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ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) 

วารสารศึกษาศาสตรฉบับนี้เปนปที ่ 14  ฉบับที ่ 1 

เน้ือหาของบทความในฉบับน้ียังคงเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกับ 

การศึกษาท้ังในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย  

ทีผ่านการกล่ันกรองคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และผูทรง

คุณวุฒิในแตละสาขาวิชาเพ่ือใหมั่นใจวาทุกบทความเปน

ประโยชนตอผูอานอยางแทจริงและเพ่ือใหวารสารเปนท่ียอมรับ

ในวงวิชาการ  วารสารฉบับน้ีไดเสนอบทความจำนวน 14 เร่ือง 

โดยเปนบทความวิชาการจำนวน 11 เร่ือง และบทความวิจัย

จำนวน 3 เร่ือง  ซ่ึงแตละบทความไดเสนอมุมมองขององคความรู

ในแตละดานไดอยางสมเหตุผลตามหลักการ แนวคิด และ

ทฤษฎีที่กลาวอาง มีคุณคาทางวิชาการ และสามารถ 

นำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนไดอยางดีย่ิง นอกจากน้ีวารสาร 

ยังมีการแนะนำหนังสือ เรื่อง “หลักสูตรที่มุงเนนความสำคัญของเด็กเปนรายบุคคล : แนวการสอนตาม 

ความแตกตาง” (Individualized Child-Focused Curriculum : A Differentiated Approach) โดย  

อาจารย ดร.กันตฌพัชญ  อยูอำไพ ซึง่นำเสนอเน้ือหาดานการศึกษาปฐมวยัไดอยางนาสนใจเปนอยางย่ิง  

วารสารฉบบันีส้ำเร็จลงไดเพราะความรวมมอืจากทุกภาคสวนคือ คณะท่ีปรกึษาวารสาร คณะทำงาน

วารสารศกึษาศาสตร กองบรรณาธกิาร  ผูทรงคณุวุฒภิายในและภายนอกท่ีกรณุาอนุเคราะหพิจารณาปรบัปรงุ

แกไขบทความทุกบทความจนสมบูรณ กองบรรณาธิการหวังวาวารสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนทางวิชาการ

สำหรับผูอานทุกทาน ถาทานใดประสงคทีจ่ะสงบทความเพ่ือเผยแพรกองบรรณาธิการยินดีทีจ่ะเปนสือ่กลางใน

การดำเนินการ ทานท่ีสนใจสามารถสงผลงานผานทาง E-Mail : edu.journal.su@gmail.com และติดตามอาน

วารสารผานเว็ปไซตของคณะศึกษาศาสตรไดทาง www.educ.su.ac.th ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งที่สะดวก  

และสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา  

บทบรรณาธิการ 
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บทคัดยอ 

กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน      
ผนวกกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคดิจิทัล มีการเปล่ียนแปลงวิวัฒนาการความกาวหนาของ
ชีวิตในทุกๆ มิติเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง การใชงานส่ือสังคมออนไลนสงผลตอวิถีการดำรงชีพของคนใน
สังคมอยางท่ัวถึง คนเราใชเวลาสวนใหญในแตละวันไปกับกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน ทำใหระดับความ
สนใจในการเรียนรูทางวิชาการ ความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธ ทักษะส่ือสาร และการทำงานรวมกับผูอื่น
ลดนอยลง จึงเปนเหตุใหการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา จำเปนตองมีการเปล่ียนแปลง 
เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานการ
เรียนรูที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี การเรียนรูแบบรวมมือ และการเรียนรู
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท การเรียนรูทั้ง 2 แบบ จึงเปนทางเลือกของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให
ผูเรียนมีการเรียนรูที่เหมาะกับยุคดิจิทัล ตามแนวคิดท่ีมาจากการวิจัยของกลุม Partnership for the 21st 

Century Skills ที่เปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในวงการการศึกษา คือ ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจ 
ทักษะและเจตคติ ตามหลักการทางวิชาการ ไดแก ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
และทักษะดานขอมูล สื่อและเทคโนโลยี  

 

Abstract 

In the 21st century, the trend of social change combining the globalization and the technology 
development of the digital age has advanced the living progress of every dimension rapidly and 

severely. The social media use has influenced widely on lifestyle of people in society. People 
spend most of their daily lifetime for online social media activities.  It decreases their academic 
attention, responsibility, interaction, communication skills and working collaboration. Accordingly, 
all level of education, especially the Higher Education, should adjust to effectively develop the 
students to have the knowledge, understanding and learning abilities as conform to the standard 

learning outcomes of higher education commission. Collaborative Learning and Constructivist 
Learning both are alternatives for learning activities suitable to the digital age. They conform to the 
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บทนำ 
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น

ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน      
(The Globalization) ผนวกกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคดิจิทัล (The Digital Age) 
มีการเปล่ียนแปลงหรือไดเกิดวิวัฒนาการความกาวหนา
ในทุกๆ มิติเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง การใชงาน
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) สงผลตอวิถีการ
ดำรงชีพของคนสังคมอยางท่ัวถึง คนเราใชเวลาสวน
ใหญในแตละวันไปกับการใชสื่อสังคมออนไลน ทำให
ระดับความสนใจในการเรียนรูทางวิชาการ ความ
รับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธ ทักษะสื่อสาร และ 
การทำงานรวมกับผูอื่นลดนอยลง จึงเปนเหตุใหการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา 
จำเปนตองมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมี
ความรู ความเขาใจและสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูที่คณะ
กรรมการอุดมศึกษากำหนด รวมถึงการมีทักษะสำคัญท่ี
ผูเรียนควรมีและจำเปนตองมีสำหรับการดำรงชีวิต
จริง ดังปรากฏชัดเจนในงานวิจัยของกลุม Partnership 
for the 21st Century Skills ที่เนนใหผูเรียนทุกคนจะ

ตองมีการพัฒนาความรูความเขาใจ ทักษะและเจตคติ 
ตามหลักการทางวิชาการ (Core Academic Subjects) 
ไดแก ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู
และทักษะดานนวัตกรรม และทักษะดานขอมูล  
สื่อและเทคโนโลยี ที่จะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยาง 

มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล 
จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา (สำนักเลขาธิกา 
รคณะรัฐมนตรี, 2557) ที่ไดเสนอตอ สภานิติบัญญัติ 
แหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ขอที่ 4 คือ 
นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู โดยใหความสำคัญท้ังการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสราง
คุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนได
เต็มตามศักยภาพ โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพ
ในพ้ืนท่ี ลดความเหล่ือมล้ำ และพัฒนากำลังคนให
เปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหนา  
จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ศึกษาใหสอดคลองกับความจำเปนของผูเรียนและ
ลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุน
ใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดย
จะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหน่ึง
ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู กระจายอำนาจการบริหาร
จัดการศึกษา  สูสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษา
สามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระ
และคลองตัวข้ึน ดังน้ัน การพัฒนาระบบการผลิตและ

พัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช

ในการเรียนการสอนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือ
การเรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล รวมทั้ง
ระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนสำคัญทะนุบำรุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนา

และศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา 
มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

research concept of Partnership for the 21st Century Skills, which widely accepted in educational 
affair, the core academic subjects including life and career skills, learning and innovation skills 
and data, media and technology skills. 
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ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางย่ังยืน 

จากการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องคการมหาชน) (2552) ไดพบวา มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวนหน่ึงมี
ผลการประเมินในระดับ “พอใช” และระดับ “ควร
ปรับปรุง” แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอน 
ไมเอื้อใหนักศึกษาคิดเปน ทำเปน และแกปญหาเปน 
การเรียนการสอนมุงเนนการทองจำมากกวาเนนให 
ผูเรียนไดคิด ไดลงมือปฏิบัติ ขาดการแสวงหาความรู 
ขาดปฏิสัมพันธกับเพ่ือน อาจารยและชุมชนส่ิงแวดลอม 
เนนการฟงบรรยายในหองเรียน ซึ่งเปนตัวขัดขวาง
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและการอยูรวมกับ 
ผูอืน่ (คณะอนุกรรมาธิการการปฏิรปูการศึกษา, 2543: 3) 
สงผลกระทบถึงคุณภาพของผูเรียนโดยตรง จึงจำเปน
ตองพัฒนาผู เรียนในดานความรูควบคู กับทักษะ 
การทำงานและการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

จากผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูในระดับปริญญาตรี” (พันธศักด์ิ พลสารัมย, 
2543) พบวา แนวโนมของการปรับเปล่ียนกระบวนการ
เรียนรูในปจจุบัน มีรูปแบบการดำเนินการโดยการใช
กลุมเพ่ือการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดมีสวนในการฝกฝน
ทักษะการทำงานรวมกัน การคิดวางแผน การพัฒนา
ทักษะและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานกลุม และ
การเรียนแบบรวมเรียนรู (Collaborative Learning)       
ซึ่งเปนวิธีการทางการศึกษาท่ีจะสอนหรือเรียนโดยมี

กลุมนักศึกษาทำงานรวมกันคิดแกไขปญหา ทำงาน
ใหสำเร็จครบถวน หรือการสรางผลงาน นอกจากนั้น 
มหาวิทยาลัยตางๆ พยายามท่ีจะคิด กลไกวิธีการเพ่ือ
ปรับเปล่ียนการสอนใหทันสมัย มีนวัตกรรมตลอดจน
การดำเนินงานท่ีชวยใหผู เรียน เรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของผูเรียนมากย่ิงขึ้น ไดแก การสอนที่พัฒนาทักษะ
ทางสังคมและการทำงานเปนทีม (Social Skill  
& Teamwork) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
อุบลวรรณ สงเสริม (2555) พบวา ผลการเรียนรูของ
นักศึกษาหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิคทีมเกมแขงขันสูงกวากอนเรียน นักศึกษามี
พฤติกรรมการทำงานกลุม สงเสริมให นักศึกษามีการ
อธิบาย แนะนำ และใหคำปรึกษากับสมาชิกในกลุม 
มกีารชวยเหลือกันระหวางสมาชกิในกลุม มกีารพูดคุย
แบงหนาท่ีกันทำงานและความรับผิดชอบอยางเปน
กันเอง และนักศึกษามคีวามคิดเห็นมคีวามสัมพนัธทีด่ี
ระหวางเพ่ือนสมาชกิในกลุมมคีวามภาคภูมใิจในการมี
สวนรวมในการแกปญหา การทำงานเปนกลุมรวมกัน
หรือเปนทีมทำใหนักศึกษาไดมีการส่ือสารท่ีดีระหวาง
กันและเกิดความอบอุนใจในการทำงาน สงผลใหเกิด
การเรียนรูทีม่คีวามหมายได (Meaningful Learning) 

ในระหว างการทำงานร วมกันยังช วย 
เสริมสรางบรรยากาศท่ีกระตุนใหทกุคนท่ีไดเรียนรูรวมกัน 
เห็นความสำคัญท่ีจะตองมีการแสวงหาความรู 
เพ่ิมขึ้น เพ่ือการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองตลอด
เวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงการปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความรู ขอมูลขาวสาร
ใหมๆ และความตองการทางสังคม การเรียนรูแบบ
รวมมือดวยการทำงานเปนทีม (Team Working)  
จึงเปนการนำความแตกตาง ความเหมือนและศักยภาพ
ของแตละคนในทีมมาผสมผสานกัน เพ่ือใหเกิดเปน

พลังท่ีหลากหลาย ทำใหทีมงานมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน จะเห็นวาโดยท่ัวไปแลว วัตถุประสงคหลักของ
การเขาทีมหรือการทำงานเปนทีมคือการรวมตัวกัน

ของกลุมคนท่ีมีความรู ประสบการณ ทักษะ และความ
สามารถแตกตางกัน ดังนั้น การเรียนรูของผูเรียน 
ยุคดิจิทัลจำเปนตองเรียนรูเทคโนโลยี เพ่ิมพูนทักษะ
และความมีประสิทธิภาพในการทำงาน  

 

การเรียนรูแบบรวมมือและการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท 
พัชรพร ศุภกิจ 
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การเรียนรูแบบรวมมือ คือการเรียนรูเปน 
กลุมยอย ประกอบดวยสมาชิกกลุมที่มีความสามารถ
แตกตางกัน ประมาณ 3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพ่ือไปสู
เปาหมายของกลุม ซึ่งเปนลักษณะของการรวมมือกัน 
คือ ตางคนตางรับผิดชอบในการเรียนรูของตน และ
ชวยใหสมาชิกคนอ่ืนเรียนรูดวย ดังน้ัน การเรียนรูแบบ
รวมมือ จึงสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
รวมทั้งไดเรียนรูทักษะทางสังคม และการทำงานรวม
กับผูอื่นซึ่งเปนทักษะท่ีจำเปนอยางย่ิงในการดำรง
ชีวิต การเรียนรูแบบรวมมือมีองคประกอบสำคัญ 
5 ประการ คือ  

1. การพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน (Positive 
Interdependence) กลุมการเรียนรูแบบรวมมือ ตอง

มีความตระหนักวา สมาชิกกลุมทุกคนมีความสำคัญ 
ความสำเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนในกลุม 
ดังน้ันแตละคนตองรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีของ
ตน และชวยเหลือสมาชิกคนอ่ืนเพ่ือประโยชนรวมกัน 
การจัดกลุมเพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาชวยเหลือ เก้ือกูลกัน 

ทำไดหลายอยาง เชน ใหผูเรียนกำหนดเปาหมายการ
เรียนรวมกัน ใหรางวัลตามผลงานของกลุม เปนตน 

2. การปรึกษาหา รือ กันอยางใกลชิด 
(Face-to-face Promotive Interaction) เมื่อสมาชิก
ในกลุมมีการพ่ึงพาชวยเหลือเก้ือกูลกัน จึงเปนปจจัย

ที่สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันหาทางชวยให
กลุมบรรลุเปาหมาย สมาชิกกลุมจะหวงใย ไววางใจ 
สงเสริมชวยเหลือกันในการทำงานสงผลใหเกิด
สัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 

3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของ
สมาชิกแตละคน (Individual Accountability) สมาชิก
ทุกคนในกลุมตองมีความรับผิดชอบ และพยายาม
ทำงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ  
ไมมีใครไดประโยชนโดยไมทำหนาท่ีของตน ดังนั้น
กลุมจึงจำเปนตองมีระบบตรวจสอบผลงานทั้ง 
รายบุคคลและเปนกลุม วิธีการสงเสริมใหทุกคนทำ

หนาท่ีของตนอยางเต็มที่มีหลายวิธี เชน การจัดกลุม
ใหเล็ก เพ่ือจะไดเอาใจใสกันอยางท่ัวถึง การทดสอบ
เปนรายบุคคล การสุมเรียกช่ือใหรายงาน เปนตน 

4. การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการทำงานกลุมยอย (Interpersonal and 
Small-group Skills) การเรียนรูแบบรวมมือจะประสบ
ความสำเร็จไดตองอาศัยทักษะท่ีสำคัญหลายประการ 

เชน ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธกับผูอื่น 
ทักษะการทำงานกลุม ทักษะการส่ือสาร และทักษะ

การแกปญหาขัดแยง รวมทั้งการเคารพ ยอมรับและ
ไววางใจกัน 
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ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) 

5. การวิเคราะหกระบวนการกลุม (Group 
Processing) เพ่ือชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและ
ปรับปรุงการทำงานใหดีขึ้น การวิเคราะหกระบวน 
การกลุมเปนยุทธวิธีหน่ึงท่ีสงเสริมใหกลุมต้ังใจทำงาน 
เพราะรูวาจะไดรับขอมูลยอนกลับและชวยฝกทักษะ
การรูคิด (Metacognition) คือสามารถประเมิน 
การคิดและพฤติกรรมของตนที่ไดทำไป การวิเคราะห
การเรียนรูอาจทำโดยครู นักเรียนหรือผูเรียนหรือ 
ทั้งสองฝายก็ได 

การเรียนรูแบบรวมมือสงผลดีตอผูเรียนใน
ดานตางๆ ตอไปน้ี (Johnson, Johnson and Holnbec, 
1994: 13-14 อางถึงใน ทศินา แขมมณ,ี 2555: 101-102) 

1. มีความพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมาย 
มากข้ึน (Greater Efforts to Achieve) เปนผลให 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงข้ึนมีผลงานมากข้ึน  
การเรียนรูมีความอดทนมากข้ึน 

2. มีความสัมพันธระหวางผูเรียนดีข้ึน (More 
Positive Relationship Among Students) เปนการ
ชวยใหผูเรียนมีน้ำใจนักกีฬามากข้ึน ใสใจผูอื่นมาก
ขึ้น เห็นคุณคาของความแตกตาง ความหลากหลาย 
การประสานสัมพันธ และการรวมกลุม 

3. มีสุขภาพจิตดีข้ึน (Greater Psychological 
Health) เปนการชวยใหผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง 
และมีความเช่ือม่ันในตนเองมากข้ึน ชวยพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับ
ความเครียดและความผันแปรตางๆ ผลดีทั้ง 3 ดาน
ดังกลาว แสดงไดดังแผนภาพดานลาง 

 

ที่มา: ทิศนา แขมมณี, (2555) ศาสตรการสอน : องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. 
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 102 

การเรียนรูแบบรวมมือและการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท 
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การเรียนรูแบบท่ี 2 การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสท (Constructivist Learning) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท แสดงใหเห็นจุด
เปลี่ยนทางดานการศึกษา กลาวคือ เปลี่ยนจาก 
รูปแบบการศึกษาท่ีอยูบนพ้ืนฐานตามทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม (Behaviorism) ซึ่งเนนในเร่ืองเชาวนปญญา 
(Intelligence) จุดประสงค (Objective) ระดับความรู 
(Level of Knowledge) และการใหแรงเสริม 
(reinforcement) มาเปนรูปแบบการจัดการศึกษา 
ที่เนนทฤษฎีความรูความคิด (Cognitive Theory) ซึ่ง
เปนพ้ืนฐานสำคัญของการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสท (Constructivist Learning) ท่ีมีความ
เชื่อที่วาผู เรียนสามารถสรางความรูของตนเอง  
(Construct their own knowledge) จากการมี 
ปฏสิมัพนัธกับสิง่แวดลอม (Gagnon & Collay,  2001:1) 
จากการศึกษาแนวคิด เก่ียวกับความรูและการเรียนรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท สรุปได ดังน้ี Henrique 
(1997) ไดศึกษาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท และตีความ
ทฤษฎีนี้ โดยพิจารณาจากมุมมองดานปรัชญา  
ดานจิตวิทยา ดานญาณวิทยาและดานการเรียนการ
สอนและจำแนกทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท ได 4 แนวคิด 
ไดแก  

1.  แนวคิดคอนสตรัคติวิสท แบบกระบวนการ
ทางสมองในการประมวลผล (Information Processing 

approach) หรือแนวคิดแบบการประมวลผลขอมูล
นั้น ใชพ้ืนฐานท่ีวานักเรียนเรียนรูสิ่งท่ีเปนความจริง 
ไมวาจะเรียนจากผูสอนหรือการไดรับประสบการณ
การเรียนรู โดยการประมวลผลขอมูลนี้ใชหลักวา  

 มีความจริงท่ีเปนกลางท่ีสามารถวัดและทำเปนแบบ
ได ตามหลักปรัชญาของพอสิทิวิสต (Positivist 
Philosophical Tradition)  

2. แนวคิดอินเตอรเอกทีฟคอนสตรัคติวิสท 
(Interactive Constructivist Approach) แนวคิดแบบ

อินเทอแรกทิฟคอนสตรัคติวิสต เปนมุมมองท่ีวาผูเรียน
สรางความรูและเรียนรูเม่ือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งท่ีจับ
ตองไดและผูคนรอบขาง  

3. แนวคิดคอนสตรัคติวิสทเชิงสังคม (Social 
Constructivist Approach) แนวคิดแบบโซชัลคัน 
สตรัคติวิสท แนวคิดน้ีใชหลักการวาความรูเกิดขึ้นใน
ระดับชมุชนเมือ่ผูคนท่ีอยูในชมุชนนัน้มปีฏสิมัพนัธกัน  

4. แนวคิดเรดิคอลคอนสตรัคติวิสท (Radical 
Constructivist Approach) แนวคิดแบบแรดิคัลคัน
สตรัคติวิสทแนวคิดน้ี เชื่อวาความคิดมากมาย
หลากหลายลวนแตมีทางท่ีจะเปนจริงได แนวคิดนี้จึง
บอกวาไมมีความคิดใดเปนจริงมากกวากัน  

แกนอนและคอลเลย (Gagnon & Collay, 
2001 :2) ไดเสนอแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท (Constructivist Learning 
Design) วาประกอบดวย 6 สวนท่ีสำคัญไดแก 
สถานการณ (Situation) การจัดกลุม (Grouping) 
การเช่ือมโยง (Bridge) การซักถาม (Questions)  
การจัดแสดงผลงาน (Exhibit) และการสะทอนความ
รูสึกในการปฏิบัติงาน (Reflection) โดยในการออกแบบ
ครั้งน้ี เพ่ือกระตุนใหครูผูสอนวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและสะทอนกระบวนการเรียนรูของนักเรียน 
(Reflection About the Process of Student Learning)
กลาวคือ ครูจะจัดสถานการณเพ่ือใหนักเรียนอธิบาย 
เลือกกระบวนการในการจัดกลุม (Grouping) นักเรียน
หรือสื่ออุปกรณ สำหรับใชในการอธิบายสถานการณ 
พยายามสรางความเช่ือมโยง (Bridge) ระหวางส่ิงท่ี

เปนความรูเดิมของนักเรียนกับสิ่งท่ีนักเรียนตองการ
จะเรียนรู  

สรุปคุณลักษณะของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท 

มีดังน้ี  
1. ผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในสิ่งท่ี

เรียนรูดวยตนเอง  
2. การเรียนรูสิ่งใหมขึ้นกับความรูเดิมและ

ความเขาใจที่มีอยูในปจจุบัน  

3. การมีปฏิสัมพันธตอสังคมมีความสำคัญ
ตอการเรียนรู  

4. การจัดสิ่งแวดลอม กิจกรรมท่ีคลายคลึง
กับชีวิตจริงทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  

การเรียนรูแบบรวมมือและการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท 
พัชรพร ศุภกิจ 
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แนวคิดคอนสตรัคติวิสท ทั้ง 4 แนวคิด มีขอ
ตกลงเบ้ืองตน สรุปได 3 ประการคือ  

1. การเรียนรู เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ภายในตัวบุคคล ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบการเรียนรู
ของตน     ไมมีบุคคลใดสามารถเรียนรูแทนกันได  

2. ความรู ความเขาใจและความเชื่อที่มีอยู
เดิมสงผลตอการเรียนรู  

3. ความขัดแยงทางความคิดเอื้ออำนวยให
บคุคลเกิดการเรียนรู เพ่ือลดความขัดแยงทางความคิด  

ขอตกลงเก่ียวกับการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท  

1. ผู เรียนสามารถสรางความรู เมื่อทำ
กิจกรรมการเรียนรู  

2. ผู เรียนสามารถสรางความรู เ ก่ียวกับ
สัญลักษณ หรือสรางความหมาย เมื่อผูเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม  

3. ผูเรียนสามารถสรางความรูเก่ียวกับสังคม 
เ ม่ือตองการนำความหมายท่ีตนเองสรางข้ึนไป             
มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 

จากงานวิจัยของ สุเทพ อวมเจริญ (2557) 
พบวา การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท     
จะสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูตามสภาพจริง มุงเนน
ใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมท่ีมีความ
เครงครัด ความถูกตองแมนยำ (Rigor) มีทักษะเก่ียว

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ ผูเรียนจะมี
บทบาทสำคัญในกลยุทธการเรียนรูผานประสบการณ
ที่เหมือนจริง หรือใกลเคียงกับความจริงในลักษณะ 

Blended Learning อันเปนกลยุทธการเรียนรูแบบ
บูรณาการท่ีมุงเพ่ิมประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนรู

และลดคาใชจาย ดวยการใชกลไกในการรับสง
สารสนเทศมาเปนจุดแข็ง ผู เรียนจะไดเรียนรูที่ 
ตอบสนองความตองการของผูเรียน มิใชเปนไปตาม

ความสนใจของผูสอนเทาน้ัน ผูเรียนปฏิบัติการเรียนรู
ลงมือทำดวยตนเองกอนแลวผูสอนจึงจะมีบทบาทใน
การแนะนำ/ชี้แจงเชื่อมโยงใหผูเรียนเกิดองคความรู

ดวยตนเอง ซ่ึงเปนแนวทางหน่ึงท่ีชวยใหผูเรียนสามารถ
สรางความรูไดดวยตนเองและความรูนัน้ยังคงทนอีกดวย 

การเรียนการสอนตามการเรียนรูแบบที่ 2 นี้ 
จะสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรู
ของมนุษย มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ 
สามารถแสดงออกซึ่งความสัมพันธ (Relevance) 
อันเปนผลจากการมีทักษะเ ก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ เปนผูที่ยึดมั่นในหลัก
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทาง
ประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดำรงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ มุงพัฒนาใหผู เ รียนมีคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงคทั้งในดานพฤติกรรมที่แสดงออกและ 
ดานจิตใจ เปนคนท่ีมีคุณธรรม มีเหตุผล รูหนาท่ี 
รับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย 
เสียสละ มีคานิยมประชาธิปไตย ประกอบดวยการ
เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน การเคารพความคิดเห็น
และสิทธิของผูอื่น ทำหนาท่ีของตนเองอยางสมบูรณ 
เคารพกติกาสังคมและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข นอกจากน้ี การเรียนการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสทจะสนับสนุนใหผูเรียนอยูใน
สังคมที่มีความสุข มุงเนนความสุขในการเรียนรู โดย
สอดแทรกไวในกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถ
แสดงออกซ่ึงความสัมพันธภาพ (Relationships) ใน
การศึกษาเรียนรู ผูเรียนจะไดศึกษาคนควาหาความรู

ดวยตนเองและนำความรูท่ีไดมานำเสนอ โดยท่ีผูสอน

ไมกำหนดหรือระบุชี้ชัดวา ตองไปศึกษาหาความรู
จากแหลงใดเพ่ือเปนการใหนักศึกษามีความสุขใน
การเรียนรูดวยการเลือกท่ีรับและแสวงหาความรูดวย
ตนเอง มุงพัฒนาทักษะดานการส่ือสาร สารสนเทศ 
และรูเทาทันสือ่ และมคีวามกระตือรอืรนในการเรียนรู 

(Active Learning) มากกวาการท่ีจะเรียนในรูปแบบ
ที่รับอยางเดียว (Passive Learning) ในการศึกษา
เรียนรูในชั้นเรียน มีการเรียนรูพัฒนาทักษะดานความ

การเรียนรูแบบรวมมือและการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท 
พัชรพร ศุภกิจ 
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รวมมือ การทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ ทักษะดาน
ความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน ทักษะ
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

 
สรุป 

ศตวรรษท่ี 21 คือยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน 
ผนวก กับกา ร พัฒนา เทค โน โล ยี ใน ยุค ดิ จิ ทั ล 
ขอท่ี 4 คือ นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดใหมีการปฏิรูป 
การศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสำคัญท้ัง 
การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน 
เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนา
ตนไดเต็มตามศักยภาพ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเคร่ืองมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน
เพ่ือเปนเคร่ืองมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวย 
ตัวเองของผูเรียน 

การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบ
รวมมือ (Collaborative Learning) และการเรียนรู
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท (Constructivist 
Learning) การเรียนรูทั้ง 2 แบบท่ีไดนำเสนอดังกลาว
ขางตน จึงเปนทางเลือกของการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือใหผูเรียนมีการเรียนรูที่เหมาะกับยุคดิจิทัล ตาม
แนวคิดท่ีมาจากการวิจัยของกลุม Partnership for 

the 21st Century Skills ท่ีเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง
ในวงการการศึกษา คือ ผู เรียนจะตองมีความรู 
ความเขาใจ ทักษะและเจตคติ ตามหลักการทาง

