองน้ีทุกฝายตระหนักวาเปนส่ิง

สำคัญ เน่ืองดวยนักศึกษาสามารถเห็นถึงการสงเสริม
ความรูควบคูกับการหลอหลอมใหมีคุณธรรมตลอด
ระยะเวลาของการศึกษา ซึ่งคณาจารยในภาควิชาได

ปลูกฝงคุณธรรมและเปนแบบอยางอันดีใหกับนักศึกษา 
3.2 โครงสรางและเน้ือหาสาระของหลกัสตูร (I2) 

ผูทรงคุณวุฒิและคณาจารยเห็นวา โครงสรางและ
เน้ือหาสาระของหลักสูตรมีความเหมาะสม โดย
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยามีการแบงเปนกลุมวิชา
ศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา (กลุมวิชาเอก
บังคับ และกลุมวิชาเอกเลือก) และกลุมวิชาเลือกเสรี 
สวนจำนวนรายวิชาบังคับ/จำนวนรายวิชาเลือก 
ของหลักสูตร มีความเหมาะสมดี นอกจากน้ีการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรควรเปนในลักษณะ 
ของสาขาวิชาจิตวิทยา โดยไมตองระบุสาขายอยทาง
จิตวิทยา เน่ืองจากจะเปนโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษา
ในรายวิชาตาง ๆ ทางจิตวิทยาอยางครอบคลุม และ
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายข้ึนหรือ 
หากศึกษาตอก็สามารถศึกษาไดในหลายแขนง  

สวนเน้ือหาสาระในรายวิชาตาง ๆ ของ
หลักสูตรน้ีโดยรวมมีความเหมาะสมดี แตอาจเพ่ิม
รายวิชาเก่ียวกับการฝกงานทางจิตวิทยาเบ้ืองตน 
เพ่ือฝกใหนักศึกษาชั้นปท่ี 3 เกิดความพรอมกอน 
การฝกงานจริงในช้ันปสุดทายความคิดเห็นของบัณฑิต
และนักศึกษาปจจุบันเก่ียวกับโครงสรางและเน้ือหา
สาระของหลักสูตรมีความสอดคลองกัน โดยพบวา 
ทั้งบัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันตางใหความสำคัญ
กับการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป ในกลุมวิชามนุษยศาสตร 

เม่ือพิจารณากลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา พบวา บัณฑิต
เห็นวารายวิชาการวิจัยพฤติกรรมเบื้องตน จิตวิทยา
การทดลองเบ้ืองตน สัมมนาจิตวิทยา และการฝกงาน

จิตวิทยา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  
สวนนักศึกษาปจจุบันเห็นวารายวิชาเทคนิคการให 

การปรึกษา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
ซึ่งรายวิชาเหลาน้ีเปนรายวิชาท่ีสงเสริมใหมีการฝก
ปฏิบัติจริง นักศึกษาจึงเกิดความเขาใจและสามารถ

ประยุกตใชความรูกับบริบทการทำงานหรือในชีวิต
ประจำวันไดอยางชัดเจน สำหรับกลุมวิชาเลือกเสรี 
พบวา รายวิชาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
กมล  โพธิเย็น, กันยารัตน  สอาดเย็น 
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และภาษาองักฤษเพ่ือการเตรยีมสอบและสมคัรงานนัน้ 
บณัฑิตและนักศึกษาปจจบุนัเห็นวามีความจำเปนท่ีตอง
ศึกษา เน่ืองจากมีความสำคัญตอการศึกษาขอมูลใน 
เชงิวิชาการ และเปนประโยชนตอการสอบและสมคัรงาน 

3.3 คุณสมบัติของผูเรียน/การสอบคัดเลือก 
(I3) คณาจารยเห็นวา คุณสมบัติของผูเรียน/การสอบ
คัดเลือกมีความเหมาะสม โดยกำหนดคุณสมบัติของ
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาวาตองสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา / มีคุณสมบัติอื่น ๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งการสอบคัดเลือกใหมี
ทั้งการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ และมี
การเปดโอกาสใหมีการสอบคัดเลือกท้ังแบบการสอบ 
Admission จาก สกอ. การสอบตรง (ระบบโควตา
พิเศษ) การคัดเลือกจากผูมีความสามารถพิเศษ 
ดานกีฬา การคัดเลือกจากนักเรียนในโครงการ  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต และเปดโอกาสใหนักศึกษา
จากคณะอ่ืนท่ีมีความสนใจตองการเรียนทางจิตวิทยา 
สามารถโอนยายคณะเขามาเรียนในภาควิชาได แต
ตองผานคุณสมบัติที่ภาควิชากำหนดไว (GPA ไมต่ำ
กวา 2.75, ตองเรียนวิชาจิตวิทยาเบ้ืองตน และ 
จิตวิทยาพัฒนาการ โดยไดคะแนนไมต่ำกวา B)  

บัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณสมบัติของผูเรียน/การสอบคัดเลือกวา  

มีความเหมาะสมดี โดยพบวา การท่ีภาควิชามีโครงการ
ตางๆ เพ่ือเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรจัด
เปนสิ่งที่เหมาะสม อาจเนื่องดวยเปนการเปดโอกาส

ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ประกอบกับในการสอบ
คัดเลือกควรใหมีทั้งการสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณ เพ่ือเปนการวัดความสามารถในการเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา สวนคุณสมบัติของผูมี
สิทธ์ิเขาศึกษาตามท่ีระบุไวในหลักสูตรมีความเหมาะสม

ดีแลว 
3.4 คุณสมบัติของคณาจารยท่ีสอน/อาจารย

ท่ีปรึกษาทางวิชาการ (I4) คณาจารยเห็นวา คุณสมบัติ

ของคณาจารยที่สอน/อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการมี
ความเหมาะสม โดยอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิสอดคลอง
กับสาขาวิชา สัดสวนของอาจารยท่ีปรึกษาตอนักศึกษา
ที่จัดเปนอาจารย 1 คน ตอนักศึกษาในแตละชั้นป  
(30 – 40 คน) ของแตละปการศึกษามีความเหมาะสม 
อาจารยสามารถใหเวลาแกนักศึกษาในการปรึกษา
งานทางวิชาการตาง ๆ นอกช้ันเรียนได อาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการมีความรู ความสามารถในการให
คำแนะนำ ใหคำปรึกษา ทั้งดานวิชาการ ปญหาการ
เรียน และปญหาสวนตัวใหแกนักศึกษาไดอยาง
เหมาะสม อาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแลมี
ความใกลชิดกันดี  

บัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณสมบัติของคณาจารยที่สอน/อาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการสอดคลองกันวา มีความเหมาะสมดี 
โดยเฉพาะมีอาจารยผูสอนท่ีมีคุณวุฒิสอดคลองกับ
สาขาวิชา จึงสามารถถายทอดความรูใหกับนักศึกษา
ไดเปนอยางดี ทำใหนักศึกษามีคุณภาพ พิจารณาได
จากขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รวมถึงผล
การประเมินการปฏิบัติงานของบัณฑิต ตลอดจนความ
พึงพอใจที่เกิดข้ึนของผูใชบัณฑิต ซึ่งผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ีอาจารย
ที่ปรึกษาทางวิชาการมีความรู ความสามารถในการ
ใหคำแนะนำ ใหคำปรึกษาท้ังดานวิชาการ ปญหา

การเรียน และปญหาสวนตัวใหแกนักศึกษาไดอยาง
เหมาะสม  

3.5 สภาพแวดลอมทางกายภาพ วัสดุ

อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ (I5) 
คณาจารยมีความเห็นวา สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
วัสดุอุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ เชน 
ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน หนังสือ/ตำรา/วารสาร/
บทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใน

หองสมุด รวมถึงหองคอมพิวเตอร/self – access 
center/หองเรียน/หองสัมมนา/โตะ เกาอี้เรียน ยังมี
จำนวนไมเพียงพอ และมีความชำรุด สวนเวลาให

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
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บริการของหองสมุด หองคอมพิวเตอร self – access 
center มีความเหมาะสม นอกจากน้ี หองทำงานสำหรับ
อาจารย และสถานท่ีสำหรับนักศึกษาทำงานหรือ
พักผอนนอกเวลาเรียนของภาควิชามีความเพียงพอ  

ผูบริหารคณะเห็นวา สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ วัสดุอุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ตาง ๆ โดยรวมมีความเหมาะสม แตหองคอมพิวเตอร 
และ Self – Access Center ยังไมเพียงพอเม่ือเทียบ
กับจำนวนนักศึกษา สำหรับหองทำงานของอาจารย
ยังไมเพียงพอในบางภาควิชา เน่ืองจากมีพ้ืนที่จำกัด 
นอกจากนี้ควรมีสถานที่สำหรับนักศึกษาทำงานหรือ
พักผอนนอกเวลาเรียนตามอาคารตาง ๆ อยางท่ัวถึง  

บัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ 
และส่ิงอำนวยความสะดวกตาง ๆ สอดคลองกันวา มี
ความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง โดยพบวา สื่อ
และอุปกรณการเรียนการสอน (เชน คอมพิวเตอร, 
อินเตอรเน็ต, เคร่ืองเสียง, เคร่ืองฉาย ฯลฯ) หนังสือ/
ตำรา/วารสาร/บทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาตาง
ประเทศในหองสมุด รวมท้ังหองคอมพิวเตอร/ Self – 
Access Center /หองเรียน/หองสัมมนา/โตะ เกาอี้
เรียน ควรมีใหเพียงพอกับความตองการ  

3.6  งบประมาณในการผลิตบัณฑิต (I6) 
ผูบริหารคณะเห็นวา งบประมาณในการผลิตบัณฑิต
มีความเหมาะสม ทั้งประเด็นของคาธรรมเนียมการ
ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา การจัดสรร

งบประมาณของคณะศึกษาศาสตรที่ใหแกภาควิชา
เพ่ือนำมาใชในการดำเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนภาควิชามีการจัดสรร

งบประมาณท่ีไดรับไปยังคณาจารย และนักศึกษา
เพ่ือเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนได 

บัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับงบประมาณในการผลิตบัณฑิตสอดคลองกัน 
ทั้งประเด็นคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย

เรียกเก็บจากนักศึกษา ตลอดจนเห็นวา ภาควิชามี

การจัดสรรงบประมาณมายังนักศึกษาเพ่ือเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจเปนไดวา นักศึกษาเห็น
จากการที่ภาควิชาใหการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดโครงการทางวิชาการกับนักศึกษา ทั้งโครงการ
การสัมมนา โครงการอันเก่ียวเน่ืองกับการฝกงาน 
ฯลฯ อยางสม่ำเสมอ 
ตอนท่ี 4 การประเมนิกระบวนการ Process (PC) 

4.1 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของ
ผูสอน (PC1) บัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของผูสอนวา มีความเหมาะสมดี โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนการสอนของคณาจารยที่มุงเนนการฝกทักษะ 
ฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา ฝกทักษะ 
การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ใหความรู 
ดานระเบียบวิธีวิจัย/สถิติ และใหความรูความเขาใจ
เก่ียวกับแนวคิดทางจิตวิทยาโดยองครวม ซึ่งรายวิชา
ในลักษณะฝกทักษะประสบการณเชนนี้จะเปน
ประโยชนตอการใชในการประกอบอาชีพตอไป ตลอด
จนบัณฑิตและนักศึกษาตางเห็นวา คณาจารยยัง
สงเสริมทักษะทางสังคม ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเก่ียวกับ
ตนเองและผูอื่นดวย แตควรเพ่ิมการนำนักศึกษาไปดู
งาน ศึกษานอกสถานท่ี หรือเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาใหความรู ใหมากข้ึน 

4.2 พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน (PC2)
บัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนวา มคีวามเหมาะสมดี 
อาจเปนเพราะบัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันตางไดรับ

การฝก ทักษะประสบการณอัน เปนประโยชน  
ท้ังทางวิชาการและทางสังคม จึงมีโอกาสรับรู เพ่ิมพูน
ศักยภาพและประสบการณตรงในการทำงานทาง
จิตวิทยา ตลอดจนไดรับการสนับสนุน ใหกำลังใจ 
ชวยแกปญหาตาง ๆ จากผูสอน/อาจารยที่ปรึกษา