วิชาการ (Core Academic Subjects) ไดแก ทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพ (Life and Career Skills) ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) และทักษะดานขอมูล สื่อและเทคโนโลยี  
(Data, Media and Technology Skills) 

การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบ
รวมมือ มุงเนนการพัฒนาผูเรียนในดานความรูควบคู

กับทักษะการทำงานและการเรียนรูรวมกันเปนทีม  

ใหผูเรียนมีความพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายมากข้ึน 
(Greater Efforts to Achieve) มีความสัมพันธระหวาง 
ผูเรียนดีขึ้น (More Positive Relationship Among 
students) และมีสุขภาพจิตดีข้ึน (Greater Psychological
Health) สงผลใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอ 
ผูเรียนได 

การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท 
สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามสภาพจริง มุงพัฒนา
ใหผู เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคทั้ งในดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกและดานจิตใจ สามารถอยูรวม
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข ผูเรียนปฏิบัติการเรียนรู
ลงมือทำดวยตนเองกอนแลวผูสอนจึงจะมีบทบาทใน
การแนะนำ/ชี้แจงเชื่อมโยงใหผูเรียนเกิดองคความรู
ดวยตนเอง ซ่ึงเปนแนวทางหน่ึงท่ีชวยใหผูเรียนสามารถ
สรางความรูไดดวยตนเองและความรูนั้นจะยังคงทน 
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การประเมินเพื่อการเรียนรู  
Assessment for Learning 

 
สมาพร  มณีออน* 

    

บทคัดยอ 

การประเมินผลเปนธรรมชาติ เปนพลวัติในหองเรียน การจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินตอง
ไปดวยกัน เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใชมีหลากหลายประเภท แตไมไดหมายความวาครูจะตองใชทุกแบบ แตขึ้น
อยูกับวัตถุประสงค กิจกรรมการสอน พฤติกรรมของนักเรียน และสภาพของสถานการณจริงของการเรียนรู  
ณ ขณะน้ัน ซึ่งครูตองเลือกเปนและเลือกใหเหมาะสม จึงจะเปนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ปญหาของการประเมินระหวางเรียน พบวา นักเรียนไมกลาถามคำถาม ครูอาจแกไขดวยการ
ใหนักเรียนแบงกลุมและชวยกันระดมเขียนขอคำถามลงในกระดาษ โดยผานการทำงานเปนทีม ถานักเรียน 
ไมมีคำถาม ครูก็จะตองกระตุนใหนักเรียนต้ังคำถามขึ้นมา วาสิ่งท่ีเขาไมรูเขาไมรูอะไร การตั้งคำถามเปน
กลยุทธการสอน (Progressive Inquiry) ประเทศฟนแลนดใชทักษะการต้ังคำถามในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
ที่แตกตางกันไปตามประเด็นปญหาซ่ึงการทำงานเปนทีมก็จะชวยส่ือสารในดานการคิด สำหรับทักษะการ
ประเมินตนเองและประเมินเพ่ือน ครูจะตองออกแบบใหนักเรียนฝกฝนจึงจะมีทักษะน้ี 

การประเมินเพ่ือการเรียนรู ตองทำอยางจริงจัง คอย ๆ เปล่ียนวิธีคิดของครูและผูมีสวนเก่ียวของ  
การสอนและการประเมินตองมีการวางแผนใหไปดวยกัน ตองพยายามทำความเขาใจและสรางความตระหนัก
ใหครูเห็นวา ถาเปลี่ยนแปลงวิธีประเมินจะทำใหการเรียนรูดีขึ้น ใหครูเขาใจวาการประเมินคือการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน ไมใชการจัดอันดับ การประเมินจึงเปนทุกอยางต้ังแตการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือการเรียนรู 
เปนเทคนิคการสอน หรือเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู ท่ีผานมา การประเมินระหวางเรียน (Formative Assessment) 
ของครูสวนใหญมุงท่ีการเก็บคะแนน ครูและนักเรียนขาดความรูความเขาใจเร่ืองการวัดและประเมินผล ถาครู
มีความรูความสามารถในการวัดผล ทั้งการประเมินระหวางเรียน (Formative Assessment) และการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Summative Assessment) ก็จะเปนปจจัยท่ีมีผลโดยตรงตอคุณภาพการเรียนรูของ

นกัเรียน และในงานวิจัย OECD (2006) พบวา การประเมินเพ่ือการเรียนรู และการประเมินความกาวหนาใน
การเรียนรูมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยางแทจริง  

* ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
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Abstract 

Assessment was dynamic and natural for learning process in the classroom and should 
be coincided with measurement. Although there was a variety of tools and  strategies of  assessment, 
teachers did not need to use all of them depending on learning  objectives, activities, learners’ 
behaviors and actual learning situations. Teachers had to concern on authentic assessment with 
reasonable and appropriate selection. The problem was found that learners’ questioning  in the  
classroom was lacked, teachers could solve it  by grouping, brainstorming curious questions and 
writing to teachers through teamwork. Teachers could also encourage learners to question by 
asking learners about what they did not  know. Questioning was progressive inquiry strategies. In 
the case in Finland, questioning skills were applied into science instruction with different ways 
according to science problems. Teamwork would help learners to communicate each other  in 
groups and improve thinking  skills. Self-assessment and peer-assessment should be designed for 
practicing learners to improve questioning skills. 

Assessment for learning need to do seriously  and  change teachers and  stakeholders 
perspectives. While instruction and  assessment need to plan correspondingly. In addition, 
understanding and  awareness of  assessment for learning should be  classified whether changing 
assessment methods would improve learning process.  Encouraging teachers to be clear that 
assessment is learners’ learning progress not being the ranking. Therefore, assessment would be 
overall in learning process: developing for learning, being teaching techniques, or being tools for 
learning. In the recent years, typical formative assessment was emphasized on scoring, teachers 
and learners lacked of clear understanding on assessment. If teachers were knowledgeable on 
both formative and summative assessment, it would impact directly to quality of learning and 
research from OECD (2006) stated that assessment for learning and progressive assessment for 
learning influenced learners’ achievement.    

บทนำ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียน 

เปนการวัดและประเมินท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ

เรียนรูของนักเรียนรอบดาน ในอดีตท่ีผานมาครูมักวัด
และประเมินผลดวยแบบทดสอบ และแบบฝกหัดใน
หนังสือจากสำนักพิมพ เปนการวัดในระดับสมรรถภาพ

ขั้นต่ำ คือความรู ความจำเปนสวนใหญ วัดไมตรงกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีหลักสูตรกำหนด ขาดการ
บรูณาการและเช่ือมโยงไปสูชวิีตจรงิ การจัดการเรียนรู 
ไมไดยึดผูเรียนเปนสำคัญ การวัดและประเมินตาม

สภาพจริงเปนไปอยางไมมีคุณภาพ ขาดทักษะและ
เทคนิควิธีการประเมินในระหวางเรียนท่ีเปนการประเมิน

เพ่ือการเรียนรู (Assessment for Learning) การจัด
ใหมีการประเมินตนเอง/ประเมินเพ่ือน การใหขอมูล
ยอนกลับ การมอบหมายใหนักเรียนสราง หรือจัดทำ

ชิ้นงาน/ภาระงานท่ีมีคุณคา และมีความหมาย การ
ใชคำถามสำคัญท่ีกระตุนการคิด ครูยังปฏิบัติไดนอย 
จึงทำใหความสามารถดานการคิดท่ีเปนความสามารถ
พ้ืนฐานท่ีตองใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

การประเมินเพื่อการเรียนรู  
สมาพร  มณีออน 
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ไมเกิดขึ้น จึงเปนท่ีมาของคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีตกต่ำอยูในขณะน้ี 

 
เนื้อหา 

การประเมินในศตวรรษท่ี 21 จะปรับเปล่ียน
จากการถามเพียงความรู ความจำและกระบวนการ 
ท่ีไมมีความตอเน่ือง ไปสูการแสดงถึงความเขาใจผาน
การประยุกตใชความรูและทักษะประสบการณท้ังหลาย 
ผานบริบทที่หลากหลาย คำวาโลกแหงความเปนจริง 
จะเปนสวนสำคัญของกระบวนการประเมิน เชนเดียว
กับการประเมินดวยตนเอง  

ทักษะการรู (ทัน) (Literacy) ในขาวสาร 
แสดงโดยการที่เด็กสามารถจัดการกับประเด็นท่ีเปน
สภาพจริงในโลกจากสภาพแวดลอมจนถึงความยากจน
ที่ยกมาใหเรียนรูและประเมินการใชเทคโนโลยีและ
สื่อผสมที่มีอยูในปจจุบัน ออกแบบและสรางสรรค
รายการโทรทัศน วิทยุ การโฆษณา สรางเอกสาร 
หนังสือ สารคดี และอื่นๆ นำเสนอตอผูชมจริงๆ เพ่ือ
ใหตระหนักวา สามารถสรางสรรคและเปล่ียนแปลง
สังคมใหไปสูสิ่งที่ดีงามได เรียนรูที่จะเปนประชากรที่
มีสวนรวม และดำรงความเปนประชากรของชุมชน
แตละระดับตั้งแตเด็กจนถึงอนาคตท่ีเราไมสามารถ
คาดเดาไดวาจะเปนอยางไร (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2556: 24) 

ดวยเหตุที่ใชสภาพจริงในการประเมินความ
คิดของเด็ก คาดหวังวา ผลการประเมินจะช้ีใหเห็นถึง
ความสามารถที่จะอยูในโลกนี้ในอนาคตไดและเมื่อ

เปนดังน้ัน การสรางสรรคจะมากข้ึนเพ่ือสิ่งท่ีดีในชีวิต
ของเขาเอง การประเมินจะตองมีบทบาทสำคัญใน
การสรางมาตรฐานท่ีทาทาย และมีผลตอหลักสูตรทุก
ระดับ ท้ังในทองถ่ิน ประเทศ และโลก เปนมาตรฐาน
ที่ทำใหเกิดความทาทายตอหลักสูตรและการเรียน

การสอนวา จะตองเรียนรูอะไร จะเรียนรูอยางไร และ
โรงเรียนจะตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร
จัดการอยางไร จึงจะตอบสนองตอความตองการจำเปน 

(Needs) ของสังคม และเศรษฐกิจของเด็กท่ีจะตอง  
(เติบโตข้ึนมา) เผชิญหนาในศตวรรษท่ี 21(สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2556: 24) 

ในยุคแหงขอมูลขาวสาร ยุคของแท็บเล็ต  
(Tablet), ไอโฟน (i-Phone), ยูทปู (Youtube), เฟสบุค 
(Facebook)ฯลฯ  ซึ่งในยุคน้ี ความรูอยูแคชายตา 
และน้ิวสัมผัสน้ัน การประเมินจึงอยูที่การประยุกตใช
ใหเหมาะสม ตองสามารถใชเหตุผล และวิจารณญาณ
ในการแยกแยะขอมูลขาวสารท่ีทับถมเขามา เพ่ือนำ
มาใชไดอยางถูกตองเหมาะสม และสรางสรรค  เด็ก
ไดรับขาวสารลักษณะใด จากท่ีใด ในสภาพแวดลอม
อยางไร สิ่งท่ีจะนำมาประเมินวา เด็กมีความสามารถ
ที่จะนำความรูไปประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา 
และสังเคราะหไดหรือไม จึงตองมีที่มา และลักษณะท่ี
สอดคลองกัน ที่สำคัญคือ เปนการประเมินความ
สามารถในการนำไปใชเพ่ืออนาคต  การประเมินตอง
คิดออกไปขางนอกหองเรียน ที่บาน ที่ทำงาน ที่สังคม
จะตองเจอทุกวัน มีปญหาอะไรบางในแตละบริบทที่
ตองเจอ และแกไขหรือพัฒนา และตองทำในฐานะ
อะไร ของลูก ของผูซ้ือ ของผูขาย หรืออะไร สถานการณ
ที่เปนสิ่งเราตองเปนสถานการณในศตวรรษที่ 21 ที่
ใหใชทักษะการคิดเพ่ือแสดงผลการคิดในระดับตางๆ 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2556: 
24-26) 

การประเมินในศตวรรษท่ี 21 จึงตองเปนการ
ประเมินท่ีตอเน่ือง เปนการประเมินท่ีไมเนนประเมิน

การเรียนรู (Assessment of Learning) แตจะ
บูรณาการการประเมินเพ่ือการเรียนรู (Assessment 
for Learning/ Learning Feedback) และการประเมิน

ท่ีเปนการเรียนรู (Assessment as Learning) ไปดวย 
เชน ประเมินเพ่ือใหเด็กไดเกิดการเรียนรูที่จะทำงาน
รวมกับผูอื่น ทำงานเปนทีม เรียนรูในการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ดวยการทำงานท่ีซับซอนเรียนรูในการ
พูดเพ่ือการส่ือสารเรียนรูในการเขียนเพ่ือการส่ือสาร
ใหเรียนใหรูเร่ืองเทคโนโลยี และการใชประโยชนพัฒนา

การประเมินเพื่อการเรียนรู  
สมาพร  มณีออน 
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ความเปนประชากรท่ีดี จากหนาท่ีของพลเมืองท้ังระดับ
ทองถ่ินและโลก เรียนรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพใน
สภาพจริง 

ทั้งนี้ การประเมินจะมีทั้งประเมินความ
กาวหนา และสรุปรวม การประเมินสรุปรวมจะหลอม
รวมทุกส่ิงท่ีไดมีการประเมินเพ่ือการเรียนรูเปนสวนๆ 
มาแลว และดวยหลักการประเมินเพ่ือการเรียนรู จะ
เนนการประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใชการ
ประเมินตนเองเปนหลักท่ีสำคัญอันจะเปนการสราง
คนท่ีสามารถนำตนเอง (Self-directed Learners) ได
ในสังคมแหงอนาคต แนวคิดเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือการเรียนรู  (Assessment  for  Learning)
เปนกระบวนการในการคนหาและตีความหมาย
หลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเรียนรูโดยนักเรียนและ
ครู เ พ่ือนำไปใช ในการตัดสินใจเ ก่ียวกับระดับ 
การเรียนรูของนักเรียน  เปาหมายการเรียนรูที่ผูเรียน 
จะตองบรรลุ  และการบรรลุเปาหมายที่ตองไปใหถึง
นั้นทำอยางไร การประเมินเพ่ือการเรียนรูจึงเปน
องคประกอบหลักของการเ รียนรูและการสอน   
การประเมินน้ีมีความสำคัญเปนอยางมากสำหรับครู
ในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผล
การพัฒนาในตัว ผู เ รียนแตละคนอย าง ดีที่ สุ ด   
การประเมินตามแนวคิดน้ี  ครูจะเปนผูมีสวนเก่ียวของ
กับผูเรียนรายบุคคลเพ่ือกระตุนและชวยเหลือผูเรียน
ใหบรรลุผลการเรียนรูตามเปาหมายในข้ันตอๆ ไป  
นั่นคือการประเมินเพ่ือการเรียนรูจะเปนหัวใจสำคัญ
วาผูเรียนจะตองทำอยางไร  หรือเรียนรูอยางไร หลังจาก

ที่รูผลการประเมินของตนเองแลว  หลักการประเมิน
เพ่ือการเรียนรูของ สทิกกิน และคณะ (Stiggins  
R. J., Arter J., Chappuis J and Chappuis, 2002: 
42-45) ประกอบดวย คำถาม 3 คำถาม และกลยุทธ 
7 ประการ ไดแก คำถามท่ี 1: Where am I going?  

1) จัดทำเปาหมายของการเรียนรูใหชัดเจน นักเรียน
เขาใจได 2) ใหนักเรียนแสดงตัวอยางของงานท่ีดี 

และไมดี  คำถามท่ี 2: Where am I now? 3) ใหขอมูล

ยอนกลับบอย ๆ  4) สอนใหนักเรียนรูจักประเมินตนเอง 
และสรางเปาหมายการเรียน คำถามท่ี 3: How can I 
Close the gap? 5) ออกแบบการสอนใหเนนเน้ือหา
ยอยๆ ทีละเร่ือง 6) สอนใหนักเรียนแกไข ปรับปรุง
งานหรือการเรียนของตน 7) กระตุนใหผูเรียนประเมิน
ตนเอง  ตรวจสอบความกาวหนาของตนเอง และ
แลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอื่น 

นอกจากน้ัน ทอมลินสัน (Tomlinson, 2014: 
10-14) ไดใหความเห็นวาการประเมินระหวางการ
สอน เปนสะพานทางเช่ือมระหวางแผนการสอนวันน้ี
และวันพรุงน้ี ครูมักใหความสำคัญกับการเก็บผล
คะแนนนักเรียนมากกวาการเรียนเพ่ือการเรียนรู และ
จะพยายามท่ีจะใหนักเรียนตอบคำตอบไดถูกตอง
มากกวาการตอบตามความคิดเห็น  และการประเมิน
ระหวางการสอน สามารถพัฒนาท้ังการสอนและการ
เรียน ถาดำเนินการอยางถูกตองตามข้ันตอนท้ัง 10 
ประการ ไดแก 

1. ทำความเขาใจกับนักเรียนใหเขาใจบทบาท 
วาการประเมินจะชวยใหนักเรียนไดเรียนรู เปาหมาย
ไมไดอยูที่ความสำเร็จของคะแนน แตอยูที่ความ
กาวหนาของความรู  

2. ตองมีความชัดเจนเก่ียวกับผลลัพธของ
การเรียนรู KUDs อะไรคือสิ่งสำคัญท่ีสุด ระหวางการ
รับรู การเขาใจ การทำได อาจมีการมอบหมายงาน
กอนการประเมิน และทำการประเมินท่ีตอเน่ือง 

3. สรางหองเรียนใหสอดคลองกับความ

แตกตางของผูเรียน ควรยืดหยุนในการประเมินระหวาง
การสอน การประเมินสามารถทำไดหลากหลาย 
รูปแบบ 

4. ใหผลสะทอนกลับเปนสวนหน่ึงในการ
สอน จะทำใหนักเรียนเขาใจเปาหมายในการเรียน
ของตนเอง ผลสะทอนกลับจะมีประโยชน ชวยให
นักเรียนรูตัวเองวาตัวเองควรพัฒนาอะไรและนักเรียน
ตองเช่ือวาครูใชผลการประเมินเพ่ือชวยใหนักเรียน

บรรลุเปาหมายในการเรียน 

การประเมินเพื่อการเรียนรู  
สมาพร  มณีออน 
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ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) 

5. ใหผลสะทอนกลับอยางมีกัลยาณมิตร 
ผลสะทอนกลับควรชัดเจน ตรงประเด็น ทาทาย 
เหมาะสมกับนักเรียน นักเรียนไดแนวคิดในการพัฒนา
ตนเอง การใหผลสะทอนกลับท่ีแตกตางกันของนักเรียน
แตละคน แตตองมีความทาทายเพ่ือใหนักเรียนบรรลุ
เปาหมายได  

6. มีการประเมินอยางสม่ำเสมอ ครูสังเกต
วานักเรียนทำอะไร และตองการส่ิงใดมาเสริมสราง
ความกาวหนา ครูเดินดูรอบ ๆ ขณะนักเรียนปฏิบัติ
ภาระงาน คอยตอบคำถามเพื่อยืนยันความคิด 
ของนักเรียน การประเมินตองตอเน่ืองท้ังแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ ประเมินท้ังรายบุคคล 
และแบบกลุม 

7. สงเสริมความสามารถดวยการประเมิน
ระหวางการสอน นักเรียนเปนผูประเมินตนเองประเมิน
เพ่ือน มีสวนรวมในการสรางเกณฑ และมีสวนรวมใน
การตรวจสอบผลสะทอนกลับจากเพ่ือน จากครู ถาม
คำถามยอนกลับเพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจน เพ่ือความ
กาวหนาของการเรียนรู 

8. มองหาแบบแผนการประเมินระหวางการ
สอน ไมอาจระบุจำนวนนักเรียนท่ีผานเกณฑหรือไม

ผานเกณฑ ครูผูสอนตองหารูปแบบในการวางแผน
การสอนคร้ังตอไปจากชิ้นงานหรือสิ่งท่ีนักเรียนทำ 

9. วางแผนการสอนท่ีครอบคลุมเน้ือหาท่ี
จำเปน และความตองการของนักเรียน การประเมิน
ระหวางการสอน จะหมายถึงการออกแบบการสอนท่ี
เหมาะสมกับความตองการของนักเรียน และไมไดจบ
เมื่อประเมินเสร็จสิ้นลง บางกรณีการประเมินระหวาง
การสอนระบุวานักเรียนทุกคนในช้ันตองฝกฝนทักษะ
บางประเภทมากข้ึน 

10. ทำกระบวนการขางตนซ้ำ การประเมิน
ระหวางการสอนควรทำอยางสม่ำเสมอ มากกวาทำ  
บางชวงเวลา ชั้นเรียนหลายช้ันมักสอนโดยปราศจาก
การคำนึงถึงพัฒนาการของนักเรียนแตละคน เปนการ
ส้ินเปลืองเวลา ทรัพยากร ศักยภาพในการจัดการเรียนรู 
การประเมินเพ่ือการเรียนรูจึงเปนการใหขอมูลสำหรับ
แผนการสอนในประสบการณตอไปไมมีที่สิ้นสุด  
หองเรียนเปนระบบท่ีพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ไดแก คุณภาพ
หลักสูตรการใชการประเ มินระหวางการสอน  
การวางแผนการสอน และการประยุกตกิจกรรมใน 
ชั้นเรียนใหทำงานประสานกัน เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ของนักเรียน ถาองคประกอบไมมีประสิทธิภาพ 
องคประกอบน้ันจะขัดขวางการเรียนรูของนักเรียน 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบการประเมินเพื่อการเรียนรู  และการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
(Formative/Assessment  for  learning)

 
(Summative/Assessment  of  learning) 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   

4.   4.   

5.   5.   

ที่มา: โชติมา หนูพริก. (2553). การพัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

สำหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. หนา 94.  

การประเมินเพื่อการเรียนรู  
สมาพร  มณีออน 
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 ดังน้ันการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูจำเปนอยางย่ิงที่ครูจะตองใชเพ่ือพัฒนาตัวผูเรียน  
เพ่ือใหผูเรียนไดรูวาจะพัฒนาหรือปรับปรุงผลการเรียนของตัวเองหลังจากรูผลการประเมินของตัวเองแลว   
ซ่ึงคุณครูจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีความรูเก่ียวกับการประเมิน เพ่ือความกาวหนาหรือกระบวนการ (Formative  
Evaluation)  

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2557). เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิง 
         ปฏิบัติการ:พัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศกดานเทคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู. หนา 22. 

   

 (Formative Assessment) 
 

 (Assessment for 
Learning) 

 

 

 

 

  

- 
 

 

 

- 
 

 

 (Assessment 
as Learning)  

-  

 

  

  

 

 

 

- 
  

  

- 
 

  

- 
 

- 

 

 
(Summative Assessment) 
 

(Assessment of 
Learning)  

  

-  /  

- 
 

- 
 

ตารางที่ 2 ประเภท เปาหมาย และลักษณะของการประเมิน 

การประเมินเพื่อการเรียนรู  
สมาพร  มณีออน 
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หลักการประเมินเพื่อการเรียนรู 

 ทีม่า : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2557). เอกสารประกอบการฝกอบรม 
   เชิงปฏิบัติการ: พัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศกดานเทคนิค การประเมินเพ่ือพัฒนา 
           การเรียนรู. หนา 24. 

การประเมินเพื่อการเรียนรู  
สมาพร  มณีออน 
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  (Evidence of Learning)  

 (Feedback)   

(Self-Assessment) 

 

ตารางที่  3  หลักการประเมินเพ่ือการเรียนรู 

 
 5  

 

  

  

 

 (   ) 

   

  

 

การประเมินเพื่อการเรียนรู  
สมาพร  มณีออน 
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ตารางที่  3  หลักการประเมินเพ่ือการเรียนรู (ตอ) 

 ทีม่า :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2557). เอกสารประกอบการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร:  
       พัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก ดานเทคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู. หนา 25-27. 

 

การประเมินเพื่อการเรียนรู  
สมาพร  มณีออน 
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จากหลักการประเมิน 10 ขอขางตน ควรมี
องคประกอบท่ีสำคัญท่ีทำใหเกิดขึ้นในชั้นเรียน ดังน้ี 

องคประกอบท่ี 1 เทคนิคการใชคำถาม  
(Questioning Technique) 

องคประกอบที่ 2 การใหขอมูลยอนกลับ 
แกผูเรียน (Providing Feedback to Learner) 

องคประกอบท่ี 3 การใหผูเรียนประเมินตนเอง 
และการประเมินโดยเพ่ือน (Self and Peer - 
Assessment) 

 
บทสรุป 

การประเมินผลแนวคิดใหม ประกอบดวย  
(1) การประเมินเพ่ือการเรียนรู (Assessment for 
Learning:AfL) เปนการนำการประเมินมาเปนเคร่ืองมือ
ชวยเหลือพัฒนาความกาวหนาในการเรียนรูของ
นักเรียนระหวางการทำกิจกรรม ซึ่งถือเปนการวัดและ
ประเมินผลที่มีความสำคัญอยางย่ิง ไดรับการยอมรับ
และนำไปใชอยางกวางขวางท่ัวโลก วาสามารถทำให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึนอยางแทจริง
อยางท่ีไมเคยมีมากอน มีผลงานวิจัยจำนวนนับรอย
ชิ้นจากสถาบันทางการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ใหผลตรง
กันในชวง 10 ปทีผ่านมา (ไตรรงค เจนการ, 2549: 1)  
(2) การประเมินขณะการเรียนรู (Assessment as 
Learning: AaL) คือมองการประเมินผลเปนเรื่อง
เดียวกันกับการจัดการเรียนรู และ (3) การประเมิน

การเรียนรู (Assessment of Learning: AoL) เปน 
การประเมินท่ีเนนการตัดสินผลการเรียนรู ซึ่งเปน 
การประเมินผลที่เราคุนเคยและใชอยูเปนประจำ  

ก า รป ร ะ เ มิ น เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู จึ ง เ ป น
องคประกอบหลักของการเรียนรูและการสอน มีความ
สำคัญเปนอยางมากสำหรับครูในการปรับเปล่ียนการ

จัดการเรียนการสอนใหเกิดผลพัฒนาในตัวนักเรียน
ไดอยางดีที่สุด สอดรับกับทฤษฏี Constructivism 

สามารถบูรณาการเขากับการเรียนการสอน เมื่อปรับ
เปลี่ยนการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลก็
ตองปรับเปล่ียนตาม การประเมินเพ่ือการเรียนรูนี้ จึง
สามารถใชไดผลดีกับนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา
รูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพราะการประเมินตามแนวคิดน้ี ครูเปนผูมีสวน
เก่ียวของกับนักเรียนรายบุคคล เพ่ือกระตุนและ
ชวยเหลือใหบรรลุผลการเรียนตามเปาหมายเปนลำดับ
ขั้นไป และถาจะใหประสบผลสำเร็จอยางแทจริง ตอง
นำมาใชรวมกับระบบ PLC (Professional Learning 
Community) โดยผูบริหารใหการสงเสริมสนับสนุน 
คอยกำกับติดตาม (Monitoring) และการดูแลชวยเหลือ
แนะนำ (Mentor) อยางตอเน่ือง และเปนระบบ ท่ีสำคัญ 
ครูเองตองยอมรับการเปล่ียนแปลง ใหความรวมมือ 
รับผิดชอบ มุงมั่นอดทนท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
ซึง่เมือ่นำไปปฏบิตัก็ิจะสามารถทำการวัดและประเมินผล 
นักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพผูเรียนก็จะ
สงูขึ้นอยางแนนอน 

เอกสารอางอิง 
โชติมา หนูพริก. (2553). การพัฒนาระบบการ

ประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. 