เปนอยางดี 
4.3 การฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา 

(PC3) ผูบริหารสถานฝกงาน/ผูดูแลนักศึกษาเห็นวา 

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
กมล  โพธิเย็น, กันยารัตน  สอาดเย็น 
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การฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยามีความ
เหมาะสม ทั้งภาระงานท่ีกำหนด ระยะเวลา วิธีการ
ประเมินผล และการจัดระบบการนิเทศท่ีใหหนวยฝก
ประสบการณเขามามีสวนรวมในการประเมินผลรวม
กับอาจารยนิเทศก อาจเน่ืองดวยภาระงานท่ีภาควิชา
กำหนดใหนักศึกษามีความชัดเจน โดยมุงใหนักศึกษา
ไดเรียนรูจากสถานการณจริงเปนหลัก และใหนำ 
ความรูที่เรียนมาปรับใช สวนระยะเวลาของการฝก
ประสบการณมีความเหมาะสม เน่ืองจากการฝกงาน
ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ทำใหนักศึกษาสามารถ
เขาใจรายละเอียดของเน้ืองานในหนวยฝกงานได 
สำหรับวิธีการประเมินผลการฝกประสบการณมีความ
เหมาะสมดี เน่ืองจากผูดูแลนักศึกษาและอาจารย
นิเทศกมีโอกาสประเมินนักศึกษาเปนระยะ ๆ จึงทำให
ทราบความกาวหนาในการฝกงาน และการรวมกัน
ประเมินผล จะทำใหทราบขอมูลเก่ียวกับการฝกงาน
ของนักศึกษาอยางชัดเจน   

บัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันมีความเห็น
สอดคลองกันวา การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
จิตวิทยาท่ีภาควิชากำหนดข้ึน มีความเหมาะสมดีแลว 
แตอาจพิจารณาประเด็นความสะดวกในการเดินทาง
ไป/กลับ ในแตละหนวยฝกประสบการณวิชาชีพให
มากข้ึน  

4.4  การจัดการเรียนการสอน (PC4) บัณฑิต
และนักศึกษาปจจุบันมีความเห็นสอดคลองกันวา 
การจัดการเรียนการสอน การจัดแผนการเรียนและ

การกำหนดจำนวนหนวยกิตในแตละภาคการศึกษา 

มีความเหมาะสมดี  
4.5 การใหบริการและการสนับสนุน (PC5)

บณัฑิตและนักศึกษาปจจบุนัมีความเห็นสอดคลองกนั
วา การใหบรกิารของเจาหนาท่ีภาควิชาในการประสาน
งานและใหความชวยเหลือเก่ียวกับการติดตอในดาน
การเรียนมีความเหมาะสมด ีตลอดจนการใหบริการ
ของเจาหนาท่ีที่เก่ียวของในคณะศึกษาศาสตร และ
การใหบริการของบรรณารักษหองสมุด มีความเหมาะสม

4.6  การบริหารหลักสูตร (PC6) คณาจารย
และผูบริหารคณะเห็นวา การบริหารหลักสูตรมีความ
เหมาะสม ทั้งในประเด็นการวางแผนและการดำเนิน
การเปดหลักสูตรแตละระดับ รูปแบบ ลักษณะการ
บริหารหลักสูตรใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ตลอดจนรูปแบบหรือวิธีการประเมินหลักสูตร เพ่ือนำ
ผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร  

คณาจารยมีความเห็นเก่ียวกับการวางแผน
และดำเนินการเปดหลักสูตรแตละระดับวา ควรมีการ
ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรท่ีจะเปดใหเขาใจอยาง
ถองแท อาจทำการศึกษาขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร 
ทั้งจากหลักสูตรในประเทศและตางประเทศ รวมถึง
ขอคำแนะนำจากผู เ ช่ียวชาญทางหลักสูตรของ 
สาขาวิชาจิตวิทยา ซึ่งการเปดหลักสูตรตองเปนไป
ตามเกณฑของ สกอ. สวนการบริหารหลักสูตรใหบรรลุ
วัตถุประสงคนั้น เปนลักษณะของการต้ังประธาน/
กรรมการประจำหลักสูตร เพ่ือขับเคล่ือนใหการดำเนิน
การของหลักสูตรเปนไปอยางมีระบบ มีการวางแผน 
ตรวจสอบ ใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สำหรับวิธีการประเมินหลักสูตรจะเปนในลักษณะของ
การต้ังกรรมการ เชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมกันวิพากษ
ในประเด็นตาง ๆ ของหลักสูตร รวมถึงพิจารณาจาก
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต หรือสาขาวิชาท่ีบัณฑิต
ทำการศึกษาตอ ประกอบกับนำขอมูลท่ีไดจากผูใช

บัณฑิตมารวมพิจารณาดวย เพ่ือนำผลการประเมิน
มาปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตอไป 

ผูบริหารคณะเห็นวา การดำเนินการเปด

หลักสูตรแตละระดับตองคำนึงถึงความตองการและ
ทิศทางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะ
การเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งทำใหทุกฝายตอง 
เตรียมพรอม ประกอบกับใหพิจารณานโยบายของ 
คณะวิชาและมหาวิทยาลัยท่ีมุงสงเสริมการเปด

หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ผลิตบัณฑิตได
อยางมีคุณภาพดวย ทั้งน้ี หากภาควิชามีความพรอม 
ควรพิจารณาเปดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
กมล  โพธิเย็น, กันยารัตน  สอาดเย็น 
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(หลักสูตรปริญญาเอก) และใหเปนไปตามเกณฑของ 
สกอ. สำหรับรูปแบบการบริหารหลักสูตรเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคน้ัน ทางคณะไดดำเนินการช้ีแจงรายละเอียด 
เก่ียวกับเกณฑที่จำเปนตาง ๆ เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการประเมิน
หลักสูตรเม่ือครบวงรอบ 5 ป ซ่ึงในการประเมินหลักสูตร
จะมีการตั้งกรรมการเพื่อดำเนินการใหไดมาซึ่งขอมูล
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจะไดนำขอมูลไปพิจารณาปรับปรุง/พัฒนา
ในรายละเอียดตาง ๆ ตอไป 

4.7 การประกันคุณภาพ (PC7) คณะกรรมการ 
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรไดดำเนินการจัดทำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรใหม) 
ฉบับป พ.ศ. 2547 โดยปฏิบัติตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
ตอนท่ี 5 การประเมินผลผลิต Product (PD) 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  
(PD1) เมื่อพิจารณาจากเอกสารและผลการประเมิน
เก่ียวกับภาวะการมีงานทำของบัณฑิต/การไดประกอบ
อาชีพท่ีเก่ียวของหรือไดใชความรูทางจิตวิทยาตามท่ี
ศึกษามาในหลักสูตร พบวา บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาท่ี
สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 และ 2553 
จำนวน 74 คน ไดมีงานทำ จำนวน 72 คน คิดเปน
รอยละ 97.30 ซึ่งลักษณะงานท่ีบัณฑิตทำในปจจุบัน
เก่ียวของกับความรูทางจิตวิทยาโดยตรง จำนวน  
59 คน คิดเปนรอยละ 79.73 และลักษณะงานท่ีบัณฑิต

ทำในปจจุบันเก่ียวของกับความรูทางจิตวิทยาบาง
ตามสมควร จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 17.57 
จากขอมูลขางตน เห็นไดวา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เปนหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและ 

มีคุณภาพเขาทำงานในภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนไดเปนจำนวนมาก ตลอดจนบัณฑิตสามารถ
นำความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และการดำเนินชีวิตได
เปนอยางดี 

5.2 รอยละของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร (PD2) เมื่อ
พิจารณาเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงรอยละของนักศึกษา
ท่ีสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร 
พบวา นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาสำเร็จการศึกษา
ไ ด ต าม ร ะย ะ เ ว ล า ท่ี ก ำหนด ในห ลั ก สู ต ร คื อ 
4 ปการศึกษา อยางครบถวน คิดเปนรอยละ 100 
ของจำนวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามแตละปการศึกษา 

5.3 คุณลักษณะของบัณฑิต (PD3) ผูใช
บัณฑิตเห็นวา คุณลักษณะของบัณฑิตทั้งในดานการ
ปฏิบัติงานท่ัวไป และดานการปฏิบัติงานโดยการใช

องคความรูทางดานจิตวิทยา มีความเหมาะสมดี อาจ
เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาท่ีเนน
ความสามารถใหเกิดกับผูเรียนอยางรอบดาน ทั้งดาน
วิชาการ การฝกฝนทักษะ สงเสริมความคิด ใหสามารถ
ใชหลักการทางจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ปลูกฝงใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี สามารถ
ทำงานรวมกับผูอืน่ได มทีกัษะทางการส่ือสาร ฯลฯ ซึง่สิง่
เหลาน้ีสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนในขณะประกอบอาชีพ
ตอนท่ี 6 การประเมินผลกระทบ Impact (IP) 

6.1 ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต (IP1)  
ผูใชบัณฑิตเห็นวา ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตน้ันมี

สัมฤทธ์ิผลและมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด
นอกจากน้ี ผูใชบัณฑิตมีความเห็นวา บัณฑิตสาขา
วิชาจิตวิทยาควรมีคุณลักษณะเดนเปนพิเศษในการ

บูรณาการความรูทางจิตวิทยามาใชตามบริบทของ
หนวยงานได 

6.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (IP2) 
ผูใชบัณฑิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอบัณฑิตสาขา
วิชาจิตวิทยาในระดับมากท่ีสุด อาจเน่ืองดวย บัณฑิต

มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมท้ังดานการปฏิบัติงานท่ัวไป 
และดานการปฏิบัติงานโดยการใชองคความรูทาง
ดานจิตวิทยา 

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
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อภิปรายผลการวิจัย  
1. จากการประเมินสภาวะแวดลอม  

(Context Evaluation-C) ทั้งแผนการดำเนินงานของ
ภาควิชา จุดออน/จุดแข็งของภาควิชานั้น ผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก ทั้งนี้เน่ืองจากภาควิชามีการ
จัดทำแผนการดำเนินงานของภาคตามยุทธศาสตร
ของคณะฯ ที่ไดกำหนดไวในแผนรวมทุก ๆ 4 ป ซึ่งก็
จะมีความสอดคลองกับแผนการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ภาควิชามีการจัดประชุมปฏิบัติการ 
เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนการดำเนินการในทุก ๆ 
ปการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับกระแส
โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี
ภาควิชายังพยายามหาทางเพ่ิมหรือเสริมจุดแข็งของ
ภาควิชาที่มีอยูใหโดดเดนมากย่ิงขึ้น  

2. จากการประเมินปจจัยนำเขา (Input 
Evaluation-I) ท้ังในสวนของวัตถุประสงคของหลักสูตร 
โครงสรางและเน้ือหาของหลักสูตร คุณสมบัติของ 
ผูเรียน/การสอบคัดเลือก คุณสมบัติของคณาจารยที่
สอน/อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ สภาพแวดลอม
ทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ และส่ิงอำนวยความสะดวก
ตาง ๆ ตลอดจนงบประมาณในการผลิตบัณฑิต ซึ่ง
ผลการประเมินอยูในระดับมากน้ัน ท้ังน้ีเน่ืองจากภาค
วิชาไดนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาของภาค
วิชาทั้งการประเมินภายในและการประเมินภายนอก 
การประเมินคุณภาพอาจารยผูสอนจากการประเมิน

โดยตรงของนักศึกษาท่ีเรียนดวย ตลอดจนผลจาก
การประเมินเก่ียวกับการใชสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี
นักศึกษาใหขอมูลในแบบสอบถาม ภาควิชาไดนำ
ขอมูลเหลาน้ันมาจัดประชุมและใชเปนขอมูลในการ
พิจารณาปรับปรุง แกไข  

3. จากการประเมนิกระบวนการ (Process 

Evaluation-PC) ทั้งในสวนของพฤติกรรมการจัดการ
เรียนการสอนของผูสอน พฤติกรรมการเรียนรูของ 
ผูเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา  
การจัดการเรียนการสอน การใหบริการและการสนับสนุน 

การบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพ ผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก ทั้งนี้เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
จะมีระเบียบของการประเมินอาจารยผูสอนท่ีนักศึกษา
ที่เรียนในรายวิชานั้น ๆ ตองประเมินการสอนของ
อาจารย และตัวอาจารยผูสอนเองก็จะตองนำผลการ
ประเมินการสอนจากนักศึกษาที่ไดประเมินแลวมานำ
เสนอไวในการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ. 6 และตองนำ
เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนใน
ทุกภาคเรียน และการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน
นั้น ทางคณะฯ ก็กำหนดใหมี KPI ที่ชี้วัดถึงผลการ
ประเมินการสอนของผูเรียนไวอยางชัดเจน ท้ังในระบบ
ประกันคุณภาพท่ีผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนจากนักศึกษาตองไมต่ำกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน จึงสงผลใหคณาจารยทุกคนตองมีการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

4. การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation- 
PD) ทั้งในสวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
รอยละของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
ที่กำหนดในหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิต ผลการ
ประเมินอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากภาควิชา
มีจุดแข็งในดานหลักสูตรท่ีเนนท้ังการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4  
จะไดเรียนใน 3 รายวิชาที่ตองลงมือปฏิบัติงานจริงใน
ภาคสนาม ไดแก สัมมนาทางจิตวิทยา การวิจัยราย
บุคคล และการฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา 
เปนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยมี

อาจารยที่ปรึกษาคอยเปนผูควบคุมดูแลอยางใกลชิด 

ทำใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง และมีโอกาส
ปฏิบัติการจริงในสถานฝกประสบการณทางจิตวิทยา 
ไดแก โรงเรียน โรงพยาบาลทางจิตเวช งานในสวน
ของเด็กและเยาวชนของกระทรวงยุติธรรม งานเก่ียว
กับเด็กพิเศษ เปนตน และจากการมีระบบติดตาม 

นิเทศ และใหการปรึกษา จึงชวยใหนักศึกษาสามารถ
บรรลุเปาหมายของการเรียนไดสำเร็จตามระยะเวลา
ของหลักสูตรที่กำหนดไว 

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
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5. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation 
-IP) ทั้งในสวนการปฏิบัติงานของบัณฑิต และความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต ผลการประเมินอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ของภาควิชาที่เนนการเรียนรูทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางเขมขน ประกอบกับภาควิชา 
มีโครงสรางหลักสูตรที่เปดกวางในการจัดรายวิชา
แขนงตาง ๆ ทางจิตวิทยาไวอยางหลากหลาย ไดแก 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาสังคม 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยาการให
คำปรึกษา จิตวิทยาคลินิก เปนตน ดังน้ันผูเรียน 
จึงมีพ้ืนความรูทางจิตวิทยาท่ีหลากหลายสาขา และ
การท่ีนักศึกษาไดมีโอกาสฝกปฏิบัติการจริงในชั้น 
ปสุดทาย ย่ิงทำใหนักศึกษามีองคความรู ประสบการณ
ตรง ตลอดจนการปรับตัวไดเปนอยางดี เปนเสมือน
การเตรียมตัวกอนเขาสูโลกอาชีพจริง 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

1. จากผลการวิจัยในดานการประเมินสภาวะ
แวดลอม พบวา แผนการดำเนินงานของภาควิชา 
มีความเหมาะสมดี นอกจากน้ี ภาควิชามีจุดแข็งหลาย
ประการคือ ช่ือเสียงของภาควิชาเปนท่ีรูจักและยอมรับ
ของสังคมภายนอก คณาจารยของภาควิชามีความ

แมนยำในศาสตรดานจิตวิทยา มีการจัดการเรียน 
การสอนที่สงเสริมการคนควาทำวิจัยรายบุคคล  
มีการฝกประสบการณทางวิชาชีพจิตวิทยาตลอด  

1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาช้ันปสุดทาย และมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุงสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางนักศึกษา รุนพ่ี ศิษยเกา และคณาจารยเปน
อยางดีตลอดมา 

2. จากผลการวิจัยในดานการประเมิน

ปจจัยนำเขา พบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมดี สวนโครงสรางและเน้ือหาสาระของ
หลักสูตรในปจจุบันควรดำเนินการในลักษณะท่ีไมมี

การระบุสาขายอยทางจิตวิทยา หากมีการแยกสาขา
ยอยอาจกระทบในสวนของอัตรากำลังของอาจารย 
ผูสอนที่มีอยูอยางจำกัดและอาจสงผลตอการจัดหา
อาจารยมาประจำหลักสูตรได นอกจากน้ี ควรมีการ
ปรับคำอธิบายรายวิชาใหทันสมัยสอดคลองกับทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และควรเพิ่มรายวิชา 
ท่ีเก่ียวกับการฝกงานทางจิตวิทยาเบ้ืองตน เพ่ือเปนการ
ฝกใหนักศึกษาช้ันปท่ี 3 เกิดความพรอมกอนการฝกงาน
จริงในชั้นปสุดทาย สวนคุณสมบัติของผูเรียน/การ
สอบคัดเลือกท่ีมีการเปดรับนักศึกษาในหลายโครงการ 
ตลอดจนการสอบคัดเลือกท่ีมีทั้งการสอบขอเขียน
และสอบสัมภาษณตามท่ีภาควิชาปฏิบัติอยูน้ันมีความ
เหมาะสมดี สวนคุณสมบัติของคณาจารยที่สอน/
อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการมีความเหมาะสมดี สวน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ และส่ิง
อำนวยความสะดวกตาง ๆ ทางคณะควรมีการจัดส่ือ
และอุปกรณทางการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการ 
จัดพ้ืนท่ีสำหรับทำงานหรือพักผอนนอกเวลาเรียนอยาง
ทั่วถึง สำหรับงบประมาณในการผลิตบัณฑิตตามที่
เปนอยูในปจจุบันมีความเหมาะสม 

3. จากผลการวิจัยในดานการประเมิน
กระบวนการ พบวา พฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนของผูสอนโดยภาพรวมมีความเหมาะสม แตควร
มีการนำนักศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ีหรือเชิญวิทยากร

ภายนอกมาใหความรูมากข้ึน สวนพฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา 
การจัดการเรียนการสอน การใหบริการและการ

สนับสนุน การบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร ตามท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีความ
เหมาะสมดีและในประเด็นเก่ียวกับการฝกประสบการณ
วิชาชีพทางจิตวิทยา  โดยการจัดใหมีระบบการนิเทศ
ที่หนวยฝกประสบการณสามารถเขามามีสวนรวม 

ในการประเมินผลรวมกับอาจารยนิ เทศกนั้นมี 
ความเหมาะสมดีและควรถือเปนแนวปฏิบัติที่สำคัญ 
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4. จากผลการวิจัยในดานการประเมิน
ผลผลิต พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
มีประสิทธิภาพดี พิจารณาจากภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิต/การไดประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของหรือไดใช
ความรูทางจิตวิทยาตามท่ีศึกษามาในหลักสูตร 
นอกจากน้ีนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาสำเร็จการศึกษา
ไดตามระยะเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตรคือ 4 ป การ
ศึกษา อยางครบถวน 

5. จากผลการวิจัยในดานการประเมิน
ผลกระทบ พบวา ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตมี
สัมฤทธ์ิผลและมีประสิทธิภาพดีมาก โดยบัณฑิตสาขา
วิชาจิตวิทยามีคุณลักษณะเดนเปนพิเศษในดานการ
คิดวิเคราะหและมีความสามารถในการบูรณาการ

ความรูทางจิตวิทยามาใชตามบริบทของหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยคร้ังตอไป 

สำหรับการจัดประเมินผลหลักสูตรในรอบ
ตอไป คณะผูวิจัยเสนอวา ขอมูลท่ีไดจากการสอบถาม
บัณฑิตและนักศึกษาปจจุบัน นอกจากจะใชการเก็บ
ขอมูลในลักษณะท่ีเปนแบบสอบถามแลว อาจใชการ
สัมภาษณประกอบดวย เพ่ือใหเกิดความเขาใจชัดเจน
ในประเด็นตาง ๆ มากข้ึน ซึ่งสงผลใหการประเมิน
หลักสูตรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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กระบวนการเปล่ียนแปลงสูความเปนเมือง : บทสำรวจ
ความรูเพือ่เตรยีมความพรอมในการจัดการศึกษาของไทย 
Urbanization: Study on Thai Educational Preparation 

 
ชัยรัตน  โตศิลา*  

 

บทคัดยอ 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะสำคัญของกระบวนการเปล่ียนแปลงไปสู 
ความเปนเมืองและสถานการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาผลกระทบกระบวนการเปล่ียนแปลง 
ไปสูความเปนเมอืงจากประสบการณในตางประเทศท่ีมตีอภาคการศึกษาไทย โดยใชวิธีการวิจยัเอกสารในรูปแบบ 
การวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา กระแสของกระบวนการเปล่ียนแปลงสูความเปนเมืองของไทย 
มีพลวัตสูง และมีแนวโนมจะเขาสูความเปนเมืองของประเทศไทยมีความรวดเร็วกวาพ้ืนท่ีอื่น ๆ จากการ
เปรียบเทียบ โดยมีปจจัยเส่ียงของการเปล่ียนแปลงสูความเปนเมืองที่จำเปนตองบริหารจัดการ ไดแก 1) ความ
ไมเทาเทียมในระดับพ้ืนท่ี ไดแก กรุงเทพฯ และภาคใตซึ่งมีความไมเทาเทียมสูงกวาพ้ืนท่ีอื่น ๆ ถือเปนพ้ืนท่ี
เส่ียงหากปลอยใหกระบวนการเขาสูความเปนเมืองเกิดข้ึนโดยมิไดมีการบริหารจัดการท่ีดี เน่ืองจากจะ
เปนการซ้ำเติมปญหาความแตกตางดานสภาพความเปนอยูและการเขาถึงบริการข้ันพ้ืนฐานมากย่ิงขึ้น  
2) การเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของชนชั้นกลางที่เกิดใหม ซึ่งเรียกรองใหมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีจำเปนตอความเปนเมือง บริการสาธารณะตาง ๆ ที่มากกวาระดับพ้ืนฐาน และ 3) ความผันผวน 
ของตนทุนในการจัดบริการโครงสรางพ้ืนฐานและการใชประโยชนในที่ดิน โดยเมืองสวนใหญกำลังขยายตัว
อยางไรแบบแผนและไมมีการควบคุม สงผลใหไมสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการท่ีดำเนินการไป
แลวกลับมาไดอีกซ่ึงนำไปสูสภาวะของการใชพลังงานและการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีตนทุนสูงกวาท่ีควร
จะเปนผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสูความเปนเมืองตอภาคการศึกษาท่ีสำคัญมี 3 ประการ คือ โอกาส 

ในการเขาเรียนและการคงอยูในระบบการศึกษาเพ่ิมขึ้น การใชงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น 

ทั้งในสวนของอุปทานและอุปสงค และมีการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบตะวันตกเขามาใช 
ในสถานศึกษามากข้ึน โดยทางเลือกเชิงนโยบายเพ่ือรองรับกระบวนการเปล่ียนแปลงสูความเปนเมือง  
แบงเปน 2 ชุดขอเสนอ ไดแก 1) การเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
และ 2) การกำหนดเกณฑเก่ียวกับระดับของการพัฒนาและการพิจารณาเก่ียวกับความเปนอิสระ 
ในการบริหารจัดการ 

 

* อาจารย ดร.ประจำสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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This research aims to study how urbanization significant for Thailand and having impacts 
on the sector of education from looking through the global experiences. The methodology applied 
in this research is a qualitative analysis. The research finds that the urbanization in Thailand is 
highly dynamic and trends to a more rapid growing comparing to some other regions. However, 
there are more or less risky factors that are needed to be considered to resolve. The risky factors 
are explained in 3 points. First, the regional discrepancy shows the existence of inequalities in 
certain areas, particularly between Bangkok and the Southern regions. The urbanization that grows 
without efficient management can be perilous and aggravate the problematic issues of the people’
s well-being and accessibility to the basically necessary public provisions. Second, the rise of the 
middle class results in more needs for urban infrastructure and public services, on top of the basic 
necessities. Third, while most of the sprawls are expanding without any controlled regulation, the 
fluctuations in the costs of infrastructure, public services, and land utilization cause financial 
difficulties to change the budget distribution. This spoils the energy consuming as well as creates 
an unnecessary extra-cost for infrastructure investment. 