วิ ท ย า นิ พน ธ ป ริ ญญา ศึ กษ าศ าสต ร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ไตรรงค  เจนการ. (2549). การประเมินเพื่อการ
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การวัดและประเมินผลในช้ันเรียน : ปจจัยสูความสำเร็จ
ในการพัฒนาผูเรียน 
Classroom Assessment : Key to Success of Students  Development  

 
จิตณรงค เอ่ียมสำอางค* 

 

บทคัดยอ 
การประเมินในชั้นเรียนถือเปนเครื่องมือที่มีความสำคัญในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนและ 

ใหนักเรียนมีสวนรวมในเรื่องที่ตนเองสนใจจะศึกษาอยางเปนระบบ  ซึ่งการประเมินในชั้นเรียนมีวัตถุประสงค
ที่แตกตางหลากหลายท้ังเพ่ือใชในการตรวจสอบความรูของผูเรียนระหวางกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งผล
การประเมินไปสูการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนใหผูเรียน
เปนผูรูคิดกำกับติดตามและประเมินการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 

 

Abstract  
The classroom assessment is considered as a systematic mechanism enhancing student 

learning or engaging their attention into the study. This multi- purposed technique includes checking 
students’ knowledge during ongoing process of teaching, modifying and differentiating teaching 
and learning activities, developing and supporting students’ metacognition, and  emphasizing the 
students’ role in self-monitoring and self- assessment in learning.  

* อาจารย ดร. รองผูอำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และอาจารยประจำหลักสูตร  
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

บทนำ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

ตองอยูบนจุดมุงหมายพ้ืนฐานสองประการ ประการ
แรก คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนและการ
เรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยาง
ตอเน่ือง บันทึก วิเคราะห แปลความหมายขอมูล แลว

นำมาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรู
ของผูเรียนและการสอนของครู การวัดและประเมิน
ผลกับการสอนจึงเปนเร่ืองท่ีสัมพันธกัน หากขาดส่ิง
หนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การ
ประเมินระหวางการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

เชนน้ีเปนการวัดและประเมินผลยอย (Formative 
Assessment) ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนทุกวัน เปนการ
ประเมินเพ่ือใหรูจุดเดน จุดท่ีตองปรับปรุง จึงเปนขอมูล
เพ่ือใชในการพัฒนาในการเก็บขอมูล ผูสอนตองใชวิธี

การและเคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย เชน การ
สังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพ่ือใหได
มติขอสรุปของประเด็นท่ีกำหนด การใชแฟมสะสม
งาน การใชภาระงานท่ีเนนการปฏิบัติ การประเมิน
ความรูเดิม การใหผูเรียนประเมินตนเอง การใหเพ่ือน

ประเมินเพ่ือน และการใชเกณฑการใหคะแนน  
(Rubrics) สิ่งสำคัญท่ีสุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา 

การวดัและประเมนิผลในชัน้เรยีน : ปจจัยสูความสำเรจ็ในการพฒันาผูเรยีน 
จิตณรงค เอ่ียมสำอางค 
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คือการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะคำ
แนะนำท่ีเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทำให 
การเรียนรูพอกพูน แกไขความคิดความเขาใจเดิมท่ี
ไมถูกตอง ตลอดจนการใหผูเรียนสามารถต้ังเปาหมาย
และพัฒนาตนได จุดมุงหมายประการท่ีสอง คือ  
การวัดและประเมินผลเ พ่ือตัดสินผลการเ รียน  
เปนการประเมินสรุปผลการเรียนรู (Summative 
Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ไดแก เม่ือเรียนจบ
หนวยการเรียน จบรายวิชาเพ่ือตัดสินใหคะแนน หรือ
ใหระดับผลการเรียน ใหการรับรองความรูความสามารถ
ของผูเรียนวาผานรายวิชาหรือไม ควรไดรับการเล่ือน
ชั้นหรือไม หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม ในการ
ประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนท่ีดีตองใหโอกาสผูเรียน
แสดงความรูความสามารถดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
และพิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐานของเกณฑผลการปฏิบัติ
มากกวาใชเปรียบเทียบระหวางผูเรียน (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 2)  

ดังน้ันการประเมินจึงเปนกิจกรรมท่ีมีความ
สำคัญตอการพัฒนาทุกระบบทางการศึกษา ขอมูล
จากการประเมินถูกนำไปใชอยางหลากหลาย แตใน
ปจจุบันรูปแบบการประเมินในช้ันเรียนน้ันมีหลากหลาย
ซ่ึงนำมาแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) การประเมิน
ผลการเรียนรู (Assessment Of Learning) 2) การ
ประเมินการเรียนรู (Assessment As Learning) และ 

3) การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Assessment For 
Leaning) ซึง่การประเมินแตละวิธีการมีความหมายดังน้ี 

การประเมินผลการเรียนรู (Assessment 

Of Learning : AOL) คือ การประเมินสรุป (Summative 
Evaluating)  ซ่ึงเปนการประเมินเพ่ือตัดสินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนโดยจากประเมินภายหลังการ
ฝกกระบวนการเรียนการสอนครบตามเน้ือหา วาจะ
ดำเนินการประเมินโดยผูสอนมีการใชเคร่ืองมือท่ีมี

คุณภาพผลของการประเมินจะอยูในรูปของคะแนน 
หรือ เกรด และผลคะแนนดังกลาวจะแจงไปสูผูปกครอง
เพ่ือพัฒนาถึงระดับการเรียนของผูเรียน 

การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Assessment
For Learning : AFL) หมายถึง กลยุทธ วิธีการ ใน
การวัดและประเมินผูเรียนระหวางเรียนโดยมีเปาหมาย
เพ่ือทราบถึงผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนท่ีมีประสบ
ความสำเร็จและเปนปญหา เพ่ือนำไปสูการวางแผน
การเรียนการสอนของครู เพ่ือพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐาน
ตอไป 

การประเมินขณะเรียนรู (Assessment As 
Learning : AAL) หมายถึง กลวิธีในการประเมินกำหนด
ติดตามการเรียนรูของตนเอง โดยผูเรียนท้ังในการ
เรียนการรักษาตนเอง และการกำหนดกลยุทธวิธีการ
ในการเรียนรูของตนเอง ชวยต้ังการกำหนดตนเองใช
กลับสูเปาหมายของการเรียนรู โดยครูทำหนาท่ีเปน 
ผูชวยในความสะดวกสนับสนุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 

จากความหมายของการประเมินในช้ันเรียน
ที่กลาวมาน้ันเห็นไดวาการประเมินในชั้นเรียนมีความ
สำคัญตอการพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
ประเมินระหวางการจัดการเรียนการสอน ทั้งการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (AFL) และการประเมิน
ขณะเรียนรูโดยผูเรียน (AAL) ซึ่งถือเปนกระบวนการ
สำคัญในการชวยเหลือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู 
ทักษะและทัศนคติที่ดีตอการเรียนในรายวิชาตาง ๆ  
ซึ่งถาผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองยอมสงผล
ตอการประเมินสรุป หรือการประเมินผลการเรียนรู  

(AOL) ไปสูมาตรฐาน ดังนั้นครูควรเขาใจถึงหลักการ 
แนวคิด กลวิธีและบทบาทหนาท่ีของตนในการนำ
แนวคิดถึงกลวิธีไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
 

ปจจัยสูการประเมินท่ีมีคุณภาพ (Key to Assessment 
Quality) 

การประเมินผูเรียนจะเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลไดนั้นตองอาศัยปจจัยหลายประการโดย
เฉพาะอยางย่ิงคุณภาพของการประเมินซึ่งจะตอง
เกิดขึ้นทุกข้ันตอนของกระบวน ซึ่ง Stiggins and 
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Others (2011 : 17 -20) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสำคัญ
ตอการประเมินดังน้ี  

1. เร่ิมตนจากเปาหมายท่ีชัดเจน : ทำไมจึง
ตองประเมิน (Start with a Clear Purpose Why  
Am I Assessment) 

การกำหนดจุดประสงคของการประเมินเปน
สิ่งสำคัญท่ีมีผลตอการดำเนินการประเมินเพ่ือใหได
มาซ่ึงแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน
ครูจำเปนตองศึกษาขอมูลในสิ่งท่ีเปนปญหาหรือสิ่งท่ี
ตองการพัฒนาท่ีแทจริง 

2. การกำหนดเปาหมายความสำเร็จท่ีชัดเจน
และเปนไปได : ประเมินอะไร (Start with Clear and 
Appropriate Achievement Targets : Assess What) 

ผูสอนทุกคนลวนแตมีความตองการในการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนเลิศในทุกดานแตสภาพของความ
เปนจริงในทางปฏิบัติอาจจะตองมีการเกิดปญหากับ
ความสำคัญและเปนไปไดนำมาสูการพัฒนาแกไข 
โดยการนำผลท่ีเกิดขึ้นจากการประเมินมากำหนด
เปนเปาหมายท่ีมีความเหมาะสม ชัดเจน สามารถนำ
มาปฏิบัติไดและเร่ิมตนการประเมินโดยมุงเก็บขอมูล
เพ่ือนำมาสูการพัฒนาในจุดดังกลาวตอไป 

3. สรางการประเมินท่ีมีมาตรฐานสูงอยูบน
พ้ืนฐานของขอมูลหลักฐาน (Create High – Quality 
Assessment That Yield Dependable Information) 

ซึ่งลักษณะของการประเมินท่ีมีมาตรฐานสูง

มีดังน้ี 
 1) เลือกใชวิธีการประเมินที่ถูกตอง

และเหมาะสม คือ กำหนดวิธีที่ใชในการประเมินให
ถูกตองสอดคลองกับขอมูลที่ตองการจะเก็บตลอดจน
การเลือกใชเคร่ืองมือในการประเมินท่ีถูกตอง 

 2) เลือกสุมผูใหขอมูลท่ีเหมาะสม
เพียงพอ คือ กำหนดตัวอยางหรือกลุมเปาหมายท่ี
เปนตัวแทนท่ีดีของกลุมประชากรท้ังดานคุณลักษณะ
ขนาดและวิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางท่ีถูกตองตาม
หลักวิชา 

 3) มีเคร่ืองมือที่ถูกตองเหมาะสมมี
คุณภาพ (มีความตรง ความเท่ียง) คือ มีการพัฒนา
และหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ
และสอดคลองกับขอมูลท่ีตองการประเมิน 

 4) ปราศจากอคติในการประเมิน คือ 
ผลของการประเมินเปนขอมูลท่ีเปนจริงปราศจากการ
ปรุงแตงหรือดัดแปลงตามความตองการของผูประเมิน 

4. การ ส่ือสารขอมูลการประเ มิน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Communicate Results Effectively) 

ขอมูลจากการประเมินเปนสิ่งที่สำคัญอยาง
ย่ิงท่ีจะนำไปสูการวางแผนการพัฒนาการเรียนการ
สอน ซึ่งขอมูลที่ครูผูสอนนำมาใชนั้นจะเปนขอมูลที่
แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยท่ัวไป เชน เกรด  
คะแนนตาง ๆ และขอมูลยอนกลับซึ่งเปนขอมูลท่ีนำ
ไปสูการพัฒนาปรับปรุงโดยเปนการสะทอนใหเห็น
สภาพท่ีเปนอยูรวมถึงขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
แกไข ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูเรียน ในการพัฒนา
งานตอไป  

จะเห็นไดวาการประเมินท่ีมีคุณภาพน้ัน
จำเปนตองมีจุดประสงคและเปาหมายท่ีมีความชัดเจน
เพ่ือนำไปสูการออกแบบการประเมินท่ีครอบคลุมชัดเจน

นำไปสูการปฏิบัติการประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งจะนำไปสูการวางแผนการส่ือสาร
ผลของการประเมินท่ีมีถูกตองตรงจุดและนำไปวางแผน

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสูการพัฒนา 
ผูเรียนตอไป ดังภาพท่ี 1 

การวดัและประเมนิผลในชัน้เรยีน : ปจจัยสูความสำเรจ็ในการพฒันาผูเรยีน 
จิตณรงค เอ่ียมสำอางค 
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Key  1  :   (Clear  Purposes) 
-  

-  

-  

-  

Key  2  :   (Clear Targets) 
-  

-   

-   

 

Key  3  :   (Sound  Design) 
-    

-   

-    

-    

Key  4  :    (Effective Communication) 
-   

     

-   

-   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 1  กระบวนการประเมินท่ีมคีณุภาพและมีจดุประสงคชดัเจน (Stiggins and Others, 2011 : 24 ) 
 

จุดมุงหมายของการประเมินในชั้นเรียน 
ไมวาจะเปนการประเมินเพ่ือการเรียนรู 

(Assessment for Learning) การประเมินขณะเรียน

รู (Assessment as Learning) และการประเมินผล
การเรียนรู (Assessment of Learning) ลักษณะเปน
รูปแบบการประเมินในชั้นเรียนท่ีมีความสำคัญ ซึ่งใน

แตละรูปแบบมีความแตกตางกันท่ีวัตถุประสงคของ
การประเมิน 

ถาการประเมินมุงสงเสริมการเรียนรูของ 
ผูเรียน รูปแบบและวิธีการประเมินจะเนนไปท่ีการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู (AFL) และการประเมินขณะเรียนรู  

(AAL) แตการตองการรายงานผลการเรยีนรูของผูเรยีน
ตอผูมสีวนเก่ียวของก็จะใชรปูแบบการประเมนิผลการ
เรียนรู (AOL) ท่ีมีความเปนทางการและเปนการประเมิน
หลงัจากการซักถามเรียนรูเสรจ็สิ้น 

ในอดีตการประเมินจะมุงเนนไปท่ีการตัดสิน
ผลการเรียนรู และในเวลาเดียวกันครูผูสอนไดมีการ
ใชการประเมินเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

และการเรียนรูของผูเรียนตอการใหผูเรียนเปนผูที่รูคิด 
ดังน้ันรูปแบบของการประเมินจะเปนการประเมิน 
ขณะท่ีผูเรียนเรียนรูโดยผูเรียนคิดวางแผน วิเคราะห

ตนเอง วาตนเองมีความรูแคไหน อยางไร และจะทำ

การวดัและประเมนิผลในชัน้เรยีน : ปจจัยสูความสำเรจ็ในการพฒันาผูเรยีน 
จิตณรงค เอ่ียมสำอางค 

ความต้ังใจที่จะใชในการพัฒนาผูเรียน 
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อยางไรใหถึงความรูนั้นไดดวยกลยุทธ วิธีการคิดนั้นก็
คือการประเมินตนเอง ซึ่งแสดงในรูปพีระมิดแสดงวิธี

การประเมินแบบด้ังเดิมและวิธีการประเมินท่ีสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียน ตามภาพท่ี 2  

                 

 

 

                              

 For

Of 

AS 

 

AS 

For 

OF 

จากภาพท่ี 2  พีระมิดแสดงถึงความเก่ียวของ
สัมพันธระหวางวิธีการประเมินกับบทบาทหนาท่ีของ

ครูและผูเรียน จะเห็นไดวาการประเมินแบบเดิมให
ความสำคัญกับการประเมินผลการเรียน (AOL) เปน
อยางมากโดยครูมีบทบาทหนาท่ีและมีสวนสำคัญใน

การประเมินทำใหการประเมินเปนไปตามมาตรฐาน
ดวยเคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพแตผูเรียน 

มีสวนรวมในกระบวนการประเมินอยูในระดับนอยแต
การประเมินท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหความ

สำคัญกับการมีสวนรวมของผูเรียนในการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของตนเองขณะเรียนโดยครูมี

บทบาทเปนผูใหคำปรึกษาแนะนำหรือเติมเต็มเพ่ือ
การพัฒนาผูเรียน 

ดังน้ันการประเมินท่ีมีคุณภาพสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนจึงเปนภารกิจสำคัญของครูผูสอนที่
ตองหาวิธีการกระบวนการตางๆ ที่หลากหลาย ตาม
ความแตกตางของผูเรียน ซึ่งวิธีการและเคร่ืองมือใน
การประเมินท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนมีตัวอยาง
สำคัญดังตอไปนี้  

การวดัและประเมนิผลในชัน้เรยีน : ปจจัยสูความสำเรจ็ในการพฒันาผูเรยีน 
จิตณรงค เอ่ียมสำอางค 

ภาพท่ี 2  พีระมิดแสดงวิธีการประเมิน 
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/  (Method / Tool)  

1.  
   (Gathering  Information) 

1.   (Questioning) 

 

 

 

2.  (Observation)  

3.  (Homework)  

4. /  

(Learning  Conversation  or Interviews) 
 

5. /  

(Presentation / Demonstrations) 

   

 

6.   

(Quizzes, Tests, Examinations) 

 

 

7.  

(Rid Assessment  Tasks)   

  

 

8.  

 (Computer Based  Assessment) 
 

9.  

 (Simulation, Docudramas)  

  

 

10.  

 (Leaning  Logs)  

11.  

 (Project  and  Investigation) 
 

2)  
     (Interpreting  Information) 

1.  

(Developmental  Continua) 

 

 

  

 

2.  

 (Cheek  Lists) 
 

3.  

(Rubrics) 
 

4.  

(Reflective  Journals) 
   

5.  

(Self – Assessment) 
 

6.  

(Peer – Assessment)  

การวดัและประเมนิผลในชัน้เรยีน : ปจจัยสูความสำเรจ็ในการพฒันาผูเรยีน 
จิตณรงค เอ่ียมสำอางค 

 (Gathering  Information) 

. 
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Manitoba Education, Citizenship and Youth, (2006 :  17)  

 

/  (Method / tool)  

3.   
    (Record – Keeping) 

1.  

(Anecdotal  Records) 

 

 

 

 

2.  

(Student  Profiles) 
  

3.      

(Video  or  Audio  Tops, Photographs) 
  

4.  

(Portfolios)  

4       
    (Communicating) 

1.  

(Demonstrations, Preventions) 

 

 

 

 

2.  –  –

 

(Parent – Student – Teacher Conferences) 

  

 

3.  

(Records  of  achievement) 
 

4.  

(Report  Cards) 
 

5.  

(Learning  and  Assessment  Newsletters) 

    

 

จากท่ีกลาวมาการประเมินไมวาจะเปน 
รูปแบบใดก็ตามลวนมีความหมายตอการพัฒนาผูเรียน 

แตกอนท่ีผูเรียนจะไดรับการประเมินผลการเรียน 
(AOF) ซึ่งเปนการประเมินข้ันสุดทายเพ่ือตัดสินผลครู
ควรใชการประเมินในการพัฒนาผูเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพซ่ึงการประเมินเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู  
(AFL) และการประเมินขณะเรียนรูของผูเรียน (AAL) 

มีความสำคัญและครูผูเรียนควรมีความรูความเขาใจ
ซึ่งจะไดนำเสนอดังตอไปนี้  

การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู (Assessment 
for Learning) 

การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (AFL) 
คือ กระบวนการท่ีครูเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนำมาใช

ในการตัดสินใจการจัดการเรียนการสอน โดยการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูจะเปนวิธีการประเมิน
ตาง ๆ ที่ถูกออกแบบสูการปฏิบัติโดยมีจุดมุงหมาย
ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มิใชมุงเพ่ือรับรอง
หรือทดสอบความสามารถของผูเรียนโดยวิธีการ

การวดัและประเมนิผลในชัน้เรยีน : ปจจัยสูความสำเรจ็ในการพฒันาผูเรยีน 
จิตณรงค เอ่ียมสำอางค 

 

 

 

. 

To 
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ประเมินโดยใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) โดยครู 
การประเมินตนเองของผูเรียนและการประเมินโดย
เพ่ือนซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนากิจกรรมสอนและ 
การเรียนรูโดยปกติผลกระทบจากการประเมินจะแสดง
ผล 2 ประการ คือ 

1) ผูเรียนท่ีไดผลการเรียนดีจะมีความรู
ภูมิใจเชื่อมั่นวาตนทำได (Can do) ทำใหสนใจเรียน 

2) ผู เ รี ยน ท่ีลม เหลวจะ เลิ กลมความ
พยายามในการเรียนเพราะขาดความเช่ือมั่นและ
ทอถอยซ่ึงแนวคิดของการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
(AFL) นี้ครูสามารถใชขอมูลจากการประเมินจริงให
นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จโดยครูจะมีการ
วินิจฉัยปญหาและนำมาสูการพัฒนาผูเรียนตอไป     
โดยกระบวนการท่ีนำเสนอน้ันมีขั้นตอน สำคัญ 4  
ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดสำคัญคือ 

1. การใหความรูที่ เพียงพอ (Acquire 
knowledge) คือ ผูสอนมีการจัดประสบการณ 
ในการถายทอดความรูที่ถูกตองและเพียงพอใหกับ 
ผูเรียนท้ังดานเน้ือหาสาระ ทักษะและคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค 

2. การประเมินการเรียนรู (Assess Learning) 
คอื กระบวนการท่ีครผููสอนทำการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนเปนระยะ และนำขอมูลจากการประเมิน
ไปสูการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 

การพัฒนาผูเรียน 
3. การเลือกวิธีสอน (Adjust Teaching) 

คือกระบวนการพิจารณาหาแนวทางวิธีการและกลยุทธ

ในการพัฒนาผูเรียนโดยคำนึงถึงความบกพรองและ
ความแตกตางของผูเรียนโดยอาศัยขอมูลจากข้ันตอน
ของการประเมินการเรียนรูในการตัดสินใจออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

4. การใหผลการเรียน (Receive Grade) 
คือการสะทอนผลของการจัดการเรียนการสอนผล
การเรียนรูของผูเรียน โดยผลดังกลาวจะสะทอนให
เห็นถึงสิ่งท่ีจำเปนและการพัฒนาตอไป 
หลักการของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(Principles of Assessment for learning) 

1. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูถือ
เปนสวนสำคัญของการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูถือ
เปนหัวใจสำคัญของการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู 
ในชั้นเรียน 

3. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูตองมี
ความเขาใจในเปาหมายและเกณฑการประเมิน 
การเรียนรู 

4. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูจะมี
ความยืดหยุนและสถานการณ 

5. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูจะ
ตองจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

6. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูการ
มุงสูการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาในภาพรวม 

7. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูให
ความสำคัญกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน 

8. การประเมินเ พ่ือพัฒนาการเ รียนรู 
จะชวยใหผูเรียนไดรูถึงแนวทางการพัฒนาตนเอง 

9. การประเมินเ พ่ือพัฒนาการเ รียนรู 
มุงสรางสมรรถภาพ โดยการประเมินตนเองและ 
การประเมินโดยเพ่ือน 

10. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปน
กุญแจสูการพัฒนาวิชาชีพครู 

 

การวดัและประเมนิผลในชัน้เรยีน : ปจจัยสูความสำเรจ็ในการพฒันาผูเรยีน 
จิตณรงค เอ่ียมสำอางค 



34

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) 

จากหลักการท่ีกลาวมาสามารถเช่ือมโยงถึงการปฏิบัติ (Principles to Practice) ไดดังน้ี  

Flovez and Sammons (2013 : 6) 

   
1. 

 

2.  

 

3.  
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กลยุทธของการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  

(Strategies of Assessment for Learning) 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี

เก่ียวของกับ AFL พบวา กลยุทธสำคัญของ AFL มี
ดังน้ี 

1. การใชคำถาม (Questioning) ซึ่งครู

จำเปนจะตองใชคำถามใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แตขอ
คนพบจากงานวิจัยพบวา คำถามท่ีครูใชสวนใหญ

เปนคำถามท่ีไมเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 
บางครั้งครูถามแตไมใหเวลาผู เ รียนในการตอบ  
ซ่ึงเปนส่ิงสำคัญท่ีทำใหผูเรียนไดคิดคำตอบอยางถ่ีถวน

ดั ง น้ั นคำถาม ท่ี ใ ช ค ว ร เป นคำถาม ท่ีส ง เ ส ริม 
การคิดข้ันสูง (Higher – order thinking) และอีก
ประการท่ีสำคัญคือการสรางบรรยากาศท่ีสงเสริมให
ผู เรียนปราศจากแรงกดดัน สงเสริมใหเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรูผูเรียนหาขอสรุปจากขอผิดพลาด
หรือประเด็นสำคัญ 

การวดัและประเมนิผลในชัน้เรยีน : ปจจัยสูความสำเรจ็ในการพฒันาผูเรยีน 
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2. การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
การใหขอมูลยอนกลับ เปนพ้ืนฐานสำคัญของการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ซ่ึงผลการวิจัย พบวาการ
ใหขอมูลยอนกลับในรูปแบบของขอเสนอแนะ  
(Comment – Only Making) สงผลตอพัฒนาการ
ของผูเรียนมากกวาการใหขอมูลยอนกลับ โดยการให
คะแนนอยางเดียว (Marking – Centered Feedback)
วิ ธีการใหขอมูลยอนกลับโดยปกติแบงออกเปน  
2 ประเภทสำคัญ ไดดังน้ี 

1. ขอมลูยอนกลับเชงิประเมิน (Evaluation 
Feedback) คือการใหขอมูลใชเชิงการตัดสินคุณภาพ 
ตัดสินผลงานของผูเรียน เชน การบอกวาผลงานน้ีดี 
(Good) หรือ ลมเหลว (Fail) 

2. ข อมู ลย อนก ลับ เชิ ง ให ข อมู ลและ
บรรยาย (Informative and Descriptive Feedback) 
ซึ่งเปนการใหขอมูลเชิงคุณภาพกับผูเรียน โดยบอก
ถึงคุณภาพของงานจุดควรพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาผลงานตอไปซึ่งเปนการประเมินเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู (AFL) 

 

              Assessment for Learning Assessment as  Learning 
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Manitoba Education, Citizenship and Youth, (2006 :  54) 

ตารางสรุปเพื่อวางแผนการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรูและการประเมินขณะเรียนรู 
(Planning Assessment for Learning & Assessment As Learning) 
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ทักษะในการนิเทศการศึกษาท่ีสำคัญตอการพัฒนาวิชาชีพ 
Education Supervision Skills is important to Professional Development 

 
ภรณี  ศิริวิศาลสุวรรณ* 

 

บทคัดยอ 

ทักษะในการนิเทศการศึกษา สรุปไดวา ผูนิเทศหรือศึกษานิเทศกที่ปฏิบัติงานในตำแหนงหนาท่ี 
จนประสบความสำเร็จไดนั้น  จำเปนตองมีทักษะท่ีสำคัญ ๆ ดังน้ี   1. ทักษะดานความเปนผูนำ  2. ทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ  3. ทักษะดานกระบวนการหมูพวก   4. ทักษะในการสรางเสริมกำลังใจ  5. ทักษะดาน 

การบริหารงานบุคคล 6. ทกัษะดานเทคนิควิธี 7. ทกัษะดานความคิดรวบยอดและ 8. ทกัษะดานการประเมินผล 
ซึ่งในแตละทักษะในการนิเทศการศึกษาก็ยังมีทักษะยอย ๆ หลากหลายอีกดวย ทักษะในการนิเทศการศึกษา
จึงนับวามีความสำคัญและมีความจำเปนสำหรับการเปนศึกษานิเทศกหรือผูที่ทำหนาท่ีในการนิเทศ 
เปนอยางย่ิง  

 

Abstract 

Educational supervisionskills that the supervisor is to be successful that it is necessary  
to have the skills of the following: 1. Supervision as skill in Leadership 2. Supervision as skill in  
the Human Relationship 3. Supervision as skill in the group process 4.Supervision as skill in  
the Behavior Management 5. Supervision as skill in Personnel Administration6. Supervision as skill 
in Technical 7.Supervision as skill in Conceptual and 8. Supervision as skill in Evaluation. In which 
each skill in the Educational Supervision also has the variety skills. They are important and need 
for Supervisor very much. 

 

* ครูโรงเรียนวัดบางปะกอก 

บทนำ 
การนิเทศการศึกษาเปนศาสตรสาขาหน่ึง 

และถือวาเปนวิชาชีพชั้นสูง เชนเดียวกับวิชาชีพครู

และวิชาชีพอื่น ๆ อีกท้ังยังไดมีการดำเนินงานรวมกัน
ระหวางผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก และครู หรือ
ผูปฏิบัติงานการศึกษา ซึ่งถือไดวาเปนการใหความ
รวมมือรวมกันของทุกฝาย ศึกษานิเทศกยังเปนผูชวย
หาทางแกปญหา เสนอแนะ ศึกษานิเทศกควรพึง

ตระหนักอยูเสมอวา “การนิเทศมุงเพ่ือปรับปรุง

สรางสรรคและสงเสริมการทำงานของบุคลากรหรือ
ผูรับการนิเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนโดยการพัฒนาคุณภาพการสอน
ของครู ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น” 
จะเห็นไดวาการนิเทศเปนสวนหน่ึงของการบริการ
ทางวิชาการ อาจเปรียบเทียบไดวา ผูนิเทศคือ  

ทักษะในการนิเทศการศึกษาท่ีสำคัญตอการพัฒนาวิชาชีพ 
ภรณี  ศิริวิศาลสุวรรณ 
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หูและตาของผูบริหารท่ีจะชวยผูบริหารดูแลและชวย
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การนิเทศการศึกษาเร่ิม
จากการศึกษาในระบบโรงเรียนและพัฒนามาตลอด 
โดยมุงเนนการชวยเหลือใหคำแนะนำ ปรึกษา แกครู
ผูสอนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาครูใหมี 
ความรูความสามารถในการพัฒนางานดานการจัด 
การเรียนการสอน ชวยในการประสานงานและความ
รวมมือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางผูที่เก่ียวของ 
กลาวโดยสรุปการนิเทศการศึกษา คือการประยุกตใช
ความรู ทัศนคติ ประสบการณ และทักษะท่ีจำเปน
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงงานใหดีย่ิงข้ึนโดยผานกระบวนการ
สงเสริมสนับสนุน ชี้แนะ และการใหขอมูลยอนกลับ
แกผูปฏิบัติงานน้ัน 

 
ความสำคัญของการนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศึกษาเปนความพยายามของ
ผูจัดการศึกษา ในการแนะนำครูใหรูจักปรับปรุงวิธี
สอน ชวยในการพัฒนาครูใหครูมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
ครูยังสามารถประเมินผลการทำงานไดดวยตนเอง 
ชวยในการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 
รวมท้ังยังไดเรียนรู วิ ธีการใหความชวยเหลือการ
สนับสนุนแกครูคนอื่นๆ และปรับปรุงวัตถุประสงค
ของการศึกษา ที่ชวยสงเสริมใหการศึกษามีคุณภาพ
ดานการเรียนการสอน เปนสวนหน่ึงของการบริหาร
โรงเรียน การศึกษาจำเปนตองเปลี่ยนแปลงให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในดานการ

จัดกระบวนการเรียนรูเกิดข้ึนใหมไดตลอดเวลา การ

นิเทศการศึกษาจะชวยใหครูมีความรูที่ทันสมัยอยู
เสมอ ยังชวยในดานการแกไขปญหาและอุปสรรค
ตางๆ เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาข้ึน 
จำเปนตองไดรับการช้ีแนะหรือการนิเทศการศึกษา
จากผูชำนาญการโดยเฉพาะ การศึกษาของประเทศ 

จำเปนท่ีจะตองมีการนิเทศ เพ่ือคอยควบคุมดูแลดวย
ระบบการนิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษา มีความ

จำเปนตอการชวยเหลือครูในการเตรียมกิจกรรมการ

เรียนรู ซึ่งผูบริหารจะตองมีสวนในการใหการสงเสริม
และสนับสนุน เพ่ือใหกระบวนการเรียนการสอนเกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามความคาดหมาย การนิเทศการศึกษา
จะเกิดผลดีไดตองอาศัย การประสานงานของบุคลากร
ที่เก่ียวของ  

 
ทักษะในการนิเทศการศึกษา 

ในการดำเนินงานนิเทศการศึกษาน้ัน ผูนิเทศ
จะนิเทศไดดีจะตองประกอบดวย การมีความรูและ
ทักษะ ทักษะทุกชนิดใชจะเกิดข้ึนไดเอง จะตองมีการ
ฝกฝน เรียนรูและลงมือปฏิบัติ ทักษะจึงจะเกิดขึ้น 
เพ่ิมข้ึน ทักษะในการนิเทศการศึกษาซ่ึงจะทำใหผูนิเทศ
มีความสามารถนิเทศไดดีนั้น เปนการใชทักษะความ
ชำนาญและความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล รวมถึง
ประสบการณในการนิเทศท่ีตองสั่งสมทักษะความ
ชำนาญตางๆ ผูนิเทศตองเปนผูท่ีทำงานในดานวิชาการ 
และติดตอกับบุคคลหลายระดับ จึงจำเปนตองมีทักษะ
สำคัญหลายประการ ผูนิเทศควรมีทักษะท่ีสำคัญ 
(ปรีชา นิพนธพิทยา, 2537; รุงชัชดาพร เวหะชาติ, 
2557; วชิรา เครือคำอาย, 2558; วัชรา เลาเรียนดี, 
2556; Harris, Ben M., 1963.; Spear, Harold., 
1967; Zepeda Sally J., 1956) ดังน้ี 

1. ทักษะดานความเปนผูนำ (Supervision 
as Skill in Leadership) 

 ปจจัยตางๆ ที่สำคัญที่สุดในการบริหาร
งานคือ ผูนำ หนวยงานใดท่ีมีผูนำท่ีมีความรูความ
สามารถรอบดาน หนวยงานน้ันยอมประสบความ

สำเร็จเจริญกาวหนาไปดวยดี แตการเปนผูนำมิไดขึ้น
อยูกับตำแหนงที่ไดรับแตงตั้งเพียงอยางเดียว ผูนำ
แบบบริหารงานสามารถใหทั้งคุณและโทษได แตผูนำ
ทางการนิเทศการศึกษาเปนผูใหวิชาการมากกวาการ
ควบคุมลงโทษ ผูนำทางการนิเทศการศึกษาจะ 

ตองใชความดีเปนเคร่ืองเช่ือมศรัทธา ความเช่ือถือ  
เม่ือเขามีศรัทธาแลวการเผยแพรความคิด หลักการ 
แผนงานตางๆ ยอมจะสัมฤทธิผลได 
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ทักษะในความเปนผูนำน้ัน มีความสำคัญ
ในแงทฤษฎีและปฏิบัติ มีดังตอไปนี้ คือ  

1. ทักษะเก่ียวกับพฤติกรรม คำนึงถึง 
 1.1 มีความเขาใจความรูสึกของผูอื่น 
 1.2 เขาใจความตองการของผูอื่น 
 1.3 ตั้งใจและใหความสนใจฟงในสิ่งที่

ผูอื่นพูด 
 1.4 ละเวนการวิพากษวิจารณหรือ

หัวเราะเยาะเยย ขอเสนอแนะของสมาชิก 
 1.5 ใหสมาชิกแตละคนมีความรูสึกวา 

เขามีความสำคัญและกลุมตองการเขา 
 1.6 ไมควรมีการโตเถียง หรือโตแยงกัน 
2. ทักษะในดานส่ือความหมาย  
 2.1 มั่นใจวาแตละคนเขาใจวาอะไร

เปนอะไร และทำไมจึงเปนเชนน้ัน 
 2.2 มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส่ื อ

ความหมายดี ใหกลุมไดรูงานประจำ 
3. ทักษะในการยอมรับ  
 3.1 แต ล ะคนมี ค ว ามสามา รถที่

แตกตางกัน 
 3.2 ความเปนผูนำควรเฉล่ียไมควร

เปนการผูกขาด 
 3.3 ผูนำเจ ริญงอกงามเ ม่ือหนา ท่ี

ความเปนผูนำแผขยายออกไป 

4. ทักษะในการจัดดำเนินงาน  
 4.1 พัฒนาวัตถุประสงคทั้งระยะส้ัน

และระยะยาว 

 4.2 สามารถแกไขปญหาท่ียุงยาก
ซับซอนใหเปนปญหาท่ีงาย 

 4.3 แ บ ง ป น โ อ ก า ส แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบรวมกัน 

 4.4 วางแผน ปฏิบัติ ติดตามผลและ

ประเมินผล 
5. ทักษะในการตรวจสอบตนเอง  
 5.1 ตระหนักในการใหคำแนะนำ 

 5.2 ตระหนักถึงสภาพความอดทน
หรือความขัดแยงวามีขอบเขตจำกัดและหาแนวทาง
แกไขใหได 

 5.3 พยายามหาข อ เ ท็ จจ ริ ง จ าก
พฤติกรรมที่แสดงออก 

 5.4 ชวยใหกลุมไดตระหนักถึงอำนาจ 
เจตคติ และคานิยมของตนเอง  

 ศึกษานิเทศกมีความจำเปนอยางย่ิงท่ี
จะตองมีทักษะในการนำหรือทักษะการเปนผูนำ  
เพ่ือปฏิบัติรับผิดชอบตอการบริหารงานซ่ึงศึกษานิเทศก
จะตองเรียนรูและปรับปรุงตนเองใหมีทักษะในดาน
ความเปนผูนำใหได เพ่ือปฏิบัติภาระหนาท่ีที่ได
รับผิดชอบใหสำเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Supervision 
as skill in Human Relations) 

 ทักษะท่ีจำเปนอีกประการหน่ึงของ
ศึกษานิเทศก คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ใน 
การนิเทศการศึกษาจำเปนอยางย่ิงท่ีตองใชหลัก
มนุษยสัมพันธ เพราะ ศึกษานิเทศกตองมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี งานนิเทศเปนงานท่ี
เก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย ซึ่งมีลักษณะแตกตาง
กันออกไป การนิเทศการศึกษาเนนเรื่องการทำงาน
รวมกัน (Group Task) จึงตองใชหลักมนุษยสัมพันธ
ในการนิเทศ ศึกษานิเทศกจำเปนตองปลูกฝงพฤติกรรม
เหลาน้ีใหเกิดแกตนเองและหมูคณะ  

ความสำคัญของมนุษยสัมพันธมีหลัก 4 

ประการ คือ 
 2.1 มีความเคารพนับถือบุคคลอื่น  

(Human Dignity) เราตองการใหคนอื่นปฏิบัติตอเรา

เชนไร กอนอื่นเราจะตองปฏิบัติเชนน้ันกับคนอื่นกอน  
การยอมรับนับถือคนอ่ืนใหเกียรติคนอ่ืน นับเปนพ้ืนฐาน
ประการหน่ึงของมนุษยสัมพันธ 

 2.2 ยอมรั บ เ รื่ อ ง ค ว ามแตกต า ง
ระหวางบุคคล (Individual Differences) บุคคลยอม
แตกตางกัน การยอมรับวาทุกคนตางจิตตางใจยอม
ไมเหมือนกัน เปนการสรางความเขาใจคนอื่นได  
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 2.3 การใหความสนใจกันและกัน 
(Mutual Interest) มนุษยเปนสัตวสังคม โดยธรรมชาติ
ตองการอยูกันเปนกลุม รวมมือกันทำงานใหความ
สนใจซึ่งกันและกัน การท่ีมนุษยมารวมกลุมกัน และ
มีความสัมพันธเก่ียวของกันภายในกลุมของตนและ
ระหวางกลุมท้ังหลาย มีความสนใจกันทำใหเกิดความ
สนิทสนมกลมเกลียว 

 2.4 แรงจงูใจ (Motivation) การทำงาน 
รวมกับบุคคล องคการหรือหนวยงาน จะตองเพงเล็ง
ความสามัคคีของหมูคณะ (Spirit de Corps) เพ่ือ
ประสิทธิผลของการทำงาน การรวมแรงรวมใจเปน
เร่ืองการใชเทคนิคดานการนำ (Leadership) 

 
หลักในการสรางมนุษยสัมพันธ 

1. ให การยอมรับนับถื อผู อื่ น ไม ดู ถู ก
เหยียดหยามผูอื่น ใหความสำคัญแกทุกคน 

2. รูจักตนเอง รูจักการประมาณตนเอง 
โดยไมถือวาตนดีกวาผูอื่น  

3. เขาใจผูอื่น มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
มีความเมตตากรุณา 

4.  ยอมรับฟ งความ คิด เ ห็นของผู อื่ น 
พยายามเขาใจความตองการและปญหาของแตละคน 

5.  มีความอดทน มีความม่ันคงทางอารมณ 
6.  มีความสุภาพ ออนโยน ย้ิมแยม และ

เปนกันเองกับผูอื่น 

7. ทำตนใหเปนท่ีนับถือ เปนคนเท่ียงตรง  
มีความยุติธรรม มีความตรงไปตรงมา ไมนินทาวา
รายผูอื่น 

8.  มีความจ ริงใจตอ ผู อื่ นและใหการ
ชวยเหลือโดยบริสุทธ์ิใจ 

9. ยกยองความรู ความคิดริเริ่มของผูอื่น 
และใหเกียรติชมเชยผูอื่น 

10. รูจักถอมตน มีความสามารถในการติดตอ
สื่อสาร 

3. ทักษะดานกระบวนการหมูพวก  
(Supervision as skill in Group Process)  

 ในสังคมประชาธิปไตยปจจุบันน้ัน เปน
ที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวา การทำงานจะสำเร็จไดผลดี
จะตองมาจากความคิดเห็นและการรวมกันปฏิบัติ
งานของบุคคลหลายฝาย รวมกันคิดรวมกันทำ  
รวมกันตัดสินปญหา มีประสิทธิภาพเหนือกวา รอบคอบ
กวา และมีขอบกพรองนอยกวาการทำงานเพียง 
คนเดียว ดังน้ัน ผูท่ีเปนศึกษานิเทศกจึงมีความจำเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองเรียนรูวิธีการใชพลังของกลุมทำงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การนิเทศการศึกษา 
จึงใชวิธีการประชุมกลุม การวางแผนรวมกัน ทำให
อำนวยผลในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได โดยมุงใหเกิด
การปรับปรุงการสอนใหดีย่ิงขึ้น เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมจากเดิมใหดีขึ้น การรวมกลุมจะทำให 
เกิดประโยชนตอการดำเนินงานในดานตางๆ เปน 
อยางมาก  
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อางอิงจาก : http://www.victorhuntconsulting.com/wp-content/uploads/2012/05/ 
Project-Management-Process-Groups-300x283.jpg 

ลักษณะของกลุมที่มีความรวมมือกันเปน
อยางดี 

 1. มีความ เข า ใจอั น ดีต อสมาชิ ก
ภายในกลุม 

 2. มีการยอมรับซึ่งกันและกัน ยอมรับ
ในความคิดเห็นของแตละคน 

 3. มีการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
 4. มีความเช่ือมั่นและศรัทธาในกัน

และกัน 
 5. ใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน 
 

หลักของกระบวนการหมูพวก   
 1. สรางจุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน

รวมกัน  ประธานจะตองเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน

รวมกันสรางความมุงหมายในการทำงาน  (Group 
Goal) หรือแจงใหสมาขิกเขาใจงานเพ่ือใหทุกคนมี
สวนรวมเปนเจาของงาน 

 2. อภิปรายรวมกัน โดยมีการแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ อยางเต็มที่  

 3. วางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน  
แบงหนาท่ีความรับผิดชอบตามความสามารถของ
แตละบุคคล 

 4. ลงมือปฏิบัติ งานใหทุกคนรู จัก
รับผิดชอบงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5. มีการประเมินผลงานรวมกันเปน
ระยะ ๆ  เพ่ือทราบความกาวหนาของงานศึกษานิเทศก
มีความเก่ียวของกับการประชุม  จึงจำเปนตองมีทักษะ
ในกระบวนการหมูพวกและพยายามใชหลักสงเสริม
การใชกระบวนการหมูพวกในท่ีประชมุหรอืการปฏบิตังิาน 

ดังน้ี 
1. หาทางใหมีการประชุมและปฏิบัติงาน

โครงการรวมกัน  เพ่ือจะไดรับทราบความคิดเห็นของ
กลุมในการปฏิบัติงาน 

2. หาทางใหทุกคนไดรวมแรงรวมใจ มี

โอกาสแสดงความคิดเห็นปฏิบัติงานและประเมินผล
รวมกันตามกระบวนการประชาธิปไตย 
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4. ทักษะในการสรางเสริมกำลังใจ (Supervision as skill in Behavior Management) 

อางองิจาก : http://www.thinkinclusive.us/wp-content/uploads/2015/10/Behaviour-Management-Style.png 

การสรางเสริมกำลังใจมีความสำคัญตอ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรับการนิเทศเปน
อยางมาก หากปราศจากการสรางเสริมกำลังใจแลว 
พฤติกรรมใหมจะเกิดข้ึนไดยาก หรือหากจะเกิดข้ึน 
ก็จะเปนการเพียงชั่วคราวเทาน้ัน โดยเหตุนี้การ 
สรางเสริมกำลังใจ จึงเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยาง
มากสำหรับการนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก และ 

ผูบริหารตองทำหนาท่ีสรางเสริมกำลังใจใหแกผูรับ
การนิเทศ โดยการใหความสนใจเอาใจใสตอการปฏิบัติ
งานอยางสม่ำเสมอ และดวยความจริงใจ ผูบริหารทำ

หนาท่ีสนับสนุนการนิเทศ มีสวนชวยทำนุบำรุงดวย
วิธีการตาง ๆ และเขามามีสวนรับทราบการทำงาน
ของกลุมอยางใกลชิด 

เน่ืองจากการเสริมสรางกำลังใจเปนกระบวน
การท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรับ

การนิเทศ เปนไปตามท่ีคาดหวังไว และเน่ืองจาก
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับการนิเทศจะมีความ
คงทนถาวรเพียงใด จะข้ึนอยูกับขวัญกำลังใจของ 

ผูปฏิบัติงาน ดังนั้นการเสริมกำลังใจจึงมีสวนสำคัญ

อยางย่ิงในการสรางขวัญของผูรับการนิเทศ เพ่ือให 
ผูนิเทศไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเปนการถาวร ซึ่ง
เปนเปาหมายของการนิเทศการศึกษาน่ันเอง 

5.ทักษะดานการบริหารงานบุคคล  
(Supervision as Skill in Personnel Administration) 

 การบริหารงานบุคคล คือ หัวใจของ 
การบริหาร เพราะงานทุกงานจะดำเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามเปาหมาย 
ขึ้นอยูกับความรวมมือของบุคคลทุกคนท่ีเก่ียวของ

รวมกัน ดังน้ัน ศึกษานิเทศกจะมีสวนชวยในการพัฒนา
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น โดยอาศัยกิจกรรม
ทางการนิเทศการศึกษาเปนเคร่ืองมือ เทคนิคตางๆ ที่
นำมาใชในการนิเทศการศึกษาจึงมีจุดมุงหมายท่ี
สนับสนุนพัฒนาครูใหเจริญกาวหนาในวิชาชีพและ

การทำงานอยางมีประสิทธิภาพอันเปนภารกิจของ
การบริหารงานบุคคล ทักษะดานการบริหารงานบุคคล
จึงนับเปนส่ิงสำคัญ ดังน้ี 

 5.1 การสรรหาสมาชิกใหมของกลุม
ปฏิบัติงาน 
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 5.2 การจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสม
กับหนาท่ีการงาน 

 5.3 การใหคำปรึกษาแกกลุมผูปฏิบตังิาน 
 5.4 การชวยเหลือใหกำลังใจแกกลุม 

ผูปฏิบัติงาน 
 5.5 การเปดโอกาสใหผูรวมงานไดใช

ความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ 
 5.6 การสับเปลี่ยนตัวบุคลากร 
ทักษะดานการบริหารงานบุคคลสำหรับ 

ผูนิเทศประกอบดวย การวางแผน การจัดบุคลากร 
การจัดการ การควบคุมดูแลการปฏิบัติ และการ
ตัดสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกับประเด็นท่ีอภิปรายรวมกัน 
ซึ่งการปฏิบัติงานในทุกเร่ืองจะตองสรางความรวมมือ
ใหเกิดขึ้น สรางการยอมรับในการเปล่ียนแปลงใหเกิด
ขึ้นกับครูเปนสำคัญ 

6. ทักษะดานเทคนิควิธี (Supervision 
as Skill in Technical) 

 ทักษะดานเทคนิควิธี หมายถึง ความ
เขาใจและความสามารถในกิจกรรมเฉพาะอยาง โดย
เฉพาะท่ีเก่ียวกับวิธีการ กระบวนการดำเนินการหรือ
เทคนิค ทักษะทางดานเทคนิคน้ีจะครอบคลุมถึงความรู 
ความชำนาญพิเศษ ความสามารถเชิงวิเคราะหใน
สาขาวิชาน้ันๆ และตองรู เขาใจเทคนิควิธีและสามารถ
ใชเทคนิควิธีเหลาน้ันไดดวย อันไดแก 

 6.1  รูจักการอาน เขียน พูด ฟง 
 6.2  เขียนแผนภูมิและวาดภาพได 
 6.3  จัดลำดับเร่ืองเปน 

 6.4  คำนวณเปน 
 6.5  สาธิตได 
 6.6 เ ปนประธานท่ีประชุม 
7. ทั กษ ะด า นค ว าม คิ ด ร วบยอด  

(Supervision as Skill in Conceptual) 

 ทักษะดานความคิดรวบยอด หมายถึง 
ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมท้ังหมดของ

องคกร กลาวคือ สามารถท่ีจะมองเห็นวางานดาน
ตางๆ ภายในองคการน้ันข้ึนอยูซึ่งกันและกันอยางไร 
และการท่ีมีการเปล่ียนแปลงบางสวน จะมีผลกระทบ
ตอสวนอ่ืนๆ โดยท้ังหมดอยางไร ผูนิเทศกจะตองมอง
เห็นความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ภายใน
องคการของตน และสามารถปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือ
ความกาวหนาขององคการโดยสวนรวม ไดแก 

 7.1  การมองเห็นภาพพจนโดยสวนรวม 
 7.2  การวิเคราะห 
 7.3  การวินิจฉยั 
 7.4  การรูจักสังเคราะห 
 7.5  การรูจักวิพากษวิจารณ 
 7.6  การรูจักถามคำถาม 
8. ทักษะดานการประเมินผล (Supervision

as Skill in Evaluation) 
 การประเมินผลจะชวยใหผูทำหนาท่ี

นิเทศการศึกษาไดทราบวาแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ 
ที่กำหนดไวบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด ไดสม
ผลตามจุดมุงหมายท่ีวางไวหรือไม กระบวนการประเมิน
ผลเปนกระบวนการท่ีสำคัญท่ีสุด การประเมินผลควร
เปนไปเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอนให
ดีขึ้น ซึ่งอาจจัดใหมีการประเมินผล โดยครูผูสอนเอง 
หรือผูทำหนาท่ีนิเทศการศึกษา การประเมินผลอาจ
ใชวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ และ
การใชแบบสอบถาม 

 8.1 การประเมินผลตามกระบวนการใน
การทำงาน 

 8.2 การเก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ 
อยางมีระบบ 

 8.3 การประเมินผลตามวัตถุประสงค 
 8.4 การชวยใหผูปฏิบัติงานประเมินผล

การทำงานของกลุมได  

 8.5 การชวยใหผูปฏิบัติตัดสินใจในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของกลุมใหดีย่ิงขึ้น 
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สรุป 
การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทำงาน

รวมกัน ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพ่ือรวมกัน
พัฒนาการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียน 
ตลอดจนการนิเทศการศึกษามีความสำคัญและจำเปน
ที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา การนิเทศ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ผูนิเทศหรือศึกษานิเทศก
ตองมีทักษะในการนิเทศการศึกษาดวย จึงจะเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือใหการนิเทศเปนไปอยางสมบูรณ 
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
รวมกับการเรียนรูเปนทีม หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

สำหรับนิสิตปริญญาตรี 
The Flipped Classroom and Team Based Learning  
on General Education for Undergraduate Students 

 
ศศิธร  นามวงออน* 
ทิพรัตน  สิทธิวงศ** 

ประหยัด  จิระวรพงศ *** 
 

บทคัดยอ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนหองเรียนขนาดใหญ มีจำนวน 
นักศึกษามาก มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการบรรยาย ขาดการสงเสริมกระบวนการคิด  
การทำงานรวมกัน เปนตน จึงสงผลใหการเรียนการสอนในรายวิชานี้ไมประสบความสำเร็จเทาท่ีควร  
เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผูสอนควรปรับวิธีการและกิจกรรมในการเรียนการสอนใหมีความ
หลากหลายและแตกตางจากการเรียนการสอนแบบเดิม อาทิเชน การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
การเรียนรูแบบทีม เปนตน 

จากการศึกษาคนควาพบวาวิธีการท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปควรจะมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรูเปนทีม ซึ่งเปนกระบวนการเรียน
การสอนท่ีใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองจากท่ีบานหรือนอกหองเรียน แลวนำมาอภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นรวมกันในหองเรียน โดยมีผูสอนเปนผูชี้แนะ และใหคำปรึกษา โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่เนน

การทำงานเปนทีม เพ่ือใหนิสิตมีสวนรวมกันในทีม และมีความรวมมือ ชวยเหลือการทำงาน ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ผูสอนชี้แจงสาระการเรียนรูและแนวทางในการศึกษาคนควา 2. ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง 3. ผูสอน
ใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 10 คน 4. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเก่ียวกับเน้ือหาผูเรียนศึกษาคนควาถาม-ตอบขอ
สงสัยตางๆ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 5. ผูเรียนอภิปรายหรือทำกิจกรรมการเรียนรูตางๆ รวมกัน  
ซึ่งเปนการทำงานเปนทีม โดยมีผูสอนเปนผูใหคำปรึกษา 6. ผูเรียนสรุปความคิดรวบยอดหรือทำงานท่ีไดรับ
มอบหมายรวมกันเปนทีม ดังน้ันจึงควรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียน

กลับดานรวมกับการเรียนรูเปนทีมเพ่ือชวยตอบสนองการเรียนรูแบบกลุมใหญ 
 

*  นิสิตปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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Abstract 

General education courses are taught to a large number of students in a large classroom. 
Additionally, the teaching method used is lecturing. As a result, the teaching process has not been 
as successful as hoped. To help generate effective teaching and learning activities, Flipped 
Classroom and Team-Based Learning can be adopted and made use in activities. It has been 
found that Flipped Classroom can support general education courses as schoolwork is finished at 
home and homework is done at school. In addition, Team-Based learning affords collaborative 
effort to achieve a common goal within the groups as well as to help promote and develop students’ 
responsibility. To encourage ability to work as a team, there are six steps to perform, as follows – 1.
The instructor explains the subject and teaching approaches in the course. 2. Students conduct 
independent study. 3. Divide into groups of not more than 10 people. 4. The instructor discusses 
the content with the students. 5. The students do activities together which promote teamwork. The 
instructor acts as a coach. 6. Students summarize concepts and content.  
Keywords: General Education, Flipped classroom, Team-Based Learning 

บทนำ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปนการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรีของระดับอุดมศึกษาทุกสถาบัน
ตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรของสำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งแตละสถาบันมี
แนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปแตกตางกัน (ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 
มจพ., 2555) เกณฑมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง มี

แนวทางปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนมีการพัฒนาเปนบัณฑิต
ที่ดีและมีการปรับตัวใหสอดรับกับการจัดการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม ดังคำกลาวท่ีวา “รูจักตนเอง 
เขาใจผูอื่น อยูในสังคมไดอยางมีความสุข” นั่น
หมายความวา ไมวาสังคมหรือโลกจะเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วแคไหน แตเราจะตองรูจักปรับตัวให
สามารถอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงนั้นอยาง
เหมาะสม เพียงแตเราจะตองทำความรูจักตนเองใหดี
กอน เม่ือเขาใจตนเองดีแลวก็ไมลืมที่จะคำนึงถึงคน
รอบขางไมประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เบียดเบียนผูอื่น 

หรือทำใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน ไมวาจะอดีตหรือ

ปจจุบันหากเรารูจักปรับและเปล่ียนแปลงตนเองอยาง
เหมาะสม ยอมอยูรอดในสังคมไดอยางมีความสุข  
(สายยันต ภูพันนา และคณะ, 2557)  

จากรายงานการประชุมอาจารยผูสอนและ
ผูชวยสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป (2559) และบทความ
การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป (อุทัย ดุลยเกษม, 
2558) พบวาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ี

ผานมามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการ
บรรยาย ความรู ความจำ ขาดการสงเสริมกระบวนการ
คิด การทำงานรวมกัน ซึ่งไมตอบสนองวัตถุประสงค

ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
เน่ืองจากการเรียนการสอนมีการจัดการสอนเปนหอง
เรียนใหญ มีจำนวนนักศึกษามาก ทำใหผูสอนไม
สามารถจัดกิจกรรมตามระยะท่ีกำหนดไวในแผนการ
สอนได อาจารยผูสอนไมสามารถดึงความสนใจของ

นักศึกษาใหสนใจในประเด็นท่ีกำลังสอนหรือกำลัง
อภิปรายไดอยางมีประสิทธิภาพทำใหนักเรียนจำนวน
ไมนอยที่ไมเขาหองเรียนหรือแมเขาหองเรียนก็เพราะ
ถูกบงัคบัและไมคอยใหความสนใจกบับทเรยีนมากนัก 

การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรูเปนทีม 
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เพราะมองไมเห็นประโยชนที่แทจริงของการเรียน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป นอกจากเปนการเรียนใหครบ
จำนวนหนวยกิตตามขอบังคับของหลักสูตรเทาน้ัน 
จึงทำใหการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีไมประสบความ
สำเร็จเทาท่ีควร ซึ่งการเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับดาน คือ รูปแบบหนึ่งของวิธีการสอนแบบเรียนรู
ที่บาน ทำการบานท่ีโรงเรียน โดยท่ีผูเรียนจะไดเรียนรู
จากการบานท่ีไดรับผานการเรียนดวยตนเองจาก 
สื่อวิดีทัศนนอกช้ันเรียนหรือที่บาน สวนการเรียนใน
ชั้นเรียนปกตินั้นจะเปนการเรียนแบบสืบคนหาความรู
ที่ไดรับรวมกันกับเพ่ือนรวมชั้น โดยท่ีครูเปนผูคอย
ชี้แนะวาแหลงขอมูลใดนาเช่ือถือ และสามารถนำมา
อางอิงได (สุรศักด์ิ  ปาเฮ, 2556; ทิพรัตน สิทธิวงศ, 
2558) ซึ่งการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน
เปนการเรียนการสอนท่ีสามารถใชสนับสนุนวิธีการ
เรียนการสอนของรายวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความขยันหมั่นเพียร 
มีความรับผิดชอบ นอกจากการเรียนการสอนแบบ
หองเรียนกลับดานแลว การเรียนรูเปนทีมเปนการเรียน
การสอนวิธีหน่ึงท่ีสามารถนำมาใชรวมกับการสอนแบบ 
หองเรียนกลับดาน ซึ่งการเรียนรูเปนทีม หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนซ่ึงมีความสามารถแตกตาง
กันไดรับการจัดใหรวมตัวกันเปนทีม และใชเวลา 
เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาหน่ึง โดย 
มีพันธสัญญา เปาหมาย และความรับผิดชอบใน 
การเรียนรูรวมกัน (จินดารัตน โพธ์ินอก, 2558) ทำให 
ผูเรียนไดรวมมอืกันทำงาน มกีารชวยเหลือกันภายในกลุม

จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการทำงานเปนทีม 

ดังนั้น ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนโดยปรับวิธีการ
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ใ น รู ป แ บ บ ท่ี ต อ บ ส น อ ง 
การเรียนรูแบบกลุมใหญและการสงเสริมทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพ 

 
การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานและ
การเรียนรูเปนทีม 

หองเรียนกลับดานเปนการจัดการเรียน 
การสอนรูปแบบใหม โดยท่ีผูเรียนจะไดเรียนรูจาก
การบานท่ีไดรับผานการเรียนดวยตนเองจากส่ือ 
วิดีทัศนนอกช้ันเรียนหรือที่บาน สวนการเรียนในช้ัน
เรียนปกตินั้นจะเปนการเรียนแบบสืบคนหาความรู 
ที่ไดรับรวมกันกับเพ่ือนรวมชั้น โดยมีครูผูสอนเปน 
ผูคอยใหความชวยเหลือชี้แนะ (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2556) 
โดยการเรียนรูนั้นอาจเปนการรับถายทอดความรู 
ที่บาน แลวนำมาสรางความรูตอยอดจากวิชาท่ีรับ

ถายทอดมา ใหเปนความรูที่สอดคลองกับชีวิตทำให
เกิดการเรียนรูที่มีพลัง เกิดทักษะ ที่เรียกวา ทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช, 2556)  

หองเรียนกลับดานเปนการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน มีการนำเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการเรียน
การสอนอยางเต็มท่ี ทำใหผูสอนสามารถใหคำแนะนำ
กับผูเรียนไดใกลชิดมากข้ึน ซึ่งการเรียนการสอนแบบ

หองเรียนกลับดานเปนการเรียนการสอนท่ีสามารถใช
สนับสนุนวิธีการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความ

ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ 
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(กิจกรรมและเวลาท่ีใชในหองเรียนรายวิชาคอมพวิเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน ในบรบิทของมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

โดยข้ันตอนการเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับดาน อาศัยหลักการของวิจารณ พานิช (2556) 
ซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี  

1.  ผูสอนช้ีแจงสาระการเรียนรู และแนะแนว
ทางในการศึกษาคนควา  

2.  ใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก
ท่ีบานหรือนอกหองเรียน โดยแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
เชน เอกสารประกอบการเรียน หนังสือ ใบงาน วิดีโอ 
เว็บไซตตางๆ เปนตน 

3.  ผูสอนสนทนากับผูเรียนเก่ียวกับเน้ือหา
ที่ใหผูเรียนศึกษาคนควา โดยใหผูเรียนถามขอสงสัย
เก่ียวกับเน้ือหาตางๆ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

4.  ผูเรียนอภิปราย หรือทำกิจกรรมรวมกัน
ในหองเรียน โดยมีผูสอนเปนผูช้ีแนะและใหคำปรึกษา 

5.  ผูเรียนสรุปความคิดรวบยอด ซึ่งอาจ
เปนการสรุปในรูปแบบของแผนผังความคิด (Mind 
Map) 

มนีกัวิจยัหลายทานไดทำการศึกษาเก่ียวกับ 
การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน พบวาการ

เรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานชวยทำให 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น เชน ผลของ
การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานดวยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (นวพัฒน เก็มกาแมน, กฤษณา 
คิดดี และสมเกียรติ ตันติวงศวาณิช, 2557), ผลการ

จัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษาโดยใชแนวคิดแบบหอง
เรียนกลับดานท่ีมีผลตอความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเ รียนของนักเ รียนมัธยมศึกษาตอนตน  
(นิชาภา บุรีกาญจน, 2557), การสรางส่ือบนอุปกรณ
คอมพิวเตอรพกพา เร่ืองการเคล่ือนไหวในระบบดิจิตอล
เบ้ืองตนท่ีใช วิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดาน  
(ลัลนลลิต  เอ่ียมอำนวยสุข, 2556)  

นอกจากการเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับดานแลว การเรียนรูเปนทีมก็เปนการเรียน 
การสอนวิธีหน่ึงที่สามารถนำมาใชรวมกับการสอน
แบบหองเรียนกลับดานไดเน่ืองจากรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนหองเรียนขนาด
ใหญ มีจำนวนนักศึกษามากและการเรียนการสอน
แบบหองเรียนกลับดานน้ัน ผูเรียนอาจจะไมมีแรงจูงใจ 
หรือแรงกระตุนในการเรียน จึงใชการเรียนรูเปนทีม

เขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ันการจัดการ
เรียนรูเปนทีมจึงมีความเหมาะสมกับการเรียนการ

สอนแบบหองเรียนกลับดาน เพ่ือใหผูเรียนไดรวมกัน
อภิปรายความรูท่ีไดรวมกันซ่ึงการเรียนรูเปนทีม หมาย
ถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนซึ่งมีความสามารถ

แตกตางกันไดรับการจัดใหรวมตัวกันเปนทีม และใช
เวลาเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาหน่ึง 
โดยมีพันธสัญญา เปาหมาย และความรับผิดชอบใน
การเรียนรูรวมกัน (จินดารัตน โพธ์ินอก, 2558) ทำให

ผูเรียนไดรวมมือกันทำงาน มีการชวยเหลือกันภายใน

ตารางที่ 1  กิจกรรมและเวลาท่ีใชในหองเรียนระหวางหองเรียนแบบเดิมกับหองเรียนกลับดาน 
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กลุม จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการทำงาน
เปนทีม โดยการเรียนรูเปนทีมมีขั้นตอน ดังน้ี 

1.  ผูสอนแบงกลุมผูเรียนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปออกเปนกลุม กลุมละ 10 คน 

2.  ผูเรียนทำการแบงหนาท่ีรับผิดชอบภายใน
กลุม ซึ่งมีหนาท่ีตางๆ ดังน้ี  

 - ประธานกลุม จำนวน   1   คน 

 - รองประธานกลุม จำนวน   1   คน 
 - เลขานุการ จำนวน   1   คน 
 - เหรัญญิก จำนวน   1   คน 
 - ผูสืบคนขอมูล  จำนวน   6   คน 
3.  ใหผูเรียนทำการศึกษาคนควาตามหัวขอท่ี

ไดรับมอบหมาย 
4.  ผูเรียนทำการอภิปราย หรือทำกิจกรรม

รวมกันภายในกลุม  
5.  ผูเรียนทำงานท่ีไดรับมอบหมายรวมกัน

เปนทีม 

มีนักวิจัยหลายทานไดทำการศึกษาเก่ียว
กับการเรียนรูเปนทีม พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนทีม เชน ผลการจัดการ
เรียนการสอนแบบทีมในรายวิชาการพยาบาลบุคคล
ที่มีปญหาสุขภาพ 1 ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ณัทกวี  ศิริรัตน และศศิธร  
ชิดนายี, 2552) การวิจัยกรณีศึกษาการจัดกระบวนการ

เรียนรูโดยใชทีมเปนฐานและการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานในการเสริมสรางมาตรฐานผลการเรียนรู 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2555 (ประภาศรี  พรหมประกาย และศิวาพร  
ธุระงาน, 2555) การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจตอการเรียนแบบบรรยาย กับการ
เรียนแบบทีมของนิสิตแพทย ในการเรียนการสอน
ทางนรีเวชวิทยา (ปญญา สน่ันพานิชกุล และยศพล 
เหลืองโสมนภา, 2556) และพบวาการเรียนรูเปนทีม
มีผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
และชวยใหการจัดการเ รียนการสอนท่ีมีผูสอน 
จำนวนนอย มีผู เ รียนจำนวนมากมีประสิทธิภาพ 
(ณัทกวี  ศิริรัตน และศศิธร  ชิดนายี, 2552) 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับดานรวมกับการเรียนรูเปนทีม 

จากรูปแบบของการเรียนการสอนแบบหอง
เรียนกลับดานและการเรียนรูเปนทีม ไดนำมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร
สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมีการศึกษาคนควาจากท่ี
บานหรือนอกหองเรียน สวนในหองเรียนจะเปนการ
อภิปรายหรือทำกิจกรรมการเรียนรูตางๆ รวมกัน โดย
การจัดกิจกรรมในหองเรียนใชเวลา 120 นาที สามารถ
จัดกิจกรรมได ดังน้ี 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรูเปนทีม 
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ตารางที่ 2  กิจกรรมและเวลาท่ีใชในหองเรียนระหวางหองเรียนแบบเดิมกับหองเรียนกลับดานรวม 
                     กับการเรียนรูเปนทีม 

  

 5    5  

 20  

 -   

  20  

 75    10    

5  

 1 ,  

 1 ,  1 ,  

 1   6  

  20    

 

  90  

(กิจกรรมและเวลาท่ีใชในหองเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐานเวลา 2 ชั่วโมง ในบริบทของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

ตัวอยางแผนการเรียนรูรายวิชาคอมพิวเตอร
สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 

 
หนวยการเรียนรูท่ี  1 

เร่ือง  พ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
รายวิชา  คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับปริญญาตรี            ภาคเรียนท่ี  1  

ปการศึกษา  2559            เวลา  2  ชั่วโมง 
 
คำอธิบายรายวิชา 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจาก
อดีตถึงปจจุบันและความเปนไปไดของเทคโนโลยีใน

อนาคต องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร 

ซอฟตแวร ขอมูลคอมพิวเตอร วิธีการทำงานของ
คอมพิวเตอร พ้ืนฐานระบบเครือขาย เครือขาย 
อินเทอรเน็ตและการประยุกตใชงาน ความเส่ียงใน
การใชงานระบบ การจัดการขอมูล ระบบสารสนเทศ 
โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม  
การเผยแพรสื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
อิทธิพลของเทคโนโลยีตอมนุษยและสังคม 

 
วัตถุประสงค 

1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรูเปนทีม 
ศศิธร  นามวงออน, ทิพรัตน  สิทธิวงศ, ประหยัด  จิระวรพงศ 
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2. สามารถบอกขอดี ขอเสียของส่ือที่ใชใน
การสงขอมูลแตละประเภทได 

3. สามารถจำแนกประเภทของเครือขาย
คอมพิวเตอรได 

4. สามารถหาความแตกตางของเครือขาย
แตละประเภทได 

5. สามารถประยุกตใชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรกับการดำเนินชีวิตประจำวันได 

 
สาระการเรียนรู 

1. ความรูพ้ืนฐานของเทคโนโลยีเครือขาย 
2. ประเภทเครือขายคอมพิวเตอร 
3. สื่อที่ใชในการสงขอมูล 
4. อุปกรณเช่ือมตอเครือขาย 
5. สัญญาณของขอมูลบนระบบเครือขาย 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนำ 

1. ผูสอนชี้แจงสาระการเรียนรู เรื่อง 
พ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร วัตถุประสงค 
การเรียนรู การวัดและการประเมินผลโดยการใชแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน และแบบประเมิน
พฤติกรรมการทำงานเปนทีม ใหนิสิตทราบ 

2. ผูสอนแนะนำรูปแบบการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธี
การต้ังคำถามหรือใหนิสิตไปศึกษาคนควาเน้ือหา 
ท่ีผูสอนกำหนดให นิสิตจึงกลับมาอภิปรายและเปล่ียน

ความรู หรือทำกิจกรรมรวมกันตามท่ีผูสอนกำหนดให 
ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูสอนจะแนะนำเน้ือหา 
สื่อการสอนท่ีมีคุณภาพใหกับนิสิต 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนจะใชวิธีการ
เรียนรูแบบทีม โดยใหนิสิตแบงกลุม กลุมละ 10 คน     

4. ใหนิสิตทำแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือ
ประเมินความรูพ้ืนฐานในดานความรู ความเขาใจ
ของนิสิต 

5. ผูสอนสนทนากับนิสิตเก่ียวกับพื้นฐาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (เพ่ือบันทึกพฤติกรรม
การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานและการ
เรียนรูแบบทีม ตามวัตถุประสงค) 
 ขั้นระบุคำถาม 

ใหนิสิตถามขอสงสัยเก่ียวกับพ้ืนฐานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
 ขั้นกิจกรรม 

1. ใหนิสิตแบงกลุม กลุมละ 10 คน  
(โดยใชเกรดเฉล่ียเปนเกณฑในการแบงกลุม เกง 
ปานกลาง ออน) นิสิตเขาน่ังประจำกลุม  โดยใหนิสิต
แบงหนาท่ีรับผิดชอบในกลุม ดังน้ี 

- ประธานกลุม จำนวน   1   คน 
- รองประธานกลุม จำนวน   1   คน 
- เลขาธิการ จำนวน   1   คน 
- เหรัญญิก จำนวน   1   คน 
- ผูสืบคนขอมูล จำนวน   6   คน 
2. นิสิตทำการศึกษา เร่ือง พ้ืนฐานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร และอภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นรวมกันภายในกลุม 

3. ใหนสิติสรปุความคิดรวบยอด ในรปูแบบ 
ของแผนผังความคิด (Mind Map) เร่ือง พ้ืนฐานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร โดยใหรวมกันทำเปนกลุมตาม
ที่แบงไว โดยผูสอนเปนผูใหคำแนะนำ และคำปรึกษา 
เพ่ือประเมินการทำงาน และประเมินพฤติกรรม 
การทำงานเปนทีม 

4. ใหนิสิตแตละกลุมสงงานผูสอนตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด  

 

สื่อและอปุกรณ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็ปเล็ต 

ทีส่ามารถใชงานระบบอินเทอรเน็ตได 

2. หนงัสอื เรือ่ง ระบบเครอืขายคอมพวิเตอร
และคอมพิวเตอรเบือ้งตน 

3. ใบงาน เรื่อง พ้ืนฐานระบบเครือขาย
คอมพวิเตอร 

การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรูเปนทีม 
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4. วิดีโอ เร่ือง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
5. เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง พ้ืนฐาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
การวัดและการประเมินผล 
 วิธีการประเมิน 

1. ผลการทำแบบทดสอบกอนเรียน 
2. ตรวจผลงานจากการทำงาน และการ

อภิปราย 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานเปนทีม    
เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน

และหลังเรียน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเปนทีม 
 

สรุป 
การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับ

ดานรวมกับการเรียนรูเปนทีมจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบ มีความสามารถในการทำงานเปน
ทีม เพ่ือใหผูเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรแนวทางการพัฒนาผูเรียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ซึ่งเปนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเปน 

หองเรียนขนาดใหญ มีผูเรียนจำนวนมากเน่ืองจาก
การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน เปนวิธีที่
ชวยกำหนดกรอบใหนักเรียนไดรับการศึกษาสวนบุคคล

ที่เหมาะกับความตองการของตน และชวยใหนักเรียน
ที่มีความแตกตางกันไดรับการศึกษาเฉพาะท่ีเหมาะ

สำหรับผูเรียนเอง (ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย, 2558)  
และการจัดการเรียนการสอนเปนทีมเปนวิธีการสอน
หนึ่งที่ขจัดปญหาในเรื่องที่ผู เรียนมากแตผูสอน 

ไมเพียงพอ สามารถจัดใหผูเรียนมีประสบการณการ
เรียนเปนกลุมยอยท่ีจะชวยใหผูเรียนมีสวนรวมมาก
ขึ้นในช้ันเรียน ผูเรียนศึกษาความรูกอนเขาเรียน  

การจัดการเรียนทำใหผูเรียนมีการอภิปรายรวมกัน 
ทำใหผูเรียนเพ่ิมเติมและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ความรูที่ไดศึกษากอนการเรียน การทำกิจกรรม 
กลุมยอยทำใหผูเรียนสามารถซักถามเพ่ือนในทีม 
ใหชวยอธิบายทำใหเกิดความเขาใจมากกวาเดิม เพราะ
เปนการส่ือสารสองทางมากกวาการเรียนแบบบรรยาย  
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การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวการสราง
ความรูใหมโดยใชเกมการศึกษา 
The Study Guidelines for Learning Theory to Constructivism using 
Educational Games 

 
เอกสิทธ์ิ  ชนินทรภูมิ* 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวการสรางความรูใหม
โดยใชเกมการศึกษา เปนการดำเนินการศึกษา โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ สังเคราะหเอกสารและ
งานวิจัย เพ่ือสังเคราะหแนวทางการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง โดยใชเกม 

การศึกษา พบวาควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนเกมท่ีมลีกัษณะการเลนเพ่ือ
การเรียนรู “Play to Learning” มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในขณะหรือหลังจากการเลน
เกมเกิดการเรียนไปดวยและสนุกไปดวยพรอมกัน ทำใหผูเรียนมีความรูอยางมีความหมาย ไดรับประสบการณ
ตรงและเปนการพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนโดยท่ีผูเรียนไมรูตัว โดยสอดแทรกเน้ือหาลงในเกม ผูเรียนมี
สวนรวมในการเรียนรูและลงมือฝกปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง โดยในขณะท่ีลงมือเลนผูเรียนจะไดรับทักษะ
และความรูจากเน้ือหาบทเรียนในขณะท่ีเลนเกม เกมมักมีสถานการณจำลองเพ่ือดึงดูดความสนใจของ 

ผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนรูสึกทาทายและอยากจะเลนเกมตอไป 
 

Abstract 

This study aimed to study the learning theory to Constructivism using educational games. 
The study was conducted the concept study. Theories research , synthesis papers and synthetic 

approach to learning theory. Using educational games that there should be activities that focus on 
teaching the learners. The game looks to “Play to Learning” .The main objective is to allow the 
students to learn while playing the game or after the lessons and the fun together. The students 

have knowledge in a meaningful way. Get hands-on experience and a development process of the  
students by the students’ knowledge. Students inserting content into the game and 

practicing learning. Students will gain the skills and knowledge of lesson content while playing 
games. Simulation games tend to draw the attention of the students, so that students feel challenged 
and want to play the next game 

 

* ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวการสรางความรูใหม 
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บทนำ 
ทฤษฎีการสรางความรูใหมตามแนวคิดคอน

สตรคัตวิิซมึ (Constructivism) เปนกระบวนการเรียนรู 
ที่ผูเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สำรวจตรวจสอบ และ
คนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทำใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจและเกิดการรับรูไดดวยตนเอง ผูเรียนตองใช
กระบวนการทางปญญา สรางความรูโดยทำความ
เขาใจความหมายของวิทยาศาสตร และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรที่ใชเปนกระบวนการสรางความรู
คนหาความรู พิมพันธ เดชะคุปต (2545: 7) และยืน 
ภูวรวรรณ (2542 : 98-104) ไดอธิบายเก่ียวกับลักษณะ
ของทฤษฎีสรางความรูใหมวา 

1. ผูเรียนจะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
บุคคล เหตุการณ และส่ิงอ่ืนๆ และผูเรียนจะปรับตนเอง
โดยวิธีดูดซึม (Assimilation) สรางโครงสรางทาง
ปญญาใหม (Accommodation) และกระบวนการ
ของความสมดุล (Equilibrium) เพ่ือใหรับสิ่งแวดลอม 
หรือความจริงใหมเขาสูความคิดของตนเองได 

2. ในการนำเสนอหรืออธิบายความจริงท่ี 
ผูเรียนสรางข้ึนน้ัน ผูเรียนจะสรางรูปแบบหรือตัวแทน
ของส่ิงของ ปรากฏการณ และเหตุการณขึ้นในสมอง
ของผูเรียนเอง ซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล 

3. ผูเรียนอาจมีผูใหคำปรึกษา (Mentor) 
เชน ครูผูสอนหรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยใหสราง

ความหมายตอความจริง หรือความรูที่ผูเรียนไดรับ
เอาไว แตอยางไรก็ตามความหมายเหลาน้ันจะเกิด
ขึ้นไดก็ตอเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 

4. ผูเรียนจะควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง 
(Self-Regulated Learning) การท่ีนักเรียนดําเนิน 
การกํากับการไดมาซึ่งความรูและทักษะตาง ๆ โดยมี

การรูคิดของตนเอง มีแรงจูงใจ และการกระทําดวย
ตนเอง 

ทิศนา แขมมณี (2545: 14) กลาววา  

การเรียนการสอนแบบ “CIPPA” เปนรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่ง

ระบุองคประกอบสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ กลาวคือ 

C มาจากคำวา Construct หมายถึง  
การสรางความรูตามแนวคิดของทฤษฎีการสรรสราง
ความรู (Constructivism) โดยครูสรางกิจกรรมที่ชวย
ใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง เปนกิจกรรม 
ที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา 

I มาจากคำวา Interaction หมายถึง การมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว กิจกรรม 
การเ รียนรูที่ดีจะตองเปดโอกาสใหผู เ รียนไดมี 
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลและแหลงความรู 
ที่หลากหลาย ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทาง
สังคม 

P มาจากคำวา Physical Participation 
หมายถึง การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย 
โดยการทำกิจกรรมในลักษณะตางๆ เปนการชวยให 
ผูเรียนมีสวนรวมทางกาย 

P มาจากคำวา Process Learning หมายถึง 
การเรียนรูกระบวนการตางๆ กิจกรรมการเรียนรู 
ทีด่คีวรเปดโอกาสใหผูเรยีนไดเรยีนรูกระบวนการตางๆ 
ซ่ึงเปนทักษะท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน กระบวนการ
แสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา 
กระบวนการกลุม กระบวนการพัฒนาตนเอง  

A มาจากคำวา Application หมายถึง การ
นำความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ 
ไดแก กิจกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนเช่ือมโยงความรูทาง

ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติที่เปนประโยชนในชีวิตประจำ
วัน กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูได
หลายอยางแลวแตลักษณะของกิจกรรม 

กระบวนการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความ
รูใหมมี 2 กระบวนการคือ 1. การซึมทราบหรือดูดซึม 
เอาประสบการณใหมเขาสูประสบการณเดิมเหมือน
หรือคลายคลึงกันโดยสมองจะไดรับเอาประสบการณ
ใหมใหเขากับความคดิ ความรู ในโครงสรางท่ีเกิดจาก
การเรียนรูเดิมที่มีอยู และ 2.การปรับโครงสราง 

การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวการสรางความรูใหม 
เอกสิทธ์ิ  ชนินทรภูมิ 
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ทางปญญา (Accommodation) เปนกระบวนการท่ี
ตอเน่ืองมาจากกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม หลังจาก
นำเอาประสบการณใหมเขาไปในโครงสรางเดิมแลว 
ก็จะทำการปรับประสบการณใหมใหเขากับโครงสราง
ของความรูเดิมที่มีอยูในสมองกอนแลวแตถาเขากัน
ไมได ก็จะทำใหเกิดโครงสรางใหมขึ้นมาเพ่ือรับ
ประสบการณใหมนั้น 

 
เกมประกอบการสอน 

เปนกระบวนการเรียนรูแบบเนนใหผูเรียน
ตองปฏิบัติอยางจริงจัง หรือลงมือทำ และดวยความ
กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคศตวรรษท่ี 
21 เปนการเรียนรูท่ีแทจริงเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการเรียนรูนั้นอยางจริงจัง (Actively 
Involved) แมแตการเรียนรูจากการฟง ผูเรียนก็ตอง
ไดปฏิบัติการฟงจริงๆ อยางต้ังใจ จึงจะเกิดการเรียนรู
ได ที่สำคัญท่ีสุดในงานท่ีใชการคิดขั้นสูงในระดับ
วิเคราะห สังเคราะห และประเมิน เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถแสวงหาความรูและประยุกตใชทกัษะตางๆ 
สรางความเขาใจดวยตนเอง จนเกิดเปนการเรียนรู
อยางมีความหมาย โดยรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบนี้จะใหความสำคัญกับการมีสวนรวม
และบทบาทในการเรียนรูของผูเรียน  

บูคอก (Boocock, 1981 : 50) กลาววา เกม

เปนกิจกรรมการเลนท่ีมีกฎ กติกา และวิธีเลนท่ีแนนอน 
สามารถเลนไดคนเดียวหรือเลนเปนกลุม มีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานและฝกทักษะใหผูเลนรูจัก