The impacts of urbanization on the sector of education are analyzed in 3 aspects. They 
are: the growths of accessibility to learning and maintaining the learning status, the growths of 
public budgeting and financing for education in both demand and supply, and the Western 
educational management approach is increasingly applied to the teaching and learning at schools. 
This research suggests 2 possible ways for the policy implementation to cope with the future 
urbanization. They are: enhancing the potentiality to manage the cities according to their levels of 
development, and specifying the levels of development including considering the autonomy in 
public administration. 

 

บทนำ 
กระแสของการปฏิรูปประเทศในปจจุบันมี

ความครอบคลุมพรมแดนของการปฏิรูปการศึกษา

ดวยเชนกัน ซึ่งประเด็นการปฏิรูปภาคการศึกษาแมมี
หลากหลายประเด็นและแนวทางการดำเนินการแกไข 
หากแตการตัดสินใจเชิงนโยบายเพ่ือกำหนดทิศทาง
การปฏิรูปภาคการศึกษาน้ันกลับตองเผชิญกับ 
“สถานการณทางเลือกของนโยบายการศึกษาดาน

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (Policy Trilemma) 
ซึ่งประกอบดวย ทางเลือกท่ีหน่ึง นโยบายการศึกษา
เพ่ือสังคม หมายถึง การกระจาย-เพ่ิมโอกาสและ

คุณภาพการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม เน่ืองจาก
ปญหาสำคัญของภาคการศึกษาไทยประการหน่ึง  
คือ ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา (Educational 

Inequality) นั้น โดยสวนใหญแลวจะเปนปญหา 
ที่มาจากปจจัยอันสามารถปรับเปลี่ยนแกไขได (เชน 

การขยายขนาดโรงเรียน การเพ่ิมจำนวนครู การให
ความรูแกบิดามารดา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัว ภูมิลําเนาของผูเรียนในเขตเมืองและ
ชนบท) มากกวาท่ีจะมาจากปจจัยท่ีคงท่ี ไมสามารถ

เปล่ียนแปลงได (เชน ความฉลาดทางสติปญญา)  

กระบวนการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมือง 
ชัยรัตน  โตศิลา 
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(นณริฏ พิศลยบุตร, 2558) ดังน้ัน ขอเสนอการปฏิรูป
การศึกษาโดยการจัดระบบการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และโอกาส (อาทิ ระบบการศึกษาทางไกล เปนตน) 
การปรับระบบเงินอุดหนุนรายหัวทุกประเภททุกระดับ
ใหเปนธรรม และการเรงไขแกปญหาโรงเรียนขนาด
เล็กเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและความไมเปนธรรม
ทางการศึกษา อันจะสงผลใหการเพ่ิม-กระจายโอกาส
และคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางท่ัวถึงและเทาเทียม
ย่ิงข้ึน 

ทางเลือกที่สอง นโยบายการศึกษาเพ่ือ
เศรษฐกิจ หมายถึง การผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ การศึกษาถือ
เปนกลไกประการสำคัญท่ีจะเขาไปขับเคล่ือนประเทศ
ใหไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน และจาก
การท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ไดกำหนดเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเรงรัดการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพรองรับ 
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ กระทรวง
ศึกษาธิการเปนกลไกหน่ึงในการดำเนินการเพ่ือบรรลุ
เปาประสงคดังกลาวในการจัดการศึกษาและการฝก
อาชีพใหแกเด็กและเยาวชนอยางท่ัวถึงเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา
ในระดับพ้ืนท่ี จึงเปนมาตรการหน่ึงท่ีจะทำใหผูเรียน 

มีความรูและทักษะท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
อันกอใหเกิดความภูมิใจในทองถ่ินของตนเองและได
หลักสูตรการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ศักยภาพ  

ทั้งดานความรูและทักษะในการดำรงชีวิตทามกลาง 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศในภาพรวมจากผลิตภาพ
ของปจจัยการผลิตที่สำคัญ คือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ 
ศักยภาพ และตอบสนองความตองการของตลาด

แรงงานไดมากข้ึน  

ทางเลือกท่ีสาม นโยบายการศึกษาเพ่ือ
การเมือง หมายถึง การกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา
ของไทยโดยฝายการเมืองซึ่งหวังผลระยะส้ันและมี
การเปล่ียนแปลงบอยครั้ง หากพิจารณาทิศทางของ
ภาคการศึกษาไทยในทศวรรษที่ผานมา (ตั้งแต 9 
ตุลาคม 2549 จนถึงปจจุบัน) มีการเปล่ียนแปลง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 11 ราย 
หรืออายุการปฏิบัติงานเฉล่ีย คือ 1 คน ปฏิบัติงาน
เปนเวลา 1 ป 1 เดือนในทางพฤตินัยแลว การ
เปลี่ยนแปลงผูนำภาคการศึกษาของไทยมักนำไปสู
การเปล่ียนแปลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
ที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ สงผลใหเกิดความ
ไมตอเน่ืองของการดำเนินนโยบายและกระทบโอกาส
ในการบรรลุเปาประสงคตามตัวชี้วัดดานการศึกษา
ของไทย นอกจากน้ี ในทางนิตินัยตามตัวบทกฎหมาย  
ยังกำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
4 ป โดยยึดนโยบายรัฐบาล และแผนการบริหารราชการ
แผนดิน เปนกรอบแนวคิดหลัก ผสมผสานกับประเด็น
เชิงนโยบาย และสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการจัดการศึกษา ดังน้ัน 
นโยบายทางการศึกษาของไทยจึงมีความตอเนื่อง
ของโครงการนอยมาก ยอนกลับไปที่ประมาณ 20 ป 
มีนโยบายท่ีไดสานตอชัดเจนเปนรูปธรรมในปจจุบัน
อยู 2 โครงการ คือ ขยายการศึกษาภาคบังคับ และ
กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) (ไทยพับลิกา, 2014: 
4) มีกรณีเปนไปในลักษณะมุงหวังผลสัมฤทธ์ิระยะ

ส้ัน อาทิ นโยบายลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู นโยบาย

การอานออกเขียนไดและโดยเฉพาะนโยบายท่ี 
ไดรับการขานรับและสนองตอบจากฐานเสียงของ
พรรคการเมือง เปนตน 

บทสรุปของสถานการณทางเลือกหาก
พิจารณาบทพ้ืนฐานตามหลักเศรษฐศาสตรนั้น อาจ

กลาวไดวาไมมีคำตอบใดเปนทางเลือกท่ี “ถูก” หรือ 
“ผิด” เน่ืองจากไมวาจะเปนทางเลือกใดยอมตองแลก
กับตนทุนคาเสียโอกาสจากทางเลือกท่ีมิไดถูกเลือก

กระบวนการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมือง 
ชัยรัตน  โตศิลา 
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เสมอ (Trade-offs) หากแตความเปนไปไดในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายภายใตบริบทของภาคการศึกษา
อาจเปน 2 แนวทางท่ีมีความเปนไปไดสูงสุด ไดแก  
1) ทางเลือกท่ีสามผสมผสานกับทางเลือกท่ีหน่ึง กลาว
คือ รัฐบาลซ่ึงเปนตัวแทนฝายการเมืองดำเนินนโยบายท่ี
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดความ
เทาเทียมทางดานการศึกษา และ 2) ทางเลือกท่ีสาม
ผสมผสานกับทางเลือกท่ีสอง กลาวคือ รฐับาลหวังผล
ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงจัดการศึกษาโดย
เนนการสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปน
สำคัญ ทั้งน้ี การตัดสินใจในเชิงนโยบายจำเปนตอง
พิจารณาอยางรอบดาน สิ่งเราหรือตัวกระตุนใหเกิด
ความเปล่ียนแปลงยอมเปนปจจยัหน่ึงท่ีจำเปนตองนำ
มาพิจารณาประกอบอยางละเอียดถ่ีถวนกอนตดัสนิใจ 

กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญอยางหน่ึง
ซึ่งเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันท่ัวโลก คือ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเมือง (Urbanization)  
ซึ่งหากพิจารณาความเช่ือมโยงอยางคราว ๆ กับการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายดานการศึกษา อาจกลาวได
วา กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเมือง 
สงผลใหเกิดการกระจุกตัวของทรัพยากรเพ่ือใชใน
การจัดการศึกษาในเขตเมืองและอาจทำใหเกิด 
ความเหล่ือมล้ำกับชนบทเพ่ิมข้ึน ปจจุบันจำนวน
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองมีมากกวา 3.7 พัน

ลานคน คิดเปนรอยละ 54 ของประชากรโลกท้ังหมด 
และคาดวาจะเพ่ิมขึ้น 1.5 เทาในป ค.ศ. 2045 (พ.ศ. 
2588) ซึ่งจะทำใหประชากรในเขตเมืองมีจำนวน

ใกลเคียง 6 พันลานคน โดยกระบวนการดังกลาวสวน
ใหญจะเกิดในประเทศกำลังพัฒนา ท้ังน้ี ความสำคัญ
ของเขตเมือง คือ ความสามารถในการผลิตสินคาและ
บริการซึ่งมีมูลคามากกวารอยละ 80 ผลิตภัณฑมวล
รวมของโลก โดยกระบวนการเปล่ียนแปลงไปสูความ

เปนเมืองมีสวนทำใหเกิดการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน
หากมีการบริหารจัดการใหปจจัยการผลิตมีผลิตภาพ
เพ่ิมขึ้นดวยนวัตกรรมและแนวคิดสรางสรรค  

จะเห็นไดวา กระบวนการเปล่ียนแปลงสูความ
เปนเมืองมีพลวัตสูงและมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนา
ประเทศ จึงจำเปนตองใหความสำคัญอยางเรงดวน 
หากพิจารณาผลกระทบจากกระบวนการดังกลาวตอ
ภาคการศึกษาของไทย มีประเด็นท่ีตองคำนึงถึง คือ 
การพัฒนาภาคการศึกษาของไทยใหเปนเคร่ืองมือใน
การเสริมสรางศักยภาพของปจจัยการผลิตสำคัญ คือ 
แรงงาน ใหมีผลิตภาพท่ีสูงขึ้นดวยการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับพื้นท่ีและสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด ซึ่งจะทำใหการเจริญเติบโตของประเทศมี
ความย่ังยืน ขณะเดียวกันตองทำใหความเหล่ือมล้ำ
ทางการศึกษาระหวางเขตเมืองและชนบทลดลงดวย 
ดังน้ัน ฐานความรูเก่ียวกับกระบวนการเปล่ียนแปลง
ไปสู ความเปน เ มืองทั้ ง ท่ี เปน คุณลักษณะของ
กระบวนการดังกลาว (Characteristic) และผล 
กระทบ (Effect) ตอภาคการศึกษาจึงเปนสิ่งท่ีจำเปน
ที่ตองมีการรวบรวมไวเพ่ือใชประกอบการพิจารณา
เก่ียวกับการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาคุณลักษณะสำคัญของ
กระบวนการเปล่ียนแปลงไปสูความเปนเมือง และ
สถานการณที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

2. เ พ่ือศึกษาผลกระทบกระบวนการ
เปล่ียนแปลงไปสูความเปนเมืองจากประสบการณใน

ตางประเทศท่ีมีตอภาคการศึกษาไทย  
แนวคิดของการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมือง

และการพัฒนาสภาพแวดลอมของเมือง 
1. นิยามของกระบวนการเปล่ียนแปลงไป

สูความเปนเมืองราชบัณฑิตยสถาน (2553) อธิบาย
วา นคราภิวัฒน หรือ ความเปนเมือง การขยายเมือง 
(Urbanization) หมายถึง การท่ีสัดสวนของประชากร