การแกไขปญหา รูจักการเปนผูแพ ผูชนะ 
สุคนธ สินธพานนท (2551:127) กลาววา 

เกมเปนกิจกรรมที่สรางความสนใจและสนุกสนานให
แกผูเรียน มีกฎเกณฑ กติกา สงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู เขาใจและจดจำบทเรียนไดงายและพัฒนา

ทักษะตางๆ รวดเร็วอีกท้ังสงใหผูเรียนไดรูจักทำงาน
รวมกันมีกระบวนการทำงานและอยูรวมกันในเกม
แตละเกมน้ันอาจมีผูเรียนเลนคนเดียวหรือหลายคน 

แขงขันกันหรือรวมมือกันทำกิจกรรมตามกติกาท่ีตกลง
กัน มีการกำหนดระบบการใหคะแนนหรือวิธีการตัดสิน
ใหชนะหรือแพ 

ทิศนา แขมมณี (2552 : 365) ใหความหมาย
วาเกมคือกระบวนการท่ีผูสอนใชชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กำหนด โดยการให 
ผู เรียนเลนตามกติกาและนำเ น้ือหาและขอมูล 
ของเกม พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลของ
การเลนเกมของผูเรียนมาใชในการอภิปรายเพ่ือสรุป
การเรียนรูและสาโรช โคภีรักข (2546 : 104) กลาว
วาการสอนโดยใชเกม เปนกิจกรรมที่นักเรียนได 
ดำเนินกิจกรรมการแขงขันโดยกติกาท่ีกำหนดไว 
ผูเรียนจะตองเขาแขงขันในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเพ่ือ
เอาชนะและผานกระบวนการสอนนั้นใหได แลว  
จะเกิดการเรียนรูตามท่ีกำหนดไว โดยผูสอนตองสราง
สถานการณข้ึนมาใหผูเรียนไดเขาไปอยูในสถานการณ 
โดยใหผูสอนยึดถือกติกากฎเกณฑท่ีกำหนด โดยสราง
บรรยากาศต่ืนเตน สนุกสนาน และจูงใจ รูปแบบ 
ของเกมน้ันมีหลายรูปแบบ และไดแบงเกมออกเปน  
3 ประเภท คือ 

1. เกมพัฒนาการ (Developmental Games) 
เปนเกมท่ีมุงใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูในสิ่งใหม ๆ  
ที่ตนเองยังไมเคยพบเห็นมากอน 

2. เกมยุทธศาสตร (Strategy Games) เปน
เกมท่ีมุงย่ัวยุผูเรียนเกิดแนวทางการเรียนรูที่ใหบรรลุ
จุดหมายในดานตาง ๆ 

3. เกมเสริมแรง (Reinforcement Games) 
เปนเกมท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเร่ืองความรู
ใหม ๆ ท่ีเปนพ้ืนฐาน เพ่ิมเติมความรูเดิม และเปนการ

เพ่ิมพูนทักษะในการนำเอาไปใชประโยชนตอไปได 
เกมประกอบการสอนจัดเปนสื่อการเรียน

อีกประเภทหน่ึง ซ่ึงเราใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน 

ใชเปนเคร่ืองมือฝกทักษะ เกมแตละเกมมีจุดประสงค
ท่ีแนชัดวาจะฝกเน้ือหาอะไร ความสามารถอะไร ดังน้ัน
ในการใชเกมประกอบการสอนแตละคร้ังจึงตองทราบ

การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวการสรางความรูใหม 
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จุดมุงหมายในการใชเกมเสียกอน ซึ่งสุวิทย มูลคำ  
(2547:91) ไดจำแนกประเภทของเกมการศึกษาไวดงัน้ี 

1. เกมเบ็ดเตล็ด เปนลักษณะเกมงายๆ ที่
สามารถจัดเลนไดในสถานที่ตาง ๆ โดยมีจุดประสงค
ของการเลนเพ่ือใหการเลนน้ันไปสูจุดมุงหมายในระยะ
เวลาส้ัน ๆ เปนการสรางเสริมทักษะการเคล่ือนไหว
เบ้ืองตน คือการเคล่ือนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย 
เพ่ือใหเกิดทักษะความชำนาญและคลองตัว ซึ่งเกม
ประเภทน้ีไดแก เกมประเภทสนุกสนาน เกมมีจุดหมาย 
เกมย้ำความวองไว และเกมฝกสมอง เปนตน 

2. เกมเลนเปนนิยาย เปนลักษณะของ
กิจกรรมการแสดงออกซ่ึงทาทางตางๆ รวมท้ังการ
เคลื่อนไหวแสดงออกในรูปของการเลนหรือแสดง 
โดยการกำหนดบทบาทสมมติ หรือการแสดงละคร
ตามความเขาใจของผูแสดงแตละคน และดำเนินเร่ือง
ไปตามเน้ือหาหรือเร่ืองที่จะเลน 

3. เกมประเภทสรางสรรค ลักษณะของ
กิจกรรมการเลนท่ีสงเสริมการเลนท่ีสงเสริมความคิด
ริเริ่มสรางสรรค การแสดงออกซึ่งความสามารถใน
การใชภาษาสมองคิดเพ่ือโตตอบ หรือกิจกรรมการ
เลนอยางสนุกสนาน 

4. เกมประเภทชิงท่ีหมายไลจับ 
 4.1 เกมประเภทชิงท่ีหมาย เปนเกมการ

เลนท่ีตองอาศัยความแข็งแรง รวดเร็ว ความคลองตัว
ไหวพริบ การหลอกลอ และกลวิธีเพ่ือจับเปาหมาย
หรือชิงท่ีใหเร็วท่ีสุด ใหประโยชนดานความสนุกสนาน 

พัฒนาความเจริญเติบโตและความสามารถในการ
ตัดสินใจของผูเรียน 

 4.2 เกมประเภทไลจับ เปนเกมท่ีใช

ความคลองตัวในการหลบหลีกไมใหถูกจับตองอาศัย
ความแข็งแรงของกลามเน้ือขา สมรรถภาพทางกาย 
ใหความสนุกสนาน เพลิดเพลินและเปนการออกกำลัง

กายดวย 
5. เกมประเภทรายบุคคล เปนเกมการแขงขัน

ประเภทหน่ึงท่ีใชความสามารถและสมรรถภาพทาง

กายของแตละบุคคลเปนหลักในการแขงขัน ใคร
สามารถทำไดดีและถูกตองก็เปนผูชนะ จัดเปนเกม
ประเภทวัดความสามารถของผูเรียน ซึ่งควรจะเปน
ลักษณะเกมการตอสูหรือเลียนแบบก็ได 

6. เกมแบบหมูหรือผลัด เปนเกมท่ีมีลักษณะ
ในการแขงขันระหวางกลุม โดยแตละหมูหรือกลุมจะ
ไมยุงเก่ียวกับกลุมอื่น ทุก ๆ คนจะพยายามทำใหดี
ที่สุด เพ่ือประโยชนของกลุมโดยอาศัยทักษะความ
สามารถของสมาชิกแตละคนมาเปนผลรวมของกลุม 
เพ่ือฝกทักษะเบ้ืองตนทางกีฬา สงเสริมสมรรถภาพ
ทางรางกาย สนุกสนาน ราเริง และความมีน้ำใจเปน
นักกีฬา 

7. เกมพ้ืนบาน เปนเกมท่ีเด็ก ๆ เลนกันใน
ทองถ่ินแตละบาน ซ่ึงมีการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ 
เปนเกมท่ีแสดงออกถึงความเปนเอกลักษณะเฉพาะ
ถ่ิน แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแตโบราณ เชน 
เกมหมากเก็บ เกมสะบา เกมจ้ำจี้ เปนตน 

8. เกมนำไปสูกีฬาใหญ เปนเกมการเลนท้ัง
ประเภทชุดและบุคคลท่ีใชทักษะสูงข้ึนเพ่ือเปนการนำ
ไปสูการเลนกีฬาใหญมาดัดแปลงใหมีกฎกติกานอย
ลง เลนงายข้ึน และเหมาะสมกับวัยของเด็ก แตยัง
อาศัยหลักและทักษะแบบเดียวกันกับกีฬาใหญนั้นใช
อยู เชน เกมนำฟุตบอลเกมนำบาสเกตบอล เกมนำ
วอลเลยบอล เปนตน 

9. เกมละลายพฤติกรรม เปนเกมท่ีใชสื่อให
ผูเรียนท่ียังไมเคยรูจักกัน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจาก

การเครงครึม สงวนทาทีที่ไมกลาแสดงออกมาเปน 

กลาแสดงออก ย้ิมเปดใจรวมกันสรางสรรคบรรยากาศ
ใหทุกคนรูจักกันและกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 

10. เกมสันทนาการ เปนเกมการเลนท่ีมี
จุดหมาย เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลาย
ความตึงเครียด เลนไดทุกเพศทุกวัย สวนใหญจะเปน

กิจกรรมที่จัดข้ึนในการรวมกลุมพบปะสังสรรคตาง ๆ 
11. เกมเพ่ือประสบการณการเรียนรู เปน

เกมท่ีใชประกอบการเรียนรูโดยกำหนดวัตถุประสงค
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และข้ันตอนการดำเนินการไวชัดเจน โดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดทำกิจกรรมท่ีจัดให ใหทุกคนชวยกันคิด
และเลนเกมหลังจากน้ันจะมีการนำเน้ือหาขอมูลของ
เกมพฤติกรรมการเลน วิธีการเลนและผลการเลนมา
ใชในการอภิปรายเพ่ือสรุปใหแนวคิดเช่ือมโยงกับเน้ือหา
วิชาหรือบทเรียนนำไปสูการเรียนรูของผูเรียน 

สาโรช โคภีรักข (2546 : 105–106) เสนอ
ขั้นตอนการสอน โดยใชเกมการศึกษาไวดังน้ี 

1. ขั้นนำผูสอนคัดเลือกเกมใหตรงกับ
วัตถุประสงค ตกลงกับผูเรียน บอกกติกาและขอกำหนด
ใหผูเรียนเขาใจ แลวเตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณใน
การเลนเกมน้ัน เกมบางเกมจะตองมกีารแบงผูเรยีน-ผู
สอนออกจากกลุมเอง หรอืใหผูเรียนเปนผูแบงกลุมก็ได 

2. การเลนเกมใหผูเรียนแบงเกมไปตาม 
ข้ันตอนและขอกำหนดโดยมีผูสอนคอยดูแลและตรวจ
สอบความถูกตอง  

3. ขั้นสรุปผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปสิ่งท่ี
ไดจากการเลนเกมน้ัน  

โดยท่ัวไปเกมจะมีสวนนำ (Introduction) ที่
มีจุดประสงคเพ่ือใหผูเลนทราบและเขาใจหลักการ
และวิธีการ ผูเรียนสวนใหญมุงความสนใจที่จะแก
ปญหาท่ีไมมีความสำคัญมากกวา ในการเลนเกม จะ
เห็นไดวา เกมท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือใชในการศึกษาน้ัน ตอง
จัดทำอยางมีระบบโดยจัดใหมีสวนประกอบท่ีสำคัญ 
เพ่ือประโยชนที่เกิดข้ึนแกผูเรียนบางคร้ังเรียก Game 
Based Learning นั้นสวนท่ีสำคัญของเกมมีดังน้ี 

1. เปาหมาย (Goal) จุดมุงหมายแตละเกม

นั้นข้ึนอยูกับผูเลน สวนใหญผูเลนมักมีจุดมุงหมายท่ี
จะฝาฟนใหไดชัยชนะ บางคร้ังเปาหมายของผูเลนน้ัน
ก็แตกตางไปจากเปาหมายของเกมท่ีกำหนดไว 
จุดมุงหมายการเลนเกมการศึกษายังคงเปนส่ิงจำเปน
ที่จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคการสอนโดยใชการเลน

เกมการศึกษาท่ีดีนั้น ผลสำเร็จจากการเรียนควรจะได
จากการฝกฝนจนมีความชำนาญ หรือจากความรูที่
ไดรับไปมากกวาท่ีจะประสบผลสำเร็จ เพราะโชคชวย

หรือดวยความบังเอิญ การศึกษาเร่ืองเปาหมายจะ
สงเสริมใหเกิดความกาวหนาข้ึนอยางทันที ถานักเรียน
เหลาน้ันเกิดความเขาใจจุดมุงหมายหรือเปาหมาย
เสียกอน 

2. กฎเกณฑ (Rules) กฎเกณฑในการเลน
เกม สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความจำเปน เกม
มักจะถูกวางกฎเกณฑใหเหมาะสมแตละสถานการณ 
จึงมีการแบงกฎเกณฑตาง ๆ ไวดังน้ี 

 1. ผู เลน (Player) จะมีการกำหนด
กฎเกณฑของผูเลน  

 2. อุปกรณ (Equipment) กฎเกณฑมัก
จะกำหนดเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่จะใชเลนเกม 
เชน แปนคียบอรด  

 3. วิธีการเลน (Procedure) เปนการ
บอกรายละเอียดของวิธีการเตรียมเกมเพ่ือจะเร่ิมเลน 
วิธีการเลน  

 4. ขอบังคับ (Constraints) มีไวเพ่ือ
เปนการเพ่ิมรายละเอียดของวิธีการเลน โดยจะบอก
ขอบเขตและขอจำกัดของผูเลน ขอหามปฏิบัติ และ
ยังรวมถึงการลงโทษในกรณีผูเลนฝาฝน 

 5. คำแนะนำในการใช (Direction for 
Use) จะบอกวิธีการเลนท่ีจะทำใหเลนเกมน้ัน ๆ ดีขึ้น 
หรือมีผลดีตอการเลนเกม  

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาเกมการศึกษา 
มีขอท่ีนาสนใจในการนำมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพราะเกมการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการจูงใจ

ใหเกิดการเรียนรู มีความรูความเขาใจมากข้ึน รูจัก
หาเหตุผลและการตัดสินใจดัวยตนเอง ทำใหผูเรียน
ไดเกิดการเรียนรูสิ่งตางๆ ชวยสงเสริมใหผูเลนมีความ

พรอมท่ีจะเรียนดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทำให 
ผู เรียนจดจำ เน้ือหาไดอยางแมนยำ และคงทน 
นอกจากน้ียังสงเสริมความเจริญงอกงามทางดาน

สังคมของผูเรียน ชวยใหผูเรียนรูจักควบคุมตนเอง 
รูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ  
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สรุป 
การจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางองค

ความรูดวยตนเองโดยใชเกมการศึกษา เปนการดำเนิน
งานท่ีทำใหนักเรียนสรางความรูใหม นำประสบการณ
ใหมเขาสูประสบการณเดิมเหมือนหรือคลายคลึงกัน
โดยสมองจะไดรับเอาประสบการณใหมใหเขากับ 
ความคิด ก็จะทำการปรับประสบการณใหมใหเขากับ
โครงสรางของความรูเดิม การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
หรือสิ่งแวดลอมรอบตัว กิจกรรมการเรียนรูที่ดีจะตอง
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล
และแหลงความรูที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีโอกาส 
ไดเคล่ือนไหวรางกาย โดยการทำกิจกรรมในลักษณะ
ตางๆ มีกิจกรรมการเรียนรูท่ีดีควรเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึ่งเปนทักษะที่จำเปน 
ตอการดำรงชีวิต การจัดการศึกษาในปจจุบันจงึตอง
อาศัยเคร่ืองมือและเทคนิครวมดวยถึงจะประสบผล  

เกมประกอบบางคร้ังเรียก Game Based 
Learning การสอนควรมีเปาหมาย (Goal) และ
กฎเกณฑ (Rules) ในการเลนเกม ทั้งนี้ เ พ่ือเปน 
การจูงใจใหเด็กนักเรียนการมีสวนรวมในกิจกรรมทำ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเกม โดยท่ัวไป
แบงเปน 2 ประเภท 1.Communicative Games เกมน้ี 
มีจุดประสงคใหผูเรียนส่ือสาร สนทนา แลกเปล่ียน 
หรือปรับปรุงแตงขอมูล โดยใชโครงสรางทางภาษา
หรือคำศัพทที่กำหนดให 2.Non-communicative 
Games เกมน้ีสรางขึ้นเพ่ือใหผู เรียนไดรับความ
สนุกสนาน คลายความเครียด สวนใหญเกมเหลาน้ี
จะเนนในรูปการแขงขัน มีผูแพ ผูชนะ เกมการศึกษา 
เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
เ ป น เ กม ท่ีมี ลั กษณะกา ร เ ล น เ พ่ื อกา ร เ รี ยน รู 
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในขณะ
หรือหลังจากการเลนเกม เรียนไปดวยและก็สนุกไป
ดวยพรอมกัน จะตองมีกติกาและวิธีเลน การเลนเกม
ตองมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน อธิบายวิธีการเลน กฎ 
กติกา ใหนักเรียนเขาใจ ไมใชเวลามาก กอใหเกิดความ
สนุกสนาน และสงเสริมในการเรียนรูจากการเลน 
และเกมท่ีนำมาใชตองเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น 

ทำใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางมีความหมาย ทำให
นักเรียนไดเขามามีสวนมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางย่ิง
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนไมคอยดีนัก และถามีการ
แขงขันดวยนักเรียนจะย่ิงทุมเทจิตใจในการเลนมาก
ย่ิงข้ึน โดยควรมีการสรุปผลการเลนเกมใหทราบใน
การเลนทุกคร้ัง  
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บทคัดยอ 

ในชวงระหวางทศวรรษที่ผานมา มีการใชรูปแบบการเรียนรูโดยใชศิลปะเปนฐานในการจัดการเรียน
การสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เปนจำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไดแพรหลายเปนอยางมากท่ัวโลก เปนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ศิลปะและทางดานวิชาการเขาดวยกัน เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน กรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎีไดถูกพัฒนาข้ึนซึ่งเช่ือมโยงกระบวนการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขากับการจัดการเรียนรูโดยใชศิลปะ
เปนฐาน (Arts-Based Learning) การเรียนรูดวยศิลปะเปนฐานเปนการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติ  ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนการสอนวิธีการหน่ึงที่สามารถพัฒนาผูเรียนโดยผานทางการใชรูปแบบการสอนดวยศิลปะทุก
แขนง ไมวาจะเปนการแสดง ดนตรี นาฏศิลป หรือทศันศิลป เขารวมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอืน่ๆ  
ที่ไมใชรายวิชาศิลปะ จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยตางๆ พบวา การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐาน
นั้นเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณทางการเรียนมากย่ิงขึ้น ซึ่งสามารถสงเสริมภาวะความเปนผูนำ
ของผูเรียน เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนและการพัฒนาทางดาน
ความคิด เพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวทางอารมณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความคิดสรางสรรคของ 
ผูเรียนได นอกจากการบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร (STEM) เขากับ
การจัดการเรียนการสอนแลว การใชศิลปะบูรณาการเขารวมดวย (STEAM) จะสามารถทำใหผูเรียนไดเรียนรู
และสามารถแสดงออกไดอยางเต็มที่ตามศักยภาพของตน 

 

Abstract 

During the past decade, Arts-Based learning was widely implemented in primary, secondary 
and higher education in the United States, and nowadays was widespread throughout the world. 
Arts-Based learning is a learning model integrating between art and academic learning to promote 
the academic achievement of the students. The theoretical framework has been developed which 
is linked to the process of innovation and technology with Arts-Based Learning. This learning 

method develops students through all kinds of arts practices such as theater, music, dance or 
visual arts implemented in the other subjects that are not art. The study of literatures and researches 
has shown that, with Arts-Based instruction, students have more opportunities to explore new 
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experiences in learning which can promote the leadership, enhance academic achievement, 
stimulate learning interest, develop cognitive domain, raise up emotional adjustment, increase 
spiritual intelligence, and develop creative thinking of students. In addition, besides the integration 
of science, technology, engineering and mathematics (STEM) in an instruction, the implementation 
of art in the learning (STEAM) will enable students to learn more and to fully express themselves on 
their own potential. 

บทนำ 
ในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว

สงผลกระทบทั้งโลกท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมทำใหเกิดการเคล่ือนไหว
ของขอมูลขาวสาร การเงิน สินคาและบริการ และ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ มีการแขงขันกันทางธุรกิจใน
ระดับสงูในระหวางประเทศตางๆ จงึทำใหเกิดการรวม 
ตัวกันในกลุมประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตหรืออาเซียนท่ีไดผลประโยชนรวมกัน ประเทศไทย
ไดกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ใน ป พ.ศ. 2558 ทำใหมี
การต่ืนตัวอยางย่ิงในดานการพัฒนาทางดานวิทยาการ 
ความทันสมัย การใชภาษาในการติดตอสื่อสารและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือเตรียมความพรอมและสงเสริม
การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจใหกาวทันหรือเปน
ผูนำในเหลาประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนดวย
กัน การพัฒนาทางดานจิตใจ อารมณ ความคิด 
จินตนาการและความคิดสรางสรรคไปพรอมๆ กันกับ
การพัฒนาความเจริญทางดานวัตถุนั้นก็ยังเปนสิ่ง
สำคัญอยางย่ิงท่ี เพ่ือเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคุณภาพพรอมสำหรับ
โลกยุคใหมและเพ่ือสงเสริมความเจริญของประเทศ
อยางย่ังยืน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ไดใหความสำคัญตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสรางความ
พรอมสำหรับการเช่ือมโยงทางกายภาพท้ังโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูกับการยกระดับ
คุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด

สรางสรรคใหเปนพลังขับเคล่ือนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ ฉบับที่ 11: 7)  สงผลตอแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ท่ี
มุงเนนใหเยาวชนไทยมีชีวิตท่ี เกง ดี และมีสุข คนเกง 
คือ คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการดำเนินชีวิต โดยมีความ
สามารถในดานใดดานหน่ึงหรือรอบดาน หรือความ
สามารถพิเศษเฉพาะทาง เชน มีความคิดสรางสรรค 
เปนคนที่ทันสมัยทันเหตุการณ ทันโลกและทัน
เทคโนโลยี สามารถใชสติปญญาในการเผชิญและ
พิชิตปญหาพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ดังน้ัน
การพัฒนาใหเยาวชนไทยมีคุณสมบัติดังกลาว ทุก
ภาคสวนท้ังโรงเรียน ครู อาจารย ผูปกครอง และชุมชน
ตองมีความเขาใจและมีความมุงมั่นรวมมือกันโดย
การพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
เนนกระบวนการคิดอยางมีระบบ มีเหตุมีผล มุงให 

ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหและสรางสรรค เสริมสราง
คนใหมีความรู มีภูมิปญญารูทันโลก คิดเปน ทำเปน
และมีความคิดสรางสรรคในการผลิตสิ่งใหมๆ หรือมี
วิธีการคิดแกปญหาอยางมีกลยุทธรอบดาน และ
สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต พรอมกับการพัฒนาทาง
อารมณ สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางถูกตอง

เหมาะสม  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 หมวด 4  มาตรา 24 ซึ่งกำหนดใหสถานศึกษา
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู ที่มุงใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด  

การจัดการ สามารถคิดเปน ทำเปน มีการประยุกต

การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
อภินภัศ  จิตรกร  
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ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) 

ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา โดยใชสื่อ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
ทุกเวลาทุกสถานท่ี ใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน ฝกประสบการณใหผูเรียนได
เรียนรูฝกปฏิบัติใหทำได โดยคำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ทั้งนี้ไดกำหนดมาตรฐานดานคุณภาพ
ผูเรียนมาตรฐานท่ี 4 ไวดังน้ีคือ ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ จะเห็นไดวาการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคเปนสวนหน่ึงของการพัฒนา
ประเทศ ซ่ึงมีความเรงดวนในการพัฒนาท่ีตองใชความ
รวมมือจากทุกสวนทุกหนวยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2542: 8) 

 
ความสำคัญของคิดสรางสรรค 

ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการคิดของ
สมองซึ่งมีความสามารถในการคิดไดแปลกใหมและ
หลากหลาย โดยสามารถนำไปประยุกตกับทฤษฎี
หรือหลักการจนนำไปสูการคิดคนและสรางส่ิงประดิษฐ
ที่แปลกใหมหรือรูปแบบความคิดใหมๆ ความคิด
สรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะ
อเนกนัยอันนำไปสูการคนพบส่ิงใหมดวยการคิด 
ดัดแปลงจากความคิดเดิมผสมผสานกันใหเกิดเปน
สิ่งใหม รวมท้ังการประดิษฐคิดคนส่ิงตางๆ ตลอดจน
วิธีการคิดทฤษฎีหลักการหรือการประยุกตใชไดสำเร็จ 
ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทั่วไปที่ทุกคนมี 

ลักษณะเดนของความคิดสรางสรรคก็คือ การคิดได
หลายทิศทางหรือการคิดแบบอเนกนัย (Divergent 
thinking) (อารี พันธมณี, 2540: 113) การสงเสริม
การพัฒนาความคิดสรางสรรคในตัวบุคคลน้ันมีความ
สำคัญและจำเปนเปนอยางย่ิง เน่ืองจากความคิด

สรางสรรคน้ันเปนแรงกระตุนผลักดันใหมนุษยสามารถ
พัฒนากาวไปขางหนาได เกิดการคิดคนสรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ  ขึน้มา ไมวาจะเปนสิง่อำนวยความสะดวกตางๆ 

ในชีวิตประจำวัน การสาธารณสุข เคร่ืองมือหรืออุปกรณ
ทางการแพทยการคมนาคมรวมถึงงานศิลปะ 
วรรณกรรมและดนตรีที่แสดงออกถึงความเปน
มนุษยชาติ วราภรณ รักวิจัย (2535: 159) กลาว
วาความคิดสรางสรรคเปนส่ิงสำคัญและมีคุณคาอยาง
ย่ิงสำหรับมนุษยในยุคปจจุบัน ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา ผลจากความคิดริเร่ิมสรางสรรคของ
มนุษย นวัตกรรมเทคโนโลยีจะทำใหมนุษยอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุขสามารถปรับตัวและแกไขปญหา
ตางๆ เฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว  ซึ่งมีความเห็น
สอดคลองกับ Bromfield (2003:143) กลาววา ความ
คิดสรางสรรคชวยใหเกิดความรูความเขาใจในการ
แกไขปญหาตางๆ ไดดี มีปฏิสัมพันธทางสังคม รวม
ทั้งสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว Torrance (1962 
: 16) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถ
ของบุคคลในการคิดสรางสรรคผลิตผล หรือสิง่แปลกๆ 
ใหมๆ ที่ไมรูจักมากอน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีอาจจะเกิด
จากการรวมความรูตางๆ ที่ไดรับจากประสบการณ
แลวเช่ือมโยงกับสถานการณใหมๆ สิ่งท่ีเกิดข้ึนแต 
ไมจำเปนส่ิงสมบูรณอยางแทจริง ซึ่งอาจออกมาใน
รูปของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร  
De Bono (1977: 1) กลาววา การพัฒนาและสงเสริม
คนใหมีความคิดสรางสรรคน้ันเปนส่ิงท่ีสำคัญย่ิง เพราะ
คนจะใชความคิดสรางสรรคเหลาน้ันผลิตสิ่งใหมๆ 
ขึ้น มีวิธีการคิดแกปญาหาอยางมีกลยุทธหลากหลาย
และลึกซึ้ง สงผลตอการใชชีวิตประจำวันและการงาน
ได ความคิดสรางสรรคเปนคุณภาพท่ีมีอยูในมนุษย

ทุกคน หากไดรับการสงเสริมและพัฒนาและนำไป
ใชไดอยางเหมาะสม ก็จะเกิดประโยชนอยางมหาศาล 
หากสังคมใดมีประชากรท่ีมีความคิดสรางสรรคสูง  
ก็ยอมเปนแรงขับใหสังคมน้ันกาวหนาไปอยางรวดเร็ว 
คนท่ีมคีวามคิดสรางสรรคจงึเปนบคุคลท่ีเปนท่ีตองการ

ของสังคมทุกสังคม ดังน้ันการพัฒนาประชากรใหมีความ
คดิสรางสรรคนัน้ จงึเปนเปาหมายสำคญัในการพัฒนา
สงัคมและประเทศชาติ (อาร ีพันธมณ,ี 2545: 1)  

การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
อภินภัศ  จิตรกร  
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นักวิชาการหลายทานใหแนวคิดในเร่ืองความ
คิดสรางสรรคไววา ความคิดสรางสรรคเปนส่ิงท่ีสามารถ
พัฒนาได ดังท่ี  Miles (1997) กลาววา ความคิด
สรางสรรคเปนคุณลักษณะท่ีมีอยูในตัวคนทุกคน และ
สามารถสงเสริมใหคุณลักษณะน้ีใหพัฒนาสูงข้ึนถามี
การพัฒนาท่ีถูกวิธี ซึง่สอดคลองกับ De Bono (1977) 
กลาวว า ทุกคนมีความคิดสรางสรรคอ ยู ในตัว  
แตอาจแตกตางกันท่ีระดับความมากนอย Torrance  
(1962) สนับสนุนวาความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนา
ได ดวยการสอน ฝกฝนและฝกปฏิบัติที่ถูกวิธี แตเปน
ที่นาเสียดายท่ีในสภาพการศึกษาของไทยในปจจุบัน 
ยังไมไดชวยผลักดันและเอ้ือใหผูเรียนไดพัฒนาและ
แสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคเทาท่ีควร ยังมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนทองจำและ
เช่ือฟงผูสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลางทำใหผูเรียนขาด
ทักษะการคิด (วิทยากร เชียงกุล, 2552) ผูที่คิดออก
นอกกรอบหรือแหวกแนวออกไปจากส่ิงเดิมๆ ที่สังคม
มีอยูอาจเสี่ยงตอการไมเปนท่ียอมรับจากสังคมหรือ
คนรอบขาง ทำใหผูเรียนสวนใหญไมกลาท่ีจะคิด
สรางสรรค ไมสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ออนดอยในการคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
ไมสามารถคิดอยางมีระบบ อยางมีเหตุผล คิดวิเคราะห 
และคิดสรางสรรคในการแกไขปญหาตางๆ ได ซึ่งสง
ผลตอทักษะการดำเนินชีวิตอยางรูทันโลก จากสภาพ
ปญหาดังกลาว บทบาทของครูผูสอนจึงสำคัญย่ิงใน
การในการจัดการเรียนรูใหกระตุนและสงเสริมผูเรียน
ใหเกิดการพัฒนาดานความคิดสรางสรรคในทางท่ีถูกตอง 

เพ่ือสรางผูเรียนท่ีเกง ด ีมสีขุ ตามทีส่งัคมคาดหวังไว  
 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
ความคิดสรางสรรค หรือ Creative Thinking 

เปนหน่ึงในทักษะสำคัญของครูที่ไดรับการกำหนดให

เปนทักษะท่ีจำเปนจะตองนำไปใชในกระบวนการ
พัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสถานการณโลกมี
ความแตกตางจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 ระบบการ

ศึกษา ตองมีการพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับภาวะ
ความเปนจริง 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเร่ือง “ทักษะ
แหงอนาคตใหมหรือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21” ได
ถูกพัฒนาข้ึน โดยคำนึงถึงเยาวชนท่ีจะตองมีทักษะ
สำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกแหงศตวรรษท่ี 21 
จึงไดพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 ขึ้น สามารถสรุปทักษะสำคัญท่ีเด็ก
และเยาวชนควรมีไดวา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
หรือ 3Rs  และ 7Cs ซ่ึงมีองคประกอบ ดังน้ี 3Rs ไดแก 
Reading (การอาน), การเขียน(Writing) และ 
คณิตศาสตร (Arithmetic) และ 7Cs ไดแก Critical 
thinking & problem solving (ทักษะดานการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) Creativity 
& innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม)
Cross-cultural understanding (ทักษะดานความ
เขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, 
teamwork & leadership (ทักษะดานความรวมมือ 
การทำงานเปนทีม และภาวะผูนำ) Communications, 
information & media literacy (ทักษะดานการส่ือสาร 
สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing & ICT 
literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร) Career & learning skills  
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เปนการกำหนดแนวทางยุทธศาสตรใน
การจัดการเรียนรู โดยรวมกันสรางรูปแบบและแนว
ปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนท่ีองคความรู ทักษะ 

ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน เพ่ือ
ใชในการดำรงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงใน
ปจจุบัน (วิจารณ พานิช, 2555: 19) 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตอง “กาวขาม
สาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะเพ่ือการดำรงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21” ( 21st Century Skills) ที่ครูสอน 

การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
อภินภัศ  จิตรกร  
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ไมได นักเรียนตองเรียนเอง หรือพูดใหมวาครูตอง 
ไมสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอำนวยความ
สะดวก (Facilitate) ในการเรียนรูใหนักเรียน เรียนรู
จากการเรียนแบบลงมือทำ แลวการเรียนรูก็จะเกิด
จากภายในใจและสมองของตนเอง การศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ตองเตรียมคนออกไปเปนคนทำงานท่ี
ใชความรู (Knowledge Worker) และเปนบุคคลพรอม
เรียนรู (Learning Person) ไมวาจะประกอบ สมัมาชพี
ใด มนษุยในศตวรรษที ่21 ตองเปนบคุคลพรอมเรยีนรู 
และเปน คนทำงานท่ีใชความรู แมจะเปนชาวนาหรือ
เกษตรกรก็ตองเปนคนท่ีพรอมเรียนรูและเปนคนทำงาน
ที่ใชความรู ดังน้ันทักษะสำคัญท่ีสุดของศตวรรษท่ี 
21 จึงเปนทักษะของการเรียนรู (Learning Skills) 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จำตองเปนเชนนี้ก็เพราะ
ตองเตรียมคนไปเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 
รุนแรง พลิกผัน และคาดไมถึง คนยุคใหมจึงตองมี
ทักษะสูงในการเรียนรูและปรับตัว (วิจารณ พานิช, 
2555: 16-18) จะเห็นไดวา ความคิดสรางสรรค หรือ 
Creative Thinking เปนหน่ึงในทักษะสำคัญของผู
เรียนในศตวรรษท่ี 21 จะตองมีเพ่ือที่จะสามารถอยู
ในโลกยุคใหมนี้ได 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
มุงเนนแนวคิดเร่ืองการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการ
เรียนรูของผูเรียนเปนสำคัญ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากครู

เปนศูนยกลางท่ีถายทอดความรูมาเปนชวยอำนวย
ความสะดวกและจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูไดดวยตนเองโดยท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ซึ่งตองอาศัยวิธีการจัดการท่ีหลากหลาย เน่ืองจาก
แนวคิดทางการศึกษาไมเคยหยุดนิ่งอยูกับที่ นักการ
ศึกษาและนักคิดตางก็พยายามแสวงหาแนวคิด 
แนวทางและวิธีการท่ีจะนำการศึกษาใหกาวหนาไป
ขางหนาตอไปเรื่อยๆ (ทิศนา แขมมณี, 2550)  

การสงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน
นั้นจำเปนท่ีจะตองพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทาง
ดานการจัดการเรียนการสอนใหเอ้ืออำนวยและสงเสริม

ใหผูเรียนฝกทักษะทางดานการคิดไดอยางเต็มศักยภาพ 
โดยการจัดการเรียนการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐาน 
เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกิด
ทักษะทางดานการคิด ความคิดสรางสรรค ทักษะ
ทางสังคมและความเปนผูนำของผูเรียนไดดีวิธีหน่ึง  

 
การจัดการเรียนรูโดยใชศิลปะเปนฐาน 

ทศวรรษท่ีผานมา มกีารใชรปูแบบการเรียนรู 
โดยใชศิลปะเปนฐานในการจัดการเรียนการสอนเปน
จำนวนมากในระดับประถม มัธยมศึกษาและระดับ
อุดมศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไดแพรหลาย
เปนอยางมากท่ัวโลก เปนการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนศิลปะและทางดานวิชาการเขาดวยกัน 
เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน กรอบ
แนวคิดทางทฤษฎีได ถูกพัฒนาข้ึนซึ่ ง เชื่อมโยง
กระบวนการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขากับการจัดการ
เรียนรูโดยใชศิลปะเปนฐาน (Arts-Based Learning) 

การเรียนโดยใชศิลปะเปนฐานเปนเคร่ืองมือ
สำหรับการใชทักษะทางศิลปะ กระบวนการและ
ประสบการณทางดานการศึกษาในการสงเสริมการ
เรียนรูในสายสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไมใชศิลปะ เปนการ
สอดแทรกกิจกรรมศิลปะเขาไปในการสงเสริมการ
เรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีไมใชรายวิชาศิลปะ ซ่ึงจะชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ (John 

M. Eger, 2015) ซึ่งคลายกับการท่ีใหผูเรียนเขียนผัง
ความคิด (Mind Maping) ผูเรียนจะเกิดการจดจำ
เปนอันดับแรก การจำแนกแจกแจง การคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และเกิดความคิดสรางสรรค  
การเรียนรูดวยศิลปะเปนฐานเปนการเรียนรู

ดวยการฝกปฏิบัติ  ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอน
วิธีการหน่ึงท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนโดยผานทางการ
ใชรูปแบบการสอนดวยศิลปะ การใชศิลปะเปนฐาน

ไมไดหมายถึงการทำใหผูเรียนกลายเปนศิลปน แต
เปนการทำใหผูเรียนไดฝกคิดและสรางสรรคในสิ่งท่ี
เรียนโดยใชศิลปะเขามาชวย เปนการเปดโลกทัศนให

การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
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ผูเรียนไดเรียนรูกับแนววิธีการใหมๆ สำหรับการ
ตัดสินใจและการแกปญหาตางๆ ทำใหผูเรียนมีแนวคิด
ที่หลากหลายไปในทางท่ีสรางสรรค (Cathryn Lloyd,
2016) 

การจัดการเรียนรูโดยใชศิลปะเปนฐาน 
เปนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นำศิลปะ
และการสรางสรรคงานศิลปะรวมท้ังกระบวนการ 
ทางทัศนศิลปและทางศาสตรตางๆ เพ่ือที่จะออก 
แบบโปรแกรม การนำไปใชและการประเมินผลใน
กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนในศาสตร
ตางๆ โดยท่ีรวมโครงการทางดานศิลปะโดยตรงเพื่อ
ใหเชื่อมโยงกับแนวทางในการสรางสรรคงานศิลปะ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงความเชื่อมโยงกับการแสดงการ
ติดตั้งผลงานและการเกิดข้ึน วัตถุประสงคของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชศิลปะเปนฐาน คือการใช
การสรางสรรคผลงานศิลปะทางดานทัศนศิลป เปน 
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน การสรางสรรค
รูปภาพตางๆ หรือการกระทำตางๆ เพ่ือที่จะสอนใน
ศิลปศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใชศิลปะเปน
ฐานเปนการรวมโครงการทางดานการศึกษา โครงการ
ศิลปะ และการสรางสรรคแนวคิดกระบวนการ ของ
ศิลปนในสมัยใหมมาใช เปนวิธีการท่ีมีเปาประสงคใน
การบูรณาการรูปทรง ทางทัศนศิลป กับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาทัศนศิลป เปนการนำเสนอ

รูปภาพตางๆ และแนวความคิดสำหรับการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งประกอบไปดวยโครงการตางๆ 
ทางการศึกษา มีความเช่ือมโยงสัมพันธโดยตรงกับวิธี

ทีศ่ลิปนใชในการสรางสรรคผลงาน (Rolda’n & Mari’n 
Viadel, 2010 อางถึงใน Shifra Schonmann,  
2015: 193) 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมขอมูลเพ่ือท่ี
จะสนับสนุนและศึกษาอิทธิพลของการสอนโดยใช

ศิลปะเปนฐานในหลายรูปแบบในการจัดการเรียนรู 
จากงานวิจัยพบวา มีความสัมพันธระหวางการจัดการ

เรียนการสอนศิลปะกับประสิทธิภาพในการพัฒนา

ความคิด สวนใหญจะไดผลสรุปของการศึกษาโดย
เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ศิลปะเปนฐานเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
บทสรุปในการวิจัยสรุปวา ประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชศิลปะเปนฐานข้ึนอยูกับการต้ัง
เปาประสงคผลการเรียนรูที่ตองการโดยท่ีไมไดตัดสิน
โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปก็คือการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชศิลปะเปนฐานควรท่ีจะนำ
ไปใชเพ่ือจุดประสงคทางดานศิลปะ แตอาจมีอิทธิพล
ในการกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน และการ
พัฒนาทางดานความคิดแบบโดยทั่วๆ ไป (Robin 
Rooney, 2004:1) 

งานวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนรูโดยใชศิลปะ
เปนฐาน และการพัฒนาภาวะความเปนผูนำของ
เยาวชน (Art Based Learning and Youth 
Leadership Development)  เพ่ือศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชศิลปะเปนฐานสามารถพัฒนา
ภาวะความเปนผูนำในเยาวชนไดอยางไร งานวิจัย
กระทำโดยความรมมือกับองคกร Power of Hope 
(POH) ซึ่งเปนองคกร ในการสงเสริมเยาวชนโดยการ
ใชศิลปะเปนส่ือ ผูเขารวมโครงการประกอบไปดวย
เยาวชน สมาชิกบุคลากรขององคกร และชุมชน การ
วิจัยเปนการวิจัยแบบ Action Research โดยใชศิลปะ
เปนฐาน การเลาเร่ือง และการถามคำถาม ขอมูลถูก
เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง 11 คนโดยการสัมภาษณ
แบบกลุม (focus group) ผลการวิจัยพบวา การจัดการ
เรียนรูแบบศิลปะเปนฐานสามารถพัฒนาภาวะความ

เปนผูนำได 12 ประการ ใน 5 ขอบเขต เชน การพัฒนา
สวนบุคคล ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความ
คิดสรางสรรค การสรางชุมชน และคำมั่นสัญญาใน
การพัฒนาโลกท่ีดีขึ้น (Royal Roads University, 
2006: Abstract) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Charleen Tupper (2008) เรื่อง “Expressive 
Arts-Based Learning for Leadership Development: 
An Integral Approach” กลุมตัวอยางผูเขารวม  
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10 คนใชเวลาการทดลองใน 6 สัปดาห โดยใชกิจกรรม
ศิลปะการเลนโยคะและศิลปะการแสดงออก จัดข้ึนท่ี 
Hollyhock Education and Retreat Center ใน 
แคนาดา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการ
เรียนรูแบบศิลปะเปนฐานสามารถสรางศักยภาพภาวะ
ความเปนผูนำในงานท่ีซับซอนหรือในสิ่งแวดลอมใน
ท่ีทำงานไดอยางไร การนำทฤษฎีการเรียนรูบูรณาการ
กับรูปแบบที่สำคัญ (Integral Models) ทฤษฎีภาวะ
ความเปนผูนำ ทฤษฎีความซับซอน การศึกษารางกาย
และจิต และดนตรีการแสดงออกทางศิลปะถูกนำมาใช 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยท้ังแบบปริมาณและคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชศิลปะ
การแสดงออกเปนฐานสามารถเพ่ิมศักยภาพในการ
ปรับตัวทางอารมณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
และความคิดสรางสรรคได (Charleen Tupper, 2008: 
Abstract) จากการศึกษาความคิดสรางสรรคของ 
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชศิลปะเปนฐานโดย Harvey Seifter 
(2016 อางถึงใน John M. Eger, 2016) ศึกษาผล
การทดสอบกอนและหลังเรียนของผู เ รียนระดับ
มัธยมศึกษาที่เรียนดวยการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชศิลปะเปนฐานพบวา ทักษะทางดานความคิด

สรางสรรคและแนวความคิดเพ่ิมมากข้ึนอยางมีนัย
สำคัญ (13%) การวิเคราะหปญหา (50%) จำนวน

ความหลากหลายของการคิดแกปญหา (37%) ใน
หลายๆ กรณีศึกษานักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบ 
STEM จะมีการลดลงในดานตางๆ ของความคิด

สรางสรรค ดังน้ันจึงสามารถสรุปท่ัวไปวาความแตกตาง
ระหวางการจัดการเรียนการสอนโดยใชศิลปะเปน

ฐานและการเรียนในรูปแบบปกติจะแตกตางกันอยาง
มนียัสำคัญ ดงัน้ันสามารถสรุปไดวาการจัดการเรียนรู 
แบบศิลปะเปนฐานจะมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมความ

คิดสรางสรรคของผูเรียนได การจัดการเรียนรูแบบ
ศิลปะเปนฐานยังมีอิทธิพลตอการเรียนการรวมมือกัน 
สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาท่ีทำงานกันเปน

ทีมโดยใชการจัดการเรียนการสอนศิลปะเปนฐานความ
สามารถในการทาทายปญหาเพ่ิมขึ้น (11%) ความ
สามารถในการระบุปญหาไดอยางชัดเจน (74%)  
ความสามารถในการแกไขปญหา (43%) และมีการ
คิดนวัตกรรม (68%)  

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวจิยัตางๆ 
พบวา การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานน้ันเปน 
การเปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณทางการเรียน
มากย่ิงข้ึน ซึ่งสามารถสงเสริมภาวะความเปน 
ผูนำของผูเรียน เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถ
กระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนและการพัฒนา
ทางดานความคิด เพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวทาง
อารมณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความคิด
สรางสรรคได 

 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชศิลปะ
เปนฐาน 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ จะพบ
รูปแบบท่ีหลากหลายในการนำศิลปะเปนฐานเขามา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเนนท่ีการ
นำไปใชในระดับขององคกรชุมชนตางๆ โรงเรียนใน
ชั้นเรียนโดยคุณครู โดยเฉพาะอยางย่ิงในการจัดการ
เรียนการสอน นักวิชาการและผูจัดการองคกรใชการ
จัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานมาปฏิบัติอยาง

หลากหลายเพ่ือท่ีจะไดผลลัพธ สำหรับกลุมเปาหมายท่ี
หลากหลาย ดังรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติดังตอไปนี้ (Robin Rooney, 2004:2-5) 

ในระดับชุมชน การจัดการเรียนการสอนโดย
ใชศิลปะเปนฐานอาจจะมุงประเด็นอยูที่การพัฒนา 
ผลผลิต สำหรับประชากรในชุมชนหน่ึงหรือท้ังกลุม
ชุมชนทั้งหมด ดังตัวอยางเชน Project Zero an 
Education Research group at the Harvard 

Graduate School of Education ศูนยการจัดการ
ศิลปะ ชุมชนในทองถิ่นท่ัวท้ังประเทศรวมมือกันให
สมาชิกสามารถบรรลุเปาหมายในการศึกษาและการ
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มีสวนรวมในสังคมได โดยการชวยเหลือทางดานการ
เงินสำหรับผูดอยโอกาส ในหลายๆ โครงการทางศิลปะ
ของชุมชนโดยผานทางศิลปศึกษา ตัวอยางเชน การ
สอนทักษะท่ีสามารถนำไปประยุกตใชในที่ทำงานได 
เชน การวางแผนและการประเมินตนเอง ชุมชนรวม
กับโรงเรียนพัฒนาโครงการทางศิลปะข้ึน เพ่ือท่ีจะ
สรางความสัมพันธระหวางองคกรตางๆ ในชุมชน  
ผูรวมโครงการทางศิลปะอาจจะประกอบไปดวย 
ตัวแทนตางๆ จากภาคประชาชน โรงเรียน และองคกร
ศิลปะตางๆ ในชุมชนนั้นๆ ชุมชนพ้ืนถ่ินสามารถหา
แหลงขอมูลหรือจัดหาองคกรภายนอกมาชวยในการ

พัฒนาหรือรวมจัดการโครงการศิลปะเปนฐาน โดย
การจัดอบรมศิลปะสำหรับชุมชนได ตัวอยางเชน 
โครงการ The Community Arts Training (CAT) จัด
ข้ึนโดยสถาบัน St. louis Regional Arts Commission 

ในระดับการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
โดยใชศิลปะเปนฐานอาจจะถูกนำมาใชในโรงเรียน
ทั้งโรงเรียน รูปแบบจะประกอบไปดวยกิจกรรมของ
โรงเรียนท้ังโรงเรียน หลักสูตรจะถูกพัฒนาข้ึนโดยใช
ศิลปะเปนฐานท้ังโรงเรียนและการปฏิรูปโรงเรียนอยาง
ลึกซึ้ง กิจกรรมศิลปะของโรงเรียนอาจจะมุงเนนไปที่ 
1 โครงการท่ีนักเรียนทุกคนสามารถเขารวมได  

ภาพท่ี 1  กระบวนการเรียนรูโดยใชศิลปะเปนฐาน เขาถึงเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559 
เขาถึงจาก https://ubqtsolutions.com/2015/11/28/design-thinking-through-art-based-methods 
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จากรูปภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
การเรียนรูโดยใชศิลปะเปนฐาน ประกอบไปดวย  
4 ขั้น ไดแก ขั้นท่ี 1 การคิดอยางลึกซ้ึงเปนการคิดถึง
ปญหาอยางลึกซึ้งและการแสดงออกซ่ึงปญหาน้ันได
ดีที่สุดอยางไร ขั้นท่ี 2 การส่ือสาร เปนข้ันตอนการ
สนทนากันและระดมสมองเพื่อที่จะทราบถึงการ
แสดงออกซ่ึงแนวคิดตางๆ ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติ ไมวา
จากการแสดงออกบนเวที บนผืนผาใบ การสรางแบบ
จำลอง หรือการสรางตนแบบเพื่อที่จะแสดงออกซึ่ง
แนวความคิดตางๆ และข้ันสุดทายข้ันท่ี 4 การนำเสนอ
เพ่ือที่จะไดผลสะทอนกลับ การทดลองการนำไปใช 
เพ่ือศึกษาแนวทางการนำไปใชและระบุปญหาตางๆ 

หลักสูตรการใชศิลปะเปนฐานสำหรับทั้ง
โรงเรียนอาจจะถูกนำมาใชเพ่ือท่ีจะสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนศิลปะในโรงเรียน หรือจะเปนแนวทาง
ในการผสมผสานเน้ือหารายวิชาและเทคนิคการสอน
ตางๆ เขาดวยกันแบบเรียนท้ังโรงเรียน ตัวอยางเชน 
โรงเรียนใหนักเรียนทุกคนตองลงเรียนรายวิชาทัศนศิลป 
การละคร นาฏศิลปและดนตรี รูปแบบการจัดการทั้ง
โรงเรียนน้ีสามารถใหบุคลากรของโรงเรียน ศิลปน 
และชุมชน ที่มีสวนรวมในหลักสูตร สามารถเขารวม
ในการสอนดนตรีนาฏศิลปการแสดงหรือทัศนศิลป
สำหรับนักเรียนของโรงเรียน โดยใชสื่อที่หลากหลาย
และสามารถผสมผสานกับเน้ือหารายวิชาอ่ืนๆ 

โรงเรียน The Federal Comprehensive 
School Reform (CSR) ใชการจัดการเรียนการสอน

ศิลปะเปนฐานโดยเปนหลักสูตรท้ังโรงเรียนแทนท่ีจะ

ใชเปนแตละโปรแกรมแยกตางหาก ผลที่ไดพบวารูป
แบบการจัดการเรียนการสอนสามารถสงเสริมและ
การบูรณาการศิลปะในการศึกษาและยังสามารถ
สงเสริมกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน ท่ีสามารถ
ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและเปนการเปดโอกาส

ใหผูเรียนมีประสบการณทางการเรียนมากย่ิงข้ึน 
รูปแบบอื่นๆ ของการนำรูปแบบศิลปะเปน

ฐานไปใช ซึ่งมุงประเด็นตรงท่ีกิจกรรมการเรียนการ

สอนในระดับชั้นเรียน เปนการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
แบบปกติโดยบูรณาการศิลปะเขามาในชั้นเรียน หรือ
การนำศิลปนเขาไปในชุมชน โดยมีการทำงานรวมกัน
กับผูเรียนและคุณครูท่ีจะวางแผนการบูรณาการศิลปะ
เขาในบทเรียน ตัวอยางเชน การนำศิลปนเขารวม
เปนการสวนตัวในช้ันเรียนในทุกๆ สัปดาหเปนเวลา
ติดตอกัน 2 ป เพ่ือใหผูเรียนสามารถบูรณาการศิลปะ
เขากับการเรียนการสอนรายวิชาภาษา ศิลปะ เลขคณิต 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ตัวอยางเชน โครงการ ABC 
เปนโครงการหน่ึงท่ีจัดขึ้นในรัฐ South Carolina เปน
โปรเจคท่ีชวยเพ่ิมการเขาถึงการศึกษาศิลปะและการ
บูรณาการศิลปนเขาสูชุมชน โรงเรียน และสวนอำเภอ 
โดยนำศิลปนผูมีช่ือเสียงและนักการศึกษาศิลปะเขาถึง
หองเรียน คุณครู บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียน
รวมกันวางแผนในการพัฒนาบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนศิลปะของชุมชน ทั้งสถาบันจัดใหมีการ
อบรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร และการพัฒนาระบบ
นิเวศของชุมชนโดยใชการจัดการเรียนการสอนศิลปะ
เปนฐาน มีการรวมมือการเจรจาเก่ียวกับขอขัดแยง
ตางๆ การใหทุนการประเมิน การรวมมือระหวาง
สาธารณะ และการสนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดการ
อบรมการพัฒนาชุมชนโดยใชการใชศิลปะ มีการให
ความชวยเหลือนักเรียนท่ี ประสบปญหาในการเรียน
ระดับมัธยมศึกษา และมีการชวยเหลือเพ่ือพัฒนา

ความสัมพันธของผูเรียนท่ีมีความเส่ียงในการเรียน
กับผูเรียนท่ีประสบปญหาทางทักษะดานสังคม 

รูปแบบการเรียนการสอนเปนทีมน้ี นอกจาก

จะติดตอผูมีชื่อเสียงจากชุมชนแลว รูปแบบนี้ยังเปด
โอกาสใหคุณครูและนักศิลปะเขาถึงการจัดการเรียน

การสอนรวมกัน ซึ่งเปนการบูรณาการศิลปะและ 
การจัดการเรียนการสอนเขาดวยกัน ในขณะท่ีรูปแบบ
ส ว น ใ หญ จ ะ น ำ ศิ ล ป ะ เ ข า ใ น ชั้ น เ รี ย น ด ว ย 

การจัดการเรียนการสอนเทาน้ัน แตในรูปแบบน้ีจะ
บูรณาการชุมชน กิจกรรมทางความคิดและหองเรียน
ศิลปะเขาดวยกัน ตัวอยางเชน Project Zero เปน

การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
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โครงการการศึกษาการประยุกตใชการจัดการเรียน
การสอนโดยใชศิลปะเปนฐานในโรงเรียนมัธยมโดยท่ี
ครูจะชวยนักเรียนใหบรรลุพุทธพิสัยทางบวกและการ
รวมมือกันกับสังคมในดานตางๆ   เพ่ือที่จะเผยแพร
โครงการศิลปะศึกษาใหกวางขวางออกไป โครงการ 
ABC ของ South Carolina ไดพัฒนาเครือขายชุมชน

ทางดานศิลปะข้ึน สมาชิกในเครือขายประกอบดวย
นักศิลปศึกษา ศิลปน ผูบริหารโรงเรียนคุณครู พอแม
ผูปกครอง และผูจัดการทางดานศิลปะเครือขายจะ
สนับสนุน ทางดานศิลปศึกษา โดยการจัดวางแผน
ทรัพยากรการใหคำปรึกษา การสนับสนุนตางๆ รวม
ท้ัง การแบงปนขอมูลทางดานศิลปะในระหวางรัฐตางๆ 
(Robin Rooney, 2004: 4-5) 