ที่อยูในเขตเมืองเพ่ิมมากข้ึน สาเหตุสำคัญท่ีทำให
ประชากรเมืองเพ่ิมมากข้ึน ไดแก การท่ีประชากรชนบท
ยายถ่ินเขามาอยูในเขตเมืองเพ่ิมมากขึ้น ภาวะ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมือง 
ชัยรัตน  โตศิลา 
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เจริญพันธุของประชากรที่อยูในเมืองกอนแลว และ
ของผูยายถ่ินท่ีเขามาอยูใหมก็มีสวนทำใหประชากร
ในเขตเมืองเพ่ิมขึ้นอยางมาก นอกจากน้ีการขยาย
พ้ืนท่ีเขตเมืองออกไปครอบคลุมพ้ืนท่ีซึ่งเคยเปนเขต
ชนบทอยูกอน ก็มีสวนสำคัญท่ีทำใหสัดสวนของ
ประชากรในเขตเมืองเพ่ิมสูงข้ึน 

ความเปนเมือง ในความหมายดังกลาว
สอดคลองกับ จูเลียส โกลด และวิลเลี่ยม แอล โคลบ 
(Gould and Kolb, 1964: 739) อธิบายวา ความเปน
เมืองถือเปนกระบวนการของประชากรท่ีมารวมกัน
อยูอยางหนาแนน มีความหมายสำคัญท่ีวา เปน 
กระบวนการหน่ึงจากท่ีไมใชสังคมเมืองไปเคล่ือนไหว
เพ่ือใหดึงความสมบูรณเกิดลักษณะเมืองของประชาชน
ที่มารวมอยูอยางหนาแนน และอีกนัยหน่ึงอาจกลาว
ไดวาเปนขบวนการซึ่งชนบทเปลี่ยนรูปแบบมาเปน
เมืองตามคำอธิบายของ เจ. จอหน พาเลน (Palen, 
1987 : 9)  

กระบวนการเปล่ียนแปลงสูความเปนเมือง 
ตามนิยามของ Werner Z. Hirsch (อางถึงใน กฤช 
เพ่ิมทันจิตต, 2536: 22) อธิบายวา กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสูความเปนเมือง หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพประชากร กระบวนการผลิต 
และสภาพแวดลอมทางสังคมการเมืองของชุมชนบน
พ้ืนท่ีซึ่งมีการกระจายตัวอยางสม่ำเสมอไปสูฐานะ
ของเมืองที่มีการกระจุกตัวกันบนพ้ืนท่ีคอนขางมาก มี
ความชำนาญเฉพาะอยางในการผลิตสินคาและการ

บริการสูง และมีการพ่ึงพาตอกันระหวางภาคเอกชน
และภาครัฐบาลอยางใกลชิด ท่ีสำคัญ คือ มีการพัฒนา
ดานเทคโนโลยี นวัตกรรม และรูปแบบของการประกอบ

การในระดับสูง นอกจากน้ี ส่ิงท่ีสัมพันธกับกระบวนการ
เกิดเมืองโดยเฉพาะ คือ การกระจุกตัวกันของประชาชน
บนพื้นท่ีเพ่ิมขึ้น หรือ ที่เรียกวา ความหนาแนน  
(Density) ทั้งน้ี ความหนาแนนของประชากรทำให
เกิดการประหยัดจากการรวมกลุมกัน (Economy of 
Agglomeration) ซึ่งสงผลใหการลงทุนของภาคธุรกิจ

มีผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน และจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี สรุปไดวา ความเปนเมืองถือเปน 
กระบวนการท่ีประชากรมาอยูรวมกันมากข้ึน ทั้งการ
อยูรวมกันในเขตพ้ืนท่ีที่เจริญแลวและการขยายความ
เจริญของเมืองออกไป อันเปนผลทำใหความเปนอยู
ของประชากรเหลาน้ันเปล่ียนไปสูวิถีแบบเมือง 

2. การพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู
อยางย่ังยืน 

 มาตรการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเมืองที่ไดรับ
ความสนใจและเปนท่ียอมรับประการหน่ึง คือ มาตรการ
เมืองนาอยูและชุมชนนาอยู นิยามของ “เมืองนาอยู
และชุมชนนาอยู” ของ สำนักงานองคการอนามัยโลก
ภาคพ้ืนยุโรป (WHO, EURO: 1986) หมายถึง ชุมชน
ท่ีอยูอาศัยท้ังในเขตเมืองและชนบทท่ีมีสภาพแวดลอม 
และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสังคมท่ีเอื้ออาทร มีชุมชน
เขมแข็ง มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีระบบเศรษฐกิจดีมั่นคง มีวัฒนธรรมและ
จิตวิญญาณท่ีเปนเอกลักษณของเมืองและชุมชน 

การพัฒนาเมืองนาอยูในประเทศไทยไดริเร่ิม
ขึ้นเปนคร้ังแรกภายใตกรอบทางดานสาธารณสุขตาม
แนวทางขององคการอนามัยโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2537 
โดยสนับสนุนใหชุมชนเมืองขนาดตาง ๆ 5 เมือง ไดแก 
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา พะเยา ยะลา และพนัส
นิคม เปนเมืองนำรอง และกำหนดแนวทางใหผูบริหาร
องคกรทองถิ่นสรางเครือขายการพัฒนารวมกับชุมชน

ภายในทองถ่ินน้ัน โดยสามารถสรุปใหเห็นถึงภาพ
รวมองคประกอบของเมืองนาอยู -ชุมชนนาอยู  
ท่ีเช่ือมโยงกันในทุกมิติอยางเปนองครวม และมีชุมชน
เขมแข็งเปนรากฐานในการพัฒนา จะประกอบดวย  
4 องคประกอบสำคัญ อันไดแก 1) ความนาอยู  

มีความหมายครอบคลุมทั้งดานการมีสภาพแวดลอม
ทางกายภาพดี สังคมเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตดี  
2) การมีภูมิปญญาทองถ่ิน ที่ชวยเก้ือกูลใหชุมชน
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เขมแข็ง มีการสืบทอดรักษา ปรับใช ตลอดจนพัฒนา
ตอยอดใหเกิดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นำมาใชประโยชน
กับการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) การมีเศรษฐกิจ
ฐานรากท่ีเขมแข็ง สมดุล มีภูมิคุมกัน สามารถเพ่ิม
รายไดและการมีงานทำ รวมทั้งการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาใหเกิดความเชื่อมโยงชนบท
และเมือง และ 4) การมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ประชาชน
และภาคประชาสังคมมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

ดังน้ัน กระบวนการแปลงไปสูเมืองนาอยู
และชุมชนนาอยูยอมขึ้นอยูกับแรงสนับสนุนท่ีสำคัญ 
คือ การสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคีการ
พัฒนา ตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับทองถิ่นบนเวที
การรวมปรึกษาหารือกัน เพ่ือใหไดขอตกลงรวมกัน
และเห็นชอบรวมกันซึ่งจะนำไปสูการประสานงานใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชน
นาอยู โดยมีความเช่ือมโยงท่ีสำคัญ คือ การจัดการ

ศกึษาท่ีใหกับทกุคนในเมือง โดยบูรณาการองคความรู
ของทองถิ่น ตอบสนองตอความตองการทางดาน
เศรษฐกิจ และมีการวางระบบการบริหารการจัดการ
ที่ดี ซึ่งจะชวยใหเกิดความสำเร็จในการแปลงแนวทาง
การพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยูไปสูการปฏิบัติ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) โดยมีหลักการสำคัญ คือ การจำแนกกลุม

คำ ประโยคจากขอความ หรือขอความท่ีกลุมตัวอยาง
แสดงความเห็น แลวจึงนำมาตีความ สังเคราะห และ
วิเคราะหดวยหลักแหงเหตุผล สรางขอสรุปแบบอุปนัย  
(Induction Analysis) แลวจึงอภิปรายขอเท็จจริงท่ี
คนพบตามสภาพการณ ปรากฏการณ ความสัมพันธ 

และประเด็นสำคัญ เพ่ือตอบคำถามการศึกษา 
 
 

ผลการวจัิย 
1. กระแสของกระบวนการเปล่ียนแปลงสู

ความเปนเมือง (Urbanization Trend) 
 รายงานขององคการสหประชาชาติ  

ป พ.ศ. 2557 ไดระบุวา ภูมิภาคแอฟริกาและเอเชีย
จะมีความเร็วของกระบวนการเคล่ือนยายเขาสูพ้ืนท่ี
เมืองมากกวาภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก โดยคาดวาสัดสวน
การเปล่ียนแปลงไปสูความเปนเมืองของภูมิภาค 
ทั้งสองจะเพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 56 และ 64 ตามลำดับ
ในป พ.ศ. 2594 ทั้งน้ี ประเทศไทยมีสัดสวนของ
ประชากรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเมือง รอยละ 49 ในป  
พ.ศ. 2557 (พิจารณาแผนภาพท่ี 1) ซึ่งไมแตกตาง
จากสัดสวนของภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใตอยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตาม ผลการคาด
การณสัดสวนของประชากรในท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเมือง
ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2593 จะเพ่ิมขึ้นเปน 
รอยละ 72 ซึ่งเปนสัดสวนท่ีสูงกวาคาเฉล่ียของโลก 
ประเทศท่ีมีรายไดปานกลางและต่ำ ภูมิภาคเอเชีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต สะทอนใหเห็นวาการ
เปลี่ยนแปลงเขาสูความเปนเมืองของประเทศไทยมี
ความรวดเร็วกวาพ้ืนท่ีอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ  

แมวาในหลายทศวรรษที่ผานมากระแส 
ของการเปล่ียนแปลงเขาสูความเปนเมืองและเกิด 
การรวมกลุมในลักษณะของชุมชนเมือง (Urban 
Agglomerations) สวนใหญจะปรากฏในประเทศพัฒนา

แลวก็ตาม ในปจจุบันเราสามารถพบปรากฏการณ 
ดงักลาวใน “กลุมประเทศซีกโลกใต (The Global South)”  
(Greenpeace International, 2011: 2) ซึ่งหมายถึง 
ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม ตลอดจน
ประเทศที่กำลังเกิดการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลง 
ดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว เชน รัสเซีย ทั้งนี ้ 
ประเทศสวนใหญในกลุมนีม้กัต้ังอยูแถบอเมริกากลาง 
อเมริกาใต เอเชีย และแอฟริกา โดยชุมชนเมืองท่ีมี

ความเร็วในการเติบโตมากที่สุดเปนชุมชนเมืองขนาด
ปานกลางท่ีมปีระชากรมากกวา 1 ลานคนในภูมภิาค
เอเชียและแอฟริกา 
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ขนาดของการเติบโตของประชากรเมืองใน
ภูมิภาคเอเชียท่ีจะเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 1.2 พันลาน
คนในอีก 36 ปขางหนาซึ่งจะเปนปรากฏการณที่เนน
ใหเห็นบทบาทความสำคัญของเมืองขนาดใหญและ
เมืองลำดับรองตาง ๆ (Secondary Cities) ของภูมิภาค
เอเชียใน 2 ประเด็นสำคัญ ไดแก (1) ความสามารถ
ในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจ (2) ความมีเสถียรภาพ
ทางดานสังคม และ (3) ปจจัยเส่ียงจากการเผชิญกับ
กระแสดังกลาวท่ีไหลเขามาอยางรวดเร็ว 

2. ปจจัยเ ส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสู
ความเปนเมืองที่จำเปนตองบริหารจัดการ 

 ปจจุบันเ มืองขนาดใหญและเมือง 
ตาง ๆ สามารถสรางผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
รวมกันมากกวา รอยละ 84 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติของโลก ทั้งน้ี การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ที่ ป ระสบผลสำ เ ร็จยึ ด โยง กับการบริหารการ
เปล่ียนแปลงไปสูความเปนเมือง โดยจำเปนตอง
ปรับปรุงนโยบายการพัฒนาเมืองเชิงรุกมากย่ิงขึ้นซึ่ง
ประสบกับปจจัยเส่ียงท่ีสำคัญ 3 ปจจัย ดังน้ี  

 1) ความไมเทาเทียมในระดับพื้นท่ี
และการเติบโตของสลัม  

องคประกอบสำคัญท่ีสามารถสะทอนความ
ไมเทาเทียมของคนในสังคม ไดแก ความแตกตางของ
สภาพการอยูอาศัยและความแตกตางในการเขาถึง

บริการข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาแผนภาพท่ี 2 และ 3 จะ
เห็นไดวา โดยภาพรวมคาสัมประสิทธ์ิ จีนี่ ในแตละ
ภูมิภาคมีคาไมเกิน 0.4 แสดงวา ความไมเทาเทียม

กันของรายจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคมิไดอยูในระดับ
กอใหเกิดปญหารุนแรง อยางไรก็ตาม หากพิจารณา

โดยเปรียบเทียบเชิงพ้ืนท่ีจะพบวากรุงเทพฯ และภาค
ใตซึ่งมีความไมเทาเทียมสูงกวาพ้ืนท่ีอื่น ๆ ถือเปน
พ้ืนท่ีเสี่ยงหากปลอยใหกระบวนการเขาสูความเปน

เมืองเกิดขึ้นโดยมิไดมีการบริหารจัดการท่ีดี เน่ืองจาก
จะเปนการซ้ำเติมปญหาความไมเทาเทียมใหเกิดความ
แตกตางดานสภาพความเปนอยูและการเขาถึงบริการ
ขั้นพ้ืนฐานมากย่ิงขึ้น 

หากพิจารณาขนาดของผลลัพธที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา จะเห็นไดวารัฐยังไม
สามารถขจัดปญหาความเหล่ือมล้ำไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากนัก ทั้งน้ี หากตัวเรงปรากฏการณที่
เปนผลสืบเนื่องจากกระบวนการเขาสูความเปนเมือง 
เชน การเติบโตของชุมชนสลัม การเขาครอบครอง
ที่ดินโดยผิดกฎหมาย โอกาสในการเขาถึงระบบการ
ศึกษา การวางงาน การกออาชญากรรม สิ่งเหลาน้ีจะ
กระตุนใหเกิดปญหาในสังคมและบ่ันทอนระบบ
เศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเมืองในที่สุด 

 2) การเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของชนชั้น
กลางท่ีเกิดใหม  

ผลสืบเน่ืองท่ีไมคาดคิดอีกประการหน่ึงของ
กระบวนการเขาสูความเปนเมือง คือ การเติบโตของ
กลุมชนชั้นกลาง  (Middle Class) โดยการเติบโตของ
กลุมชนชั้นกลางในเอเชียตลอดชวงท่ีผานมาไดสงผล
ใหกลุมชนชั้นกลางกลายเปนพลังเศรษฐกิจใหมของ
โลก จนมีการคาดการณวาในอีก 30 ปขางหนา  
กลุมชนชั้นกลางเหลาน้ีจะกลายเปนกลไกหลัก
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก ประเด็นท่ีตองพิจารณา ไดแก 
คุณลักษณะของกลุมชนชั้นกลาง ผลกระทบ และ
อิทธิพลทางเศรษฐกิจอันเน่ืองจากการขยายตัวของ
กลุมชนชั้นกลาง ตลอดจนนัยยะเชิงนโยบายตอการ
บริหารจัดการกลุมชนชั้นกลางอยางไรเพ่ือรองรับ
กระบวนการเขาสูความเปนเมือง 

ชนชั้นกลางท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีเปนผูที่มีการศึกษาดี

และคาดหวังบริการสาธารณะในระดับมาตรฐานสากล

มากกวากลุมคนในอดีต ดังน้ัน กลุมชนชั้นกลางจะ
เรียกรองใหมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมโครงสรางพ้ืนฐาน
ที่จำเปนตอความเปนเมือง บริการสาธารณะตาง ๆ 
ที่มากกวาระดับพ้ืนฐาน การบริโภคสินคาและบริการ
สมัยใหม ศูนยวัฒนธรรม/โรงละคร สาธารณูปการ

ตาง ๆ และพ้ืนท่ีสีเขียว สำหรับความสำคัญในทาง
เศรษฐกิจของชนชั้นกลางเกิดจากการใชจายดานการ
บริโภคและการลงทุนในทุนมนุษยผานการศึกษาซ่ึงมี
ความสำคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ในระยะยาว กลุมชนชั้นกลางจึงเปนกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศและของโลก โดยเฉพาะ
ในอนาคตท่ีกลุมคนชนช้ันกลางจะมีกำลังซ้ือหรือความ
สามารถในการใชจายมากข้ึน สงผลใหตลาดภายใน
ประเทศเติบโตมากข้ึน จนเกิดเปนตลาดชนช้ันกลาง 
นอกจากน้ี ยังเปนแหลงกำลังแรงงานท่ีมีทักษะ ความรู 
ความสามารถสูง ซึ่งถือเปนแหลงรายไดที่สำคัญใน
รูปภาษีของรัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนา สำหรับ
ประเทศไทยน้ัน Euromonitor International ไดคาด
การณวา ในป 2020 ประเทศไทยจะมีจำนวนชนช้ัน
กลางเพ่ิมข้ึน โดยระบุวา ครัวเรือนท่ีจะมีรายไดมากกวา 
15,000 เหรียญสหรัฐตอปจะมีจำนวนถึง 6 ลาน
ครัวเรือน โดยพฤติกรรมการบริโภคของ กลุมชนชั้น
กลางในประเทศไทย มีคาใชจายดานการศึกษาสำหรับ
สมาชิกในครัวเรือนประมาณ รอยละ 30 ซึ่งอยูใน  
5 อันดับแรกของคาใชจายตาง ๆ  

การขยายตัวของชนช้ันกลางในประเทศอาจ
หมายถึงศักยภาพและพลังทางเศรษฐกิจของคน 
กลุมนี้ แตในขณะเดียวกัน เมืองและแหลงชุมชนที่ 
ไมสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพจะ
กอใหเกิดปญหาความไมมีเสถียรภาพเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
ความรู ความสามารถ และการมีสวนรวมในสังคม
ของกลุมชนชั้นกลางมีมากกวาในอดีตท้ังในบริบท
ของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองซึ่งจะนำไปสูความ
สั่นคลอนของการบริหารราชการหรือผลประโยชน
สาธารณะไดทั้งในกรณีที่ภาครัฐมีความไมโปรงใส

หรือบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ และกรณีที่กลุม

ชนชั้นกลางขาดสำนึกสาธารณะมุงแตผลประโยชน
ของตนถายเดียว ทั้งนี้ ยุทธศาสตรขับเคลื่อนประเทศ
ผานการสงเสริมพลังอำนาจทางเศรษฐกิจและสังคม
ของกลุมชนชั้นกลางจึงเหมาะสมท่ีจะเปนประโยชน
กับประเทศในระยะยาว และสอดคลองกับแนวโนม

โลกท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งจะชวยนำพาประเทศไปสูอนาคต
ที่มั่นคงและย่ังยืนตอไป 

 

 3) ความผันผวนของตนทุนในการจัด
บริการโครงสรางพ้ืนฐานและการใชประโยชนในท่ีดิน  

  ความตองการของกลุมชนชั้นกลาง
ในลักษณะตาง ๆ เชน พ้ืนท่ีวาง รถยนต การต้ังถ่ินฐาน
สำหรับอยูอาศัยของแรงงานอพยพ ทั้งน้ี บางประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียมีการดำเนินมาตรการรองรับทั้งใน
สวนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน อาทิ ประเทศ
ญ่ีปุน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารพลังงาน
และลดภาวะเรือนกระจก สำหรับรัฐบาลญ่ีปุนได
ผลักดันแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ 
ที่มีขนาดกระชับ (Eco-Compact City) (หมายถึง 
การพัฒนาเมืองโดยคำนึงถึงความสมดุลของระบบ
นิเวศ เชน การจัดระบบขนสงมวลชนสาธารณะภายใน
เขตเมืองข้ึนใหมแทนการใชรถยนตนั่งสวนบุคคล 
เปนตน เพ่ือสรางเมืองที่อยูงาย เดินทางงาย และเปน
มิตรกับผูสูงวัยและผูทุพพลภาพ ซ่ึงจะชวยใหประชากร
ผูสูงอายุใชชีวิตในวัยหลังเกษียณไดอยางมีความสุข
และไมเปนภาระตอประชากรวัยหนุมสาวท่ีเปนกำลัง
สำคัญในการดูแล) ซึ่งถือเปนนโยบายสำคัญอันดับ
ตนในการพัฒนาความเปนเมืองของรัฐบาล เชนเดียว
กับแผนการขยายระยะทางการเดินรถของระบบขนสง
สาธารณะในเขตเมืองเซี่ยงใหมีความยาวเพ่ิมขึ้นอีก 
2 เทาจากเดิมภายในป พ.ศ. 2563 

ขณะท่ีบางเมืองในภูมิภาคเอเชียมีการปรับ

ตัวซึ่งเกิดจากการวางแผนยุทธศาสตรอยางเปนระบบ
ไปสูอนาคตที่ย่ังยืน แตเมืองสวนใหญกำลังขยายตัว
อยางไรแบบแผนและไมมีการควบคุม (Urban Sprawl) 

สงผลใหไมสามารถเปล่ียนแปลงงบประมาณโครงการท่ี
ดำเนินการไปแลวกลับมาไดอีกซึ่งนำไปสูสภาวะของ
การใชพลังงานและการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมี
ตนทุนสูงกวาท่ีควรจะเปนท้ังภาครัฐและเอกชนเกิด
เปนความสูญเปลาทางเศรษฐกิจ (Deadweight Loss) 

3. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสูความ
เปนเมืองตอภาคการศึกษา 
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 ตั ว แ ป ร ส ะ ท อ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเมืองที่สำคัญ ไดแก  
1) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  
2) ความเหล่ือมล้ำของรายได และ 3) ความหนาแนน
ของประชากร ในขณะท่ีตัวแปรท่ีแสดงผลลัพธของ
กระบวนการดังกลาวท่ีสำคัญ ไดแก โอกาสในการเขา
เรียนและการคงอยูในระบบการศึกษา โดยกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงความเปนเมืองที่สะทอนโดยปจจัยท้ัง  
3 นั้น สงผลในทางบวกกับภาคการศึกษาโดยทำให
โอกาสในการเขาเรียนและการคงอยูในระบบการศึกษา
ในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น (Geoffrey, 2014) นอกจากมีการ
ใชงบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังใน
สวนของอุปทาน ไดแก อาคารเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา เปนตน แลว ยังสนับสนุนในสวนของอุปสงค 
ไดแก ทุนการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ิมข้ึนดวย พรอม
ทั้งมีการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ตะวันตกเขามาใชในสถานศึกษามากข้ึน (Puja, 2015) 
ทั้งน้ี คุณลักษณะสำคัญหรือองคประกอบในการ
ตัดสินใจเคล่ือนยายเขาสูเขตเมือง คือ ระดับการศึกษา 
ซึ่งผูที่ไดรับการศึกษาจะมีความตองการและมีความ
สามารถในการเคล่ือนยายตนเองเขาสูเขตเมืองเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสใหแกตนเองท้ังในดานการศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น
และโอกาสในดานอ่ืน ๆ (Mberu, 2005 and Mendol, 
2006) โดยรัฐบาลควรรวมมอืกับชมุชนและผูปกครอง
ในการรวมกันจัดการศึกษาใหตอบสนองตอบริบทใน
พ้ืนท่ี โดยเฉพาะปญหาการเขาถึงระบบการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาเพราะไมเพียงกัดกรอนเปาหมาย
ในการจัดการศึกษาใหแกทุกคนแลว ยังสงผลใหการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กหยุดชะงักตามไป

ดวย  
 

อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
กระบวนการเปล่ียนแปลงไปสูความเปนเมือง

ของไทยมีพลวัตสูง จึงจำเปนตองมีการเตรียมความ

พรอมเพ่ือการบริหารจัดการความเปนเมืองใหเกิด

ประสิทธิภาพ โดยสามารถใชการจัดการศึกษาเปน
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเปนเมืองไดใน
ฐานะกลไกในการพัฒนาศักยภาพของปจจัยการผลิต
ในสวนของทุนมนุษย อยางไรก็ตามการศึกษาของ
ไทยยังคงมีขอจำกัดท่ีสำคัญในหลายประการ อาทิ 
การจัดการศึกษาโดยภาครัฐท่ียังมีการรวมศูนยเมือง
ใหญและสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดสรรงบเปน
สัดสวนสูงขณะท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การจัดการศึกษายังต่ำกวาท่ีไดลงทุนไป หรือการให
เปลาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงไมไดครอบคลุม
ถึงอุปกรณการเรียนท่ีจําเปน ทําใหมีปญหาความไม
เทาเทียมกันในเชิงคุณภาพของการศึกษาในพื้นท่ีที่มี