ภาพท่ี 2   รูปแบบการพัฒนาชุมชนโดยใชศิลปะเปนฐาน เขาถึงจาก Artfullife.org 
เขาถึงเม่ือ 30 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรวมมือกันในระดับชุมชน การจัดการ

เรียนรูโดยใชศิลปะเปนฐานสามารถพัฒนาความ
สัมพันธตางๆ และความรวมมือระหวางชุมชนและ
โรงเรียนไดดี จากการศึกษาพบวาการรวมมือกันใน
สังคมและชุมชนท่ีใชการบูรณาการศิลปะในการจัดการ

เรียนรูในชุมชุนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ตัวอยางเชน การสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางองคกรตางๆ การรวมมือนั้น

สามารถชวยทำใหการแกปญหาตางๆ ของชุมชนได
เปนผลสำเร็จดีย่ิงข้ึน การใชศิลปะเปนฐานโดยรวมมือ
กันท้ังโรงเรียนโดยใหนักเรียนเขารวมดวย ผูเรียนจะ
สามารถเชื่อมโยงความสนใจในการสื่อสารกับชุมชน 

เกิดความคิดสรางสรรคและมีความนับถือตนเองเพ่ิม
มากข้ึนอีกดวย (Robin Rooney, 2004: 8) 

ในดานภาคธุรกิจ การจัดการเรียนรูโดยใช
ศิลปะเปนฐานเปนรูปแบบในการสงเสริมใหพนักงาน
มีทักษะในการทำงานเปนทีมสูงข้ึน มีการจัดการและ

การส่ือสารท่ีดีข้ึน ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาบริษัท
มากกวา 500 แหง ใชทักษะกระบวนการทางศิลปะน้ี 
สรางประสบการณเพ่ือท่ีจะสงเสริมความคิดสรางสรรค 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชศิลปะเปนฐานยังถูก
ใชในโรงเรียนแพทย มากกวาคร่ึงหน่ึงในประเทศสหรัฐ
อเมริกาเพ่ือท่ีจะพัฒนาทักษะทางดานการสังเกตให

กับผูเรียน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ีสามารถ
ที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีความเขมแข็งในทักษะทาง

ดานการส่ือสาร และยังบูรณาการใชในการเพ่ิมการ
จัดการบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ

การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
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อุดมศึกษาและในโครงการผูนำตางๆ อีกดวย (John 
M. Eger, 2015) 

ในขณะท่ีการบูรณาการวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรเขากับการจัดการเรียนการสอน หรือที่
เรียกยอๆ วา STEM ประสบความสำเร็จเปนอยาง
มากในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา การบูรณาการศิลปะเขากับการเรียน
การสอนโดยใชรูปแบบศิลปะเปนฐานจะเปนการเพ่ิม
ประสบการณใหกับสหวิทยาการตอการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ STEM ได ซึ่งศิลปะจะเปนตัว
เชื่อมโยงหรือเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมความคิด
สรางสรรคและการรวมมือระหวาง STEM และผูเรียน 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Nettrice Gaskins (2014) 
กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชศิลปะเปน
ฐานจะชวยสงเสริมการเรียนการสอนแบบ STEM 
โดยการใชศิลปะเปนเสมือนทางออกใหผูเรียนท่ีจะ
แสดงออกทางดานความคิดและความคิดสรางสรรค 
อนุญาตใหผูเรียนไดเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูของ
ตนเองอยางแทจริง จากการรายงานผลการวิจัยของ 
Farrell M. Ayers (อางถึงใน John M. Eger, 2015)  
ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนท่ีเรียนในหองเรียนแบบ
บูรณาการศิลปะจะมีความคิดสรางสรรค การทาทาย
ในเชิงบวก และการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
มากกวาผูที่ไมไดเรียนในหองเรียนแบบบูรณาการ

ศิลปะ 
ในการประชุม learning and Brain ในซาน

ฟรานซิสโก (John M. Eger, 2015) นักวิจัยไดศึกษา

แนวความคิดเบ้ืองตนท่ีวาวิทยาศาสตรสามารถท่ีจะ
สงเสริมความจำ ความคิดและการเรียนรูได การใช
การเรียนการสอนแบบศิลปะเปนฐานในหลักสูตรการ
บูรณาการความรวมมือของผูเรียน จะสามารถสงเสริม
เยาวชนในการเรียนรู รวมท้ังการใชการเคล่ือนไหว 

การเตน การละคร การออกกำลังกาย แมกระท่ังทาทาง
ชวยใหเยาวชนสามารถคิดไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน เกิด
ความคิดสรางสรรคและสามารถชวยเพ่ิมความจำ 

เชนเดียวกับ STEM การบูรณาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตรและศิลปะ
เขาดวยกันในการจัดการเรียนการสอนจะทำใหเกิด
ความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปจจุบันมีรูปแบบการเรียนท่ีพัฒนา
ขึ้นจากการเรียนการสอน STEM จะบูรณาการศิลปะ
และการออกแบบเขาไปดวย หรือเรียกยอๆ วา STEAM 
(Science,Technology, Engineering, Arts, and 
Mathematics) 

 
อุปสรรคท่ีขัดขวางการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนโดยใชศิลปะเปนฐาน 

จากการศึกษาพบวา มีอุปสรรคใหญ 2 
ประการท่ีขัดขวางการบูรณาการการใชศิลปะเปนฐาน
ในการจัดการเรียนการสอน ประการแรกคือ จากการ
ที่การวิจัยไมสามารถพิสูจนไดวาการจัดการเรียนรู
แบบศิลปะเปนฐานสามารถสงผลตอการเรียนรูทาง
ดานวิชาการของผูเรียนได และประการท่ี 2 คือ การ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางดานวิชาการจาก
การทดสอบระดับชาติตางๆ (Robin Rooney, 2004: 
15-18) 

ในประเด็นแรก งานวิจัยไมสามารถพิสูจน
ไดวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชศิลปะจะสามารถ
สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้นได ถึงแมวา
จะมีผลการศึกษาบางสวนท่ีแสดงวาการใชศิลปะเปน
ฐานในการจัดการเรียนการสอนสามารถชวยใหนักเรียน

เรียนรูได ตัวอยางเชน ผลการวิจัยเพ่ือพิสูจนความ

สัมพันธระหวางการสอนศิลปะและการสอบวัดความ
รูทางวิชาการโดย Horowitz และคณะ (2004) สรุป
ผลวาเปนการยากท่ีจะศึกษาความซับซอนและมิติที่
หลากหลายของศิลปศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการท้ังโรงเรียน เปนการ

ยากท่ีจะสุมกลุมตัวอยางและกำหนดกลุมควบคุม ซึ่ง
การจัดการวิจัยจะตองจัดการแบบรูปแบบดั้งเดิมเพื่อ
ที่จะศึกษาความเช่ือมโยงของศิลปะและวิชาการ 

การจัดการเรียนรูแบบศิลปะเปนฐานเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
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อุปสรรคประการท่ีสองคือ การท่ีโรงเรียนจะ
ตองเตรียมนักเรียนสำหรับการสอบทางดานวิชาการ
ตางๆ ครูจะตองเตรียมทางดานวิชาการใหนักเรียน
อยางเขมขนสำหรับการสอบวัดผลระดับชาติทางดาน
วิชาการ ซึ่งจะทำใหเปนการขัดขวางการบูรณาการ
ศิลปะเขากับการเรียนการสอน เน่ืองจากเวลา 
ไมเพียงพอ 

จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวา การจัดการ
เรียนรูโดยใชศิลปะเปนฐานเปนการเปดโอกาสใหผู
เ รียนมีประสบการณทางการเรียนรูและสามารถ
แสดงออกไดมากข้ึน โดยการบูรณาการศิลปะทุกแขนง 
ทั้งดนตรี นาฏศิลป การละคร รวมถึงทัศนศิลป เขา
กับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีไมใชศิลปะ เพ่ือ
สงเสริมศักยภาพของผูเรียนในดานตางๆ ซึ่งการเรียน
การสอนรูปแบบศิลปะเปนฐานน้ีสามารถสงเสริมภาวะ
ความเปนผูนำ เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถ
กระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนและการพัฒนา
ทางดานความคิด เพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวทาง
อารมณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความคิด
สรางสรรคของผูเรียนได ถาพิจารณาจากผลการ

บูรณาการศิลปะเขากับการจัดการเรียนการสอนทาง
ดานวิชาการแลวสามารถกลาวไดวาการจัดการเรียนรู 
แบบศิลปะเปนฐานอาจเปนทางเลือกท่ีดีทางเลือก
หน่ึงสำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ก็เปนได  
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บทคัดยอ 
ยุคปจจบุนัท่ีมกีารเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดานอยางรวดเร็ว ความสามารถการคิดมคีวามสำคัญโดยตรง 

ตอการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพ การจัดการเรียนรูภายในหองเรียนท่ีสงเสริมศักยภาพใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะทางความคิดไปพรอมกับเรียนรูจุดเดนของตนเองควบคูกันไป จะทำใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน
มากย่ิงข้ึน ซ่ึงวิชาความรูในปจจุบันสามารถสงเสริมความสามารถทางการคิดไดโดยการนำขอมูลมาบูรณาการกัน 
ทำใหเกิดความสัมพันธเช่ือมโยงความคิดรวบยอด เกิดการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning)  
ของศาสตรตางๆ เขาดวยกันผูเรียนสามารถมองเห็นประโยชนของสิ่งที่เรียนและนำไปใชจริงได ซึ่ง SSCS 
เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีความสำคัญท่ีแสดงถึงการมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ทำใหผูเรียน
และผูปฏิบัติเกิดความเขาใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไปสูกระบวนการคิดท่ี
ซับซอน การคิดเปนลำดับขั้นตอนท่ีสามารถพิสูจนจับตองได ซึ่งวิชาความรูในโลกยุคใหมจะอยูภายใตวิชา
สังคมศาสตร ทั้งจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ที่สามารถใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาประยุกตใชกับการเรียนรูของผูเรียนได SSCS จึงเปนรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมในการนำ
มาสงเสริมการเรียนการสอนยุคแหงการคิดและพัฒนาศักยภาพมนุษยใหเพ่ิมมากขึ้นไดอยางดี 

 

Abstract 
 The Contemporary Rapidly  everything is changing, the potential of thinking is directly 

impact on quality of learning. Managing the way of learning in classroom is advantage to enhance 
thinking skill in tandem with seeking the best of learner’s ability. Nowadays the knowledge in 

academic can be implement the ability of thought by integrating which is connected to the main 
concept of thought and building up to “Transfer of Learning” together. The learner will see the 
benefits and also can apply in daily life. SSCS is the method of science show reasons of thinking 
process these would help learner clarify in detail of science contents and develop to complexity of 
thinking capacity. Procedure of thinking can be rectified and these can be access in Social 

science subject also Psychology, Humanities, Political and Economics which can be used in 
method of science together with the way of learners themselves. Therefore SSCS is the most 
appropriated science process to contribute and to reinforce the potential of thinking and humanity 

to be the best way at the present. 

* อาจารยประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทนำ 
การจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันผูเรียน

ถือวามีความสำคัญท่ีสุดในการเรียนรูสิ่งสำคัญคือ
ตองการใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เนนบูรณาการ
ในรายวิชาตางๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการเรียนรูที่นำไปสู
ความชำนาญสามารถเกิดการตกผลึกความรูและนำ
ไปใชใหเทาทันเหตุการณตางๆ ที่กำลังกอตัวในยุค
สังคมแหงการเปล่ียนแปลงจากการสังเกตเน้ือหาท้ัง
รายวิชาส่ิงแวดลอมและการพัฒนา วิชาประวัติศาสตร 
วิชาภูมิศาสตร เน้ือหาวิชามีกระบวนการเรียนรูท่ีทำให 
ผูเรียนเกิดทักษะการคิดท่ีเปนลำดับขั้น ซึ่งจะนำไปสู
ผลลัพธเพ่ือตอบคำถามและแกไขปญหาท่ีผูเรียนต้ัง
สมมติฐาน สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 
ที่จัดการเรียนรูผานทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
โดยใชการสังเกต การทดลอง และนำผลการศึกษา
มาใช ผานทางกระบวนการท่ีเปนข้ันตอน 4 ขั้นตอน 
ไดแก 1) Search 2) Solve 3) Create และ4) Share  
(Pizzini, Shepardson and Abell,1989 : 523-532) 
สอดคลองกับที่กรมวิชาการ (2543 : 11) ตองการให
เกิดการคิดที่เปนลำดับขั้นตอนซึ่งการจัดการศึกษาให
กับเด็กและเยาวชนในยุคปจจุบัน ตองมีการสงเสริม
และการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต
ในโลกแหงการเปล่ียนแปลงไดอยางตอเน่ือง (วัชรา 
เลาเรียนดี, 2555 : 1) อีกท้ังการจัดการเรียนรู 
แบบ SSCS เหมาะท่ีจะนำมาใชในการจัดการเรียน 

รูวิชาทางสังคมศาสตร เพราะเปนการศึกษามนุษย 
หรือสังคมมนุษย โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  
ซึ่งไมวาสาขาวิชาใดที่ศึกษามนุษยหรือสังคมมนุษย 

จะอยูภายใตสังคมศาสตรทั้งหมด เชน จิตวิทยา 
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา สังคมศึกษา 
รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร 
(สมประสงค นวมบุญลือ, 2555 : 38)  โดยในแงความรู
ของสังคมศาสตร เปนองคความรูของโลกสมัยใหมที่

มีรากฐานมาจากความพยายามท่ีจะพัฒนาความรู
เก่ียวกับโลกในความเปนจริงอยางเปนระบบท่ีสามารถ

พิสูจนดวยการจับตองได เปนการใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตร (สมพงษ ดุลยอนุกิจ, 2549 : 6) เมื่อ
มองยอนกลับมาส่ิงท่ีผูเขียนตองการเห็นน่ันคือการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญทำใหเกิด
การตกผลึกความรูและสามารถรับมือสถานการณ
ตางๆ นำมาปรับใชไดอยางเหมาะสม (ลักขณา สริวัฒน, 
2549: 131) โดยอาศัยกระบวนการทางสมองท่ีเปน
ขั้นตอนไปสูการคิดและการแกปญหาไดสำเร็จ ผาน
ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยมีจุดมุงหมาย
ทางการศึกษา รวบรวมขอมูลตัวอยางจากการทดลอง 
โยงความสัมพันธของเหตุผล สรุปความสัมพันธ  
(สมประสงค นวมบุญลือ, 2555 : 4) ซึ่งอาศัย
ประสบการณและการฝกปฏิบัติจริงเพ่ือใหสามารถ
เผชิญกับปญหาและจัดการกับปญหาในสภาวการณ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสมท่ีเปนประโยชนตอตนเอง
และสวนรวม (ประพันธศิริ สุขเสารัจ, 2551 : 289) 
และเหมาะสมกับสถานการณในโลกยุคโลกาภิวัตน
อันเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดาน
สิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน
วัฒนธรรม ผูสอนจึงตองมีการเตรียมผูเรียนใหพรอม
กับสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยาง
เหมาะสมใหความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคม
ไทยใหมีคุณภาพ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2554 : 5) ซึ่งสอดคลองกับสภาพ

ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของสังคมไทย ผูเรียนตองมีศักยภาพ
ในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคม
โลก โดยเขาใจความสัมพันธและการเปล่ียนแปลง

ของเหตุการณตางๆ ในสังคมแสวงหาความรู ประยุกต
ความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการ
ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ี
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เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 1-2) ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึง
จำเปนตองสรางความรูในช้ันเรียนท่ีมีการคิดเปน 
กระบวนการสรางความรูใหม โดยใชขอมูลท่ีมีคุณภาพ
มาผานกระบวนการคิดท่ีใชการคิดข้ันสูงเปนเคร่ืองมือ
พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบจนไดความรูใหมที่มี
มาตรฐานตรงตามความจริง และพิสจูนความถูกตองได 
(ชนาธิป พรกุล, 2554: 17) ซึ่งการจัดการเรียนรู 
แบบ SSCS เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนามาจาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใชในการแกปญหา 
โดยการสังเกต คนควา ทดลอง และนำไปใชแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงได พรอมวางแนวทางท่ีแปลกใหมอยาง
สรางสรรคปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
โดยผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง 
เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ทางดาน 
ผูสอนจะคอยใหคำแนะนำอยูหางๆ การท่ีผูเรียนไดเรียนรู
โดยผานทางการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ผูเรียนได
เกิดความสามารถในการคิดอยางสรางสรรคจาก 
การออกแบบแนวทางในการแกปญหาผานทาง
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ พัฒนามาเปน 
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ท่ีสามารถใชไดทุกระดับ
การศึกษา ทุกรายวิชา ทุกสาระการเรียนรู ทั้งใน
ลักษณะเด่ียวและลักษณะกลุม ข้ึนอยูกับสถานการณ 
ความเหมาะสม และความสามารถของผูเรียน 

 
ความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

SSCS เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนาข้ึนเพ่ือ

ใชในการสอนแกปญหาโดยการนำกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาประยุกตใช Freundlich (1978: 19-
22 cited in Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 
526) เห็นวาการเรียนรูการแกปญหาจะมีความหมาย 
ถารูจักการประยุกตใชความคิดทางวิทยาศาสตรกับ

ปญหาตางๆ เพราะเปนการเช่ือมโยงกันระหวางความ
คิดทางวิทยาศาสตรกับข้ันตอนทางความคิดของ 

ผูเรียน 

การศึกษาทางวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัย
ไอโอวาอธิบายวาการสอนท่ีจัดการเรียนรูแบบ SSCS 
ไดรวมการสอนการแกปญหาในรูปแบบ CPS (Creative 
Problem Solving) และรูปแบบ IDEAL (Identify: I, 
Define: D, Explore: E, Act: A and Look: L) ดวย
กันโดย Pizzini, Shepardson and Abell มีความ
เห็นวานาจะปรับใหข้ันตอนในการแกปญหาน้ันชัดเจน
และเหมาะสมกับผูเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
และผูเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการปรับใหเหลือ
เพียง 4 ขั้นตอนและใหชื่อวาการสอนการแกปญหาท่ี
จัดการเรียนรูแบบ SSCS (Search: S, Solve:  
S, Create: C and Share: S) (Pizzini, Shepardson 
and Abell,1989: 526)  

 
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

การจัดการเรียนรูแบบ SSCS มีขั้นตอนท่ี
ชัดเจนชวยใหผู เรียนจัดการระบบการเรียนรู ได 
งายข้ึน ในขั้นตอนตางๆ จะชวยสงเสริมการคิดขั้นสูง 
การแสดงออกของผู เรียน นำไปสูการตกตะกอน 
ความรูในรายวิชาตางๆ ทีน่ำไปใชในการจัดการเรียนรู  
ซ่ึงเหมาะสมกับวิชาทางสังคมศาสตรท่ีเนนการพัฒนา
ในโลกของความจริงท่ีสามารถท่ีสามารถพิสูจนได  
ซึ่งขั้นตอนมีดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 Search หมายถึง การคนหา

และการคนควาปญหาประกอบดวยการระดมสมอง
เพ่ือใหเกิดการแยกแยะปญหาตางๆ ชวยใหผูเรียนใน
ดานการมองเห็นความสัมพันธของมโนมติตางๆ โดย

อาจไดจากการต้ังคำถามผูสอนอานจากบทความใน
วารสารหรือแหลงเรียนรูตางๆ ไดจากการสำรวจหรือ
งานวิจัยตามตำราตางๆ 

ขั้นตอนท่ี 2 Solve หมายถึง การแกปญหา
หรือการหาคำตอบของปญหาท่ีเราตองการ ในขั้นน้ี

ตองวางแผนการแกปญหารวมไปถึงการวางแผนใช
เคร่ืองมือในการแกปญหาดวยตนเอง ถาพบปญหา

อีกสามารถท่ีจะกลับไปขั้นตอนท่ี 1 ได 

SSCS :กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูเสนทางสังคมศาสตร 
นันทพร รอดผล, เอกชัย ภูมิระร่ืน 
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ขั้นตอนที่ 3 Create หมายถึง การสราง 
คำตอบการนำเอาขอมูลที่ไดจากการแกปญหาหรือ
หาคำตอบท่ีไดมาจัดกระทำใหอยูในรูปของคำตอบ
สามารถอธิบายใหเขาใจงายถาพบปญหาเพ่ิมเติม 
อาจกลับไปข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือคนหาแนวทางแกปญหา
ใหมอีกคร้ัง  

ข้ันตอนท่ี 4 Share หมายถึง การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นการท่ีผูเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
คำตอบท่ีไดทั้งของตนเองและผูอื่น โดยนำการแสดง
ความคิดเห็นไปปรับแกใหสมบูรณมากข้ึน (Pizzini, 
Shepardson and Abell,1989: 528-529) 

SSCS เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน 
ประกอบดวย Search: S การคนหา,Solve: S  

การแกปญหา, Create: C การสรางคำตอบและ Share: S 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือสงเสริมการพัฒนา
ผลการเรียนรูและความคิดของผูเรียน 

 
หลักการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

การจัดการเรียนรู SSCS ใหมีประสิทธิภาพ 
ผูสอนจะเปนผูที่คอยใหความชวยเหลือในทุกข้ันตอน 
ช้ีขอผิดพลาด และเสนอแนวทาง โดยใหผูเรียนไดแสดง
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางเต็มที่ 
ทุกขั้นตอนต้ังแตขั้นเร่ิมแรกจนกระท่ังการนำเสนอ 

ผลงาน (Pizzini, Shepardson and Abell, 1989 : 
528-529) มีดังน้ี 

1. ผูสอนจะตองใหความชวยเหลือในทุก 

ขั้นตอนในการสอนการแกปญหา 
2. ผูสอนจะตองชวยเหลือผูเรียนในการ

พัฒนากลยุทธที่ใชในการรับและดำเนินการกับขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. ผูสอนจะตองชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาด 

ในการแกปญหาของผูเรียนในข้ันตอนที่ผูเรียนทำ 
การแกปญหาผิดพลาด 

4. ผูสอนจะตองแสดงใหผูเรียนเห็นวาผูเรียน
มีสมมติฐานท่ีเพียงพอในการแกปญหาหรือไม 

5. ผูสอนจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดง
ความคิดอยางเต็มความสามารถ 

จะเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 
เปนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางผูเรียนจะตอง
แยกแยะประเด็นของปญหาและหาขอมูลท่ีชวยสงเสริม
ใหเกิดแนวทางในการสรางสรรคการแกปญหาโดย 
ผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะแนวทางและผูเรียนจะตอง
เชื่อมโยงขอมูลใหมที่ ได รับและขอมูลเ ดิมจาก
ประสบการณในลักษณะท่ีคลายกันเพ่ือหารูปแบบใน
การแกปญหาหรือรังสรรคแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพ
นอกจากน้ีในการสอนแตละข้ันตอนของการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS ผูเรียนสามารถคนหาวิธีการท่ี
หลากหลายวิธี อาจเกิดจากการนำวิธีที่หลากหลาย
มาสรางข้ึนใหม หรือ สรางวิธีใหมขึ้นมา เกิดการคิด
สรางสรรคไดตลอดเวลา โดยผูสอนจะเปนเพียงผูชวย
ไมใชผูบอกผูเรียน 

 
SSCS กับการเพิ่มทักษะทางความคิด 

SSCS ชวยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนไดเปน
อยางดี เพราะการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ท่ีมีกิจกรรม
การแกปญหาจากสถานการณตัวอยางท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบัน จะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งเกิดจาก
การศึกษา คนควาเอกสาร หนังสือเพ่ิมเติม สถานการณ
ตัวอยางตางๆ และการฝกปฏิบัติผานกิจกรรมที่ชวย

ใหเกิดการฝกคิด ฝกวิเคราะห ฝกการแยกแยะ เกิด
ความเขาใจในเน้ือหาการเรียนมากข้ึน พรอมกับ
เพ่ิมเติมความรูจากการศึกษาเอกสารตางๆ และคนหา

ขอมูลในการฝกฝนกิจกรรม โดยในทุกข้ันตอนผูสอน
จะคอยใหการชวยเหลือ ซึ่งผูเรียนตองศึกษาและหา

แนวทางแกปญหาดวยตนเอง ทำใหผูเรียนมีความรูที่
คงทน เกิดการเพ่ิมพูนความรู และสามารถเขาใจความรู
ไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น Presseison (1985: 34-48 

อางถึงใน Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 
525) ใหความเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 
ตองใชทักษะทางความคิดซึ่งมีความจำเปนสำหรับ

SSCS :กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูเสนทางสังคมศาสตร 
นันทพร รอดผล, เอกชัย ภูมิระร่ืน 
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การแกปญหาคือทักษะในการจัดระบบขอมูลท่ีเปน
ขอเท็จจริงการตัดสินใจวาขอมูลที่มีความจำเปนอะไร
บางท่ีตองหาเพ่ิมเติมสรุปหรือแนะนำทางเลือกของ
วิธีการแกปญหาและทำการทดสอบทางเลือกเหลา
นั้นพยายามบูรณาการขอมูลใหอยูในระดับที่สามารถ
อธิบายใหเขาใจไดมากท่ีสุดขจัดความขัดแยงตางๆ
ออกไปใหหมดและตรวจสอบความถูกตองของวิธีการ
แกปญหาท่ีเลือก เพ่ือนำไปใชในการดำเนินการตอไป 

 
บรรยากาศภายในหองเรียนสงเสริมความสำเร็จ
ของ SSCS 

ความอิสระในการคนควา เปนบรรยากาศท่ี
เหมาะสมของการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพราะ
การเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู และมี
กิจกรรมที่นาสนใจกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวม ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ผูเรียน
ไดศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารตางๆ ทั้งหนังสือ 
ขอมูลทาง Internet เพ่ือนำมาออกแบบแนวทางแก
ปญหาของกลุมตนเอง โดยผูสอนใหคำแนะนำบาง
ขอมลูเทาน้ัน ผูเรียนจึงรูสกึถึงความอิสระในการเรียนรู 
ซึ่ง Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 526) 
เห็นวา หลักการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ผูสอนตอง
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็ม
ความสามารถ 

การสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหมี
การยอมรับ และมีการกระตุนใหผูเรียนไดมีการแสดง

ความคิดเห็นอยางอิสระ เพ่ือสรางบรรยากาศในหอง
เรียนซ่ึงมีผลตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS Smith 
and Hildventh (1971, อางถึงใน อารี รังสินันท, 2532 : 

86) และ อารี พันธมณี (2537 : 122 – 126) ใหความ
สำคัญกับการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ี
ไมเครงเครียด และเอาจริงเอาจังมากเกินไป รวมท้ัง
การขจัดความกลัวของผูเรียน ความไมกลาคิดไมกลา
แสดงออกและไมกลากระทำส่ิงใดใหมๆ เพราะกลัว

ถูกตำหนิ และการถูกหัวเราะเยาะ เปนอุปสรรคใน
การสรางความคิดของผูเรียน 

การสรางการเรียนรูอยางเปนระบบ 
SSCS ถือเปนการใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรท่ีเขามาชวยในการจัดการเรียนรู ซ่ึงทำให 
ผูเรียนไดรับการเรียนรูการจัดการอยางเปนระบบ 
ข้ันตอน เพราะการจัดการเรียนรูแบบ SSCS มีข้ันตอนท่ี
ชัดเจน ทำใหผูเรียนสามารถดำเนินการแกปญหาลุลวง
ไปอยางราบรื่น โดยผูสอนใหคำแนะนำอยางละเอียด
และตอเน่ืองโดยผูสอนตองใหความชวยเหลือในทุก
ขั้นตอนในการแกปญหา ชี้ใหเห็นขอผิดพลาดในการ
แกปญหาทุกข้ันตอนของผูเรียน Pesseison (Pizzini, 
Shepardson and Abell,1989: 526) ใหความสำคัญ
กับการจัดการเรียนรูแบบ SSCS