ความแตกตางทางเศรษฐกิจและเขาถึงแหลงเรียนรู
ได ตางกัน ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบที่เกิดกับ
ภาคการศึกษาในเขตเมืองเปนไปในทิศทางบวก โดย
การเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระจายโอกาส
ทางการศึกษาเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำของการศึกษา
ระหวางเขตเมืองและชนบท โดยทางเลือกเชิงนโยบาย
เพ่ือรองรับกระบวนการเปล่ียนแปลงสูความเปนเมือง 
แบงเปน 2 ชุดขอเสนอ ไดแก 1) การเสริมสรางความ
สามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
และ 2) การกำหนดเกณฑเก่ียวกับระดับของการพัฒนา
และการพิจารณาเก่ียวกับความเปนอิสระในการบริหาร
จัดการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ขอเสนอการเสริมสรางความสามารถ
ในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา มี

แนวทางการดำเนินงาน ดังน้ี 
 (1) การกระจายอำนาจการปกครอง

อยางมีประสิทธิผล โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การถายโอนภารกิจใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน
ระบบและมีการบูรณาการในเชิงแผนงาน เชน การ
ลดความซ้ำซอนในการใหบริการสาธารณะประเภท

เดียวกันหรือตอเน่ืองกันดวยการประสานงานเพ่ือรวม
กำหนดแนวทางการดำเนินงานรวมกันระหวางองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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 (2) การจัดหาเ งินทุนสำหรับการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ไปสูความเปนเมือง โดยใชแนวทางการเพ่ิมความเปน
อิสระทางการคลังใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน
ซึ่งสามารถแบงไดตามประเภทบริการเปน 2 กลุม 
ไดแก 1) บริการท่ีเปนสินคาจำเปน เชน ระบบ
สาธารณสุข ระบบการศึกษา เปนตน โดยใชการพัฒนา
ฐานภาษีท่ีมีอยูเดิม และ 2) บริการท่ีเปนสินคาฟุมเฟอย 
เชน ระบบขนสงท่ีชวยรนระยะทางและระยะเวลา  
(ทางดวน ทางยกระดับ) ระบบอินเทอรเน็ตบนโครง
ขายความเร็วสูง (เสนใยแกวนำแสง) เปนตน โดยใช
ระบบการกูยืมผานธนาคารพาณิชย หรือ การรวม
ลงทุนระหวางรัฐบาลและเอกชน (Public Private 
Partnership: PPP) ในการใหบริการสาธารณะ  

 (3) การจัดการเมืองดวยหนวยงานท่ี
มีความสามารถเพียงพอ สำหรับเมืองที่ยังไมมีความ
พรอมและยังไมมีมาตรการรองรับเพียงพอสำหรับ
กระบวนการเปล่ียนแปลงไปสูความเปนเมืองน้ัน  
สิ่งสำคัญเรงดวนท่ีควรดำเนินการ คือ การพัฒนา 
รูปแบบการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น จัดทำแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับบริบท
เชิงพ้ืนท่ี และสรางกระบวนการมีสวนรวม  

 (4) ความ เป น ผู น ำ ท่ี มี วิ สั ย ทั ศน 
เน่ืองจากผูนำท่ีเหมาะสมในการพัฒนาประเทศให
สอดรับกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปน

เ มืองในหลาย พ้ืน ท่ีของประ เทศจำเปนตองมี

คุณลักษณะท่ีสำคัญหลายประการ อาทิ วิสัยทัศน
กวางไกลรอบคอบ และสามารถใชประโยชนของการ
เปล่ียนแปลงไปสูความเปนเมืองสรางประโยชนใน
ดานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (เชน การสรางกระบวนการมี
สวนรวมและการตรวจสอบโดยภาคประชาชน เน่ืองจาก

การเติบโตของชนชั้นกลางท่ีมีความรู มีความสามารถ 
และมีทักษะหลากหลาย ซึ่งจะชวยใหกระบวนการ
พัฒนาเมืองเกิดความโปรงใสและสอดคลองกับความ
ตองการของคนเมืองมากข้ึน) 

2. ขอเสนอการกำหนดเกณฑเ ก่ียวกับ
ระดับของการพัฒนาและการพิจารณาเก่ียวกับความ
เปนอิสระในการบริหารจัดการ จำแนกระดับการพัฒนา
ที่ชัดเจน อาทิ ระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
อัตราการจางแรงงานที่เพ่ิมขึ้น การบริการทางสังคม  
(เชน การศึกษา การสาธารณสุข และการวางแผน
ครอบครัว เพ่ือควบคุมอัตราการเพ่ิมของประชากร) 
การใหบริการข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับการขนสง ระบบน้ำ
ประปา ระบบสุขาภิบาล ที่อยูอาศัย และการรักษา
สภาพแวดลอมที่ไมเปนอันตรายตอประชาชนท่ีอยู
อาศัยในชุมชนเมือง จะชวยใหภาครัฐสามารถดำเนิน
มาตรการท่ีเหมาะสมในการเสริมสรางความสามารถ
ในการบริหารจัดการเมือง โดยมีเกณฑที่ใชในการ
จำแนกระดับการพัฒนาเพ่ือใหอิสระในการบริหาร
จัดการท่ีสำคัญมี 4 เกณฑ ไดแก เกณฑท่ีอาศัย เกณฑ
ขนาดประชากร เกณฑคุณสมบัติของเมือง และเกณฑ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีปรากฏในบางกรณีของ
บางประเทศท่ีมีคำนิยามท่ีอาศัยสัดสวนของประชากร 
ที่ทำงานในเชิงเศรษฐกิจในสาขาเกษตรกรรม  
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การศึกษาไทยในชวงศตวรรษที่ 21 มี 
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนาไปมาก เน่ืองจากได
รับการวิพากษวิจารณ ถึงระดับคุณภาพของการศึกษา
ไทยในชวง 10 กวาปที่ผานมา วายังไมไดมาตรฐาน
เมื่อเทียบเคียงกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 
ทำใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา  
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหาร  

นักวิชาการในหนวยงานตาง ๆ ไดพยายามแกปญหา
โดยนำเสนอกฎหมาย นโยบาย แนวทางการจัดการ
ศึกษาตาง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย 

รวมทั้งมีการศึกษาวิจัย จัดทำโครงการ ระดมสมอง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแสวงหาแนวทางใหม 
ในการจัดการศึกษา ซึ่งผลจากการวิเคราะหพบวา 
คำตอบของเรื่องดังกลาวอยูที่โรงเรียน โรงเรียนคือ
เหตุและผลของการศึกษาไทย  

การพัฒนาการศึกษาในระดับสถานศึกษา
หรือโรงเรียนผูที่มีบทบาทที่ทรงอิทธิพลคือ ครูใหญ  
(Principal) ที่จะเปนผูขับเคล่ือนการเรียนการสอน 
ในโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย บุคลากรหลายฝาย  
ทั้งครู นักเรียน นักวิชาการ ผูปกครอง ที่เนนผูจัดการ
ศึกษา ผูบริหาร หรือครูใหญเปนบุคคลที่สำคัญท่ีสุด 
เน่ืองจากตองเปนผูนำขององคกร และการท่ีองคกร
จะบรรลุเปาหมายไดนั้น จำเปนอยางย่ิงที่จะตองมี
ภาวะผูนำ มีความเปนผูนำ ซึ่งความเปนผูนำสามารถ

สรางได หนังสือเลมนี้สามารถตอบโจทยของครูใหญ

ได จะทำใหครูใหญรูเขาใจ  มีทักษะความสามารถ 
ในการเปนผูนำและสามารถรวมพัฒนาวิชาชีพครู 
ทำใหคุณภาพการศึกษาของผูเรียนบรรลุเปาหมาย 
ครูใหญที่ไดอานหนังสือเลมนี้สามารถนำไปขยายผล
กับเพ่ือนผูบริหารรวมวิชาชีพได 
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สาระสำคัญ 
หนังสือเลมนี้ประกอบดวย 2 สวน สวนแรก

มี 2 บท และสวนท่ี 2 มี 5 บท ไดแก   
Part One: Why Leadership? ประกอบดวย 
1. The Principal Leadership Development 

Framework  
2. Growing as Reflective Leaders 
Part Two :  Building Principal Leadership 

Capacity  ประกอบดวย 
3. Principal as Visionary 
4. Principal as Instructional Leader 
5. Principal as Engager 
6. Principal as Learner and Collaborator 
7. Reflective Leadership Awaits 
ครูใหญมีความสำคัญมาก เนนบทบาท 4 

ประการของครูใหญเพ่ือนำไปสูผูนำแหงการจัดการ
เรียนการสอน ไดแก  

- Principal as Visionary 
- Principal as Instructional Leader 
- Principal as Engager 
- Principal as Learner and Collaborator 
หนังสือเลมนี้ไดนำเสนอตัวอยางการเปน

ผูนำ คุณลักษณะของการเปนผูนำท่ีดี วงจรการปฏิบัติ
งาน ผูนำท่ีดีตองใหความสำคัญกับ The Reflective 

Cycle การท่ีผูนำมีการสะทอนตนเองอยางเปนระบบ 
มีการคิดจากการคิด มีการต้ังคำถามท่ีสะทอนการ
เปนผูนำ ครูใหญคือผูนำท่ีมีวิสัยทัศน ควรเปนไปตาม
เกณฑโดยตองมีกลยุทธตางๆ มีการใหความสำคัญ 
การเขียน SIP : School Improvement Plan และ 
การพัฒนาตองทำอยางตอเนื่อง มีการวางแผน 

การดำเนินการ การศึกษา การปฏิบตั ิ(PDSA : Plan – 
Do – Study – Act) ครูใหญตองเปนผูนำในการสอน 
ตองพรอมสำหรับการเปล่ียนแปลง ตอสูกับความกลัว 

มี ค ว ามห วั ง มี ค ว ามพยายาม ในกา ร จั ดก า ร 
การเปล่ียนแปลง สรางใหผูมีสวนรวมสามารถจัดการ

การเปล่ียนแปลงได สนับสนุนครูใหมีความสัมพันธ
กับผูเรียน มีตนแบบท่ีดีตอครู สงเสริมใหมีการปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเน่ือง สงเสริมใหบุคลากรมีการทำวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) ทำใหโรงเรียน
เปนชุมชนแหงการปฏิบัต ิ (COP : Communities of 
Practice)  

นอกจากน้ีหนังสือยังมีตัวอยางเคร่ืองมือตางๆ 
สำหรับครูใหญเพ่ือใหครูใหญเปนผูนำท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

 
จุดเดน 

หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือท่ีเสนอกรอบการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาภาวะผูนำของครูใหญ ครูใหญ
ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน เปนผูนำในการสอน เปนผูมุงม่ัน
ในการทำงานเปนท้ังผู เ รียนและผูรวมงาน เสนอ 
ขั้นตอนการสะทอนตนเองอยางตอเน่ือง และแสดง
วงจรการสะทอนตนเอง พรอมท้ังมีภาพประกอบแสดง 
ขั้นตอนตางๆ ทำใหผูอานเขาใจงาย และสามารถนำ
ไปปฏิบัติได 

 
จุดออน 

เน่ืองจากการเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติ 
และการยกตัวอยางในหนังสือเลมนี้ เปนสภาพ 
การปฏิบัติในบริบทของสภาพการศึกษาของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งหากผูเขียนจะนำไปใชเปนแนว 
ทาง ควรมีการประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบท 
ของการศึกษาไทย 

 

สรุป 
หนังสือ The Principal Influence A 

Framework for Developing Leadership Capacity 

in Principals เปนหนังสือใหมท่ีดีเหมาะสำหรับผูบริหาร

โรงเรียน ผูบริหารการศึกษา และนักการศึกษาท่ัวไปท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับ
การเรียนการสอน รวมท้ังครูผูสอนเองท่ีเปนแนว 
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ในการจัดการเรียนการสอน หนังสือเลมนี้ไดแสดง
แนวคิดท่ีหลากหลายในการพัฒนาวิชาชีพผูบริหาร 
และกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน และมีการยกตัวอยาง
การวางแผนงาน การปฏิบัติงาน การกำกับติดตาม
งาน หรือการสะทอนการปฏิบัติงาน และเปนการเขียน
โดยผูบริหารท้ัง 5 คน ที่มีประสบการณในการบริหาร
โรงเรียน ผูอำนวยการศูนยพัฒนาวิชาชีพของ ASCD  
ศึกษานิเทศก และนักการศึกษาท่ีมีประสบการณ 
ในการเปนผูใหคำปรึกษาในการสอน 

 

เอกสารอางอิง 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร    บุญสง 

รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อวมเจริญ 

รองศาสตราจารยสมพร    รวมสุข 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล    บุญลือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายวรุณ    นอยนิมิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม 

อาจารย ดร.อาดัม  นีละไพจิตร    

อาจารย ดร.อุษา    มะหะหมัด 

 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) 
ปท่ี 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559) 



196

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) แนะนำผูเขียน 

แนะนำผูเขียน 

อาจารยปรียะดา ภัทรสัจจธรรม 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู อาจารยประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุน คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยชินวัตร 
E-mail : pht.ps010114@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
ดร.โชติมา หนูพริก 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
E-mail : chotima4@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
อาจารย ดร.พีชญาณ  พานะกิจ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู โรงเรียนวัดราษฎรรังสรรค สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
E-mail : - 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
อาจารย ดร.ปพนวัจน  ลภัสภิญโญโชค 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานหนองยาว  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
E-mail : - 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  - 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา พุมพชาติ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
E-mail : - 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวัย 

สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : wantoo_@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) แนะนำผูเขียน 

อาจารยสุวิมล  สพฤกษศรี 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
เลขท่ี 6  ถนนราชมรรคาใน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail : saphuksri_s@silpakorn.edu 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
อาจารยโชคชัย  เตโช 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
เลขท่ี 6  ถนนราชมรรคาใน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail : taecho_c@silpakorn.edu 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
อาจารยชัยวัฒน  แกวพันงาม 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : chaiwat020@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  การสอนภาษาอังกฤษ 
 
อาจารยอติยศ  สรรคบุรานุรักษ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : ble_atiyot@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  ศิลปศึกษา ทัศนศิลปศึกษา 
 

อาจารย ดร.กมล  โพธิเย็น 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : kamolpho@gmail.com 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาการเรียนรู 
 
นางสาววรันพร  แผนกุล 

สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
E-mail : - 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  - 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) แนะนำผูเขียน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรัณยพล วิวรรธมงคล 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  กลุมหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
E-mail : - 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
นายปวรพัชร  รัตนรุงเรืองยศ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  
คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
E-mail : - 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงระวี  วีระเวสส 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
E-mail : - 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
อาจารยกันยารัตน  สอาดเย็น 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : s.kanyarat@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการแนะแนว การใหคำปรึกษา 
 
อาจารยศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ 

สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  โรงเรียนบานปลองเหล่ียม เลขท่ี 5 หมู 10 ตำบลทาไม อำเภอกระทุมแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
E-mail : - 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ - 

 
อาจารย ดร.ชัยรัตน  โตศิลา 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  สาขาวิชาสังคมศึกษาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : shinesherome@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ  การสอนสังคมศึกษา การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร  
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) การเสนอบทความเพื่อพิมพเผยแพร 

นโยบายการจัดพิมพ 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เปนวารสารวิชาการ โดยกำหนดพิมพเผยแพร 
ปการศึกษาละ 2 ฉบับ (มิถุนายน-ตุลาคม และ 
พฤศจิกายน-มีนาคม) คณะศึกษาศาสตรจัดพิมพขึ้น
เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย ขาราชการ 
นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ไดมีโอกาสเสนอผลงาน
วิชาการเพ่ือเผยแพรและแลกเปล่ียน วิทยาการในสาขา
ศึกษาศาสตรและสาขาท่ีเก่ียวของ 

เรื่องเสนอเพ่ือตีพิมพ 
ผลงานวิชาการท่ีรับตีพิมพ อาจเปน บทความ

วิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศนหนังสือ (Book 
Review) บทความท่ีเสนอเพ่ือตีพิมพจะตองไมเคย 
ตีพิมพเผยแพรในวารสารใดมากอน และไมอยูใน
ระหวางพิจารณาของวารสารอ่ืน บทความท่ีนำเสนอ
เพ่ือตีพิมพจะตองผานการกล่ันกรองและพิจารณา
จากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่ เ ก่ียวของกับหัวขอ 
ของบทความนั้นๆ ในลักษณะ Peer Review  
ผูทรงคุณวุฒิน้ีไดรับการแตงต้ังโดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้บทความที่ได 

รับการตีพิมพตองไดรับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีสิทธ์ิในการแกไข
บทความตามความเหมาะสม 

การเตรียมตนฉบับ 

บทความวิชาการ บทความวิจยั หรอืบทปรทิศัน 
หนังสือ อาจนำเสนอเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ก็ได ใหพิมพตนฉบับดวยกระดาษขนาด A 4  
หนาเดียว โดยใชฟอนท Angsana UPC ขนาด 16 
ความยาวประมาณ 10-15 หนา ใหสงบทความพรอม

แผนดิสเกตตไดที่บรรณาธิการ    

 บทความทุกประเภทตองมีสวนประกอบ
ทั่วไปดังน้ี 

1. ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน (ครบทุกคนกรณีที่
เขียนหลายคน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. วุฒิการศึกษาข้ันสูงสุด และตำแหนง 
ทางวิชาการ (ถามี) ของผูเขียนทุกคน 
3.  หนวยงานท่ีสังกัด (สาขาวิชา/ภาควิชา

คณะพรอมสถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท และ 
E-mail Address) 

4.  ชื่อเร่ืองประจำหนา (Running Title)  
หรือชื่อเรื่องยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยตอง
มสีวนประกอบเพ่ิมเติมคือ ตองมบีทคัดยอ (Abstract)  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมกัน
ประมาณ 200 คำ โดยโครงสรางของบทความวิชาการ
ควรประกอบดวย บทนำ ตัวบทความหลัก บทสรุป  
และเอกสารอางอิง บทความวิจัยควรประกอบดวย  
บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผลสรุป/ 
ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 

บทปรทิศันหนังสอื มคีวามยาวรวมประมาณ 

5-10 หนา สวนโครงสรางของบทความใหเหมาะสมกับ
บทปรทิศันหนังสอืและตอนทายใหมเีอกสารอางองิ เชนกัน 

กรณีท่ีมีตารางหรือรูปประกอบ ตองแยกออก
จากเน้ือเรื่อง รูปถายอาจเปนภาพสี ขาว-ดำ สไลด  

ภาพวาด ควรวาดดวยหมึกอินเดียอิงค หรือ
เปนไฟลคอมพิวเตอร (JPEG, GIF) หรือภาพท่ีพรินต
จากเคร่ืองพิมพเลเซอร 

 
การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง 

กรณีผูเขียนตองระบุแหลงท่ีมาของขอมูลใน
เน้ือเรื่องใหใชวิธีการอางอิงในสวนเน้ือเรื่องแบบนาม-
ป (Author-date in Text Citation) โดยระบุชื่อผูแตง 

การเสนอบทความเพ่ือพิมพเผยแพรในวารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) การเสนอบทความเพื่อพิมพเผยแพร 

ที่อางถึง พรอมปที่พิมพเอกสาร ไวขางหนาหรือขาง
หลังขอความท่ีตองการอางอิงเพ่ือบอกแหลงท่ีมาของ
ขอความนั้น และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อาง
ก็ไดหากตองการ กรณีที่อางมาแบบคำตอคำตองระบุ
เลขหนาของเอกสารที่อางทุกคร้ัง และใหมีการอางอิง
สวนทายเลม (Reference) โดยการรวบรวมรายการ
เอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนอางอิงในการเขียนบทความ
จัดเรียงรายการตามลำดับตัวอักษรผูแตง ภายใตหัวขอ 
เอกสารอางอิงสำหรับบทความท่ีนำเสนอเปนภาษาไทย 
และ Reference สำหรับบทความท่ีนำเสนอเปน 
ภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง
แบบ APA (American Psychology Association)  
(หาอานเพ่ิมเติมไดจากหนังสือ Publication Manual 
of the American Psychological Association)  
ดังตวัอยางการเขียนเอกสารอางอิงตอไปนี้ 
1. หนังสือ 
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ). สถานท่ี

พิมพ: ผูจัดพิมพ 
บำรุง โตรัตน. (2534). การออกแบบงานวิจัยสาขา 

ภาษาศาสตรประยุกต.  นครปฐม : โรงพิมพ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
Carver, R. P. (1984).  Writing a publishable 

research report in education, psychology, 
 and related disciplines.  Springfiled,  IL  
 : Charles  C Thomas. 

2. บทความในวารสาร 
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที ่ 

(ลำดับที)่, เลขหนาท่ีบทความปรากฏในวารสารท่ีอาง. 
สุกรี รอดโพธ์ิทอง. (2535).“การออกแบบคอมพวิเตอร 

ชวยสอน,” วารสารรามคำแหง, 15, 13, 
40-49. 

Klimoski,  R.,  & Palmer,  S. (1993).  The ADA and 

the hiring process in organizations. 
Consult ing Psychology Journal :  
Practice and Research, 45, 2, 10-36 

3.  บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง 
ช่ือผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ  
 (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (หนาท่ีบทความ 
 ปรากฏ). สถานท่ีพิมพ :  ผูจัดพิมพ. 
เสรี ลีลาภัย. (2542). เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศ 

กำลังพัฒนาและสถานการณในประเทศไทย.  
 ใน ณรงค เพ็ชรประเสรฐิ (บรรณาธิการ), 1999  

จุดเปลี่ยนแหงยุคสมัย (หนา 90-141). 
กรุงเทพฯ :  ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง 

 คณะเศรษฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
Bjork, R.A.(1989).  Retrieval inhibition as and 

adaptive mechanism in human memory.   
 In H.L. Roediger III & F.I.M. Crail (Eds.), 

Varieties of memory & consciousness 
(pp. 309-330).  Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

4.  บทความเผยแพรในอินเตอรเน็ต 
4.1 วารสารอินเตอรเน็ต 
 4.1.1 วารสารอินเตอรเน็ตท่ีพิมพเผยแพร 

ในวารสารปกติดวย (Internet articles based on a 
print source) 

ช่ือผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร, 
ปที่ (ลำดับท่ี), เลขหนาท่ีบทความปรากฏในวารสาร 
ที่อาง, วัน เดือน ป ที่สืบคนจากท่ีอยูของเว็บไซต 
VandenBos, G., Knapp,  S., & Doe, J. (2001).  

Role of reference elements in the 
selection of resources by psychology 
undergraduates. Journal of Bibliographic  

 Research, 5, 117-123.  Retrieved October 

13, 2001, from http://jbr.org/articles.html. 
 4.1.2 วารสารอินเตอรเน็ตท่ีพิมพเผยแพร 

เฉพาะในอินเตอรเน็ต (Internet articles) 

 ชื่อผูแตง, (ป,เดือน ที่พิมพ). ชื่อบทความ  
ชือ่วารสาร, ปที ่(ลำดับท่ีหรอืลำดบับทความ), วัน เดือน ป 
ที่สืบคน, จาก ที่อยูของเว็บไซต 
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Fredickson, B.L. (2000, March 7).  Cultivating 
positive emotions to optimize health 
and wellbeing. Prevention & Treatment, 3,  

 Article 0001a.  Retrieved November 20,  
 2000, from http://journalsapa.org/

prevention/volume3/pre00300001a.html. 

4.2 บทความหรือเอกสารเผยแพรบนอินเตอรเน็ต
(Nonperiodical documents on the Internet) 
 ชื่อผูแตง, (ป, เดือน ที่พิมพ). ชื่อบทความ. 

วัน เดือน ป ที่สืบคน, จากท่ีอยูของเว็บไซต 
Glueckauf, R.L., Whitton, J., Baxter, J., 
Kain, J., Vogelgesang, S., Husson, M., 
et al. (1988, July). Videocounseling for 
families of rural teens with epilepsy 
project  update. Retrieved October 8, 
1988, from http://www.telehealth.net/
subscribe/newslettr_4a.htmll#1. 
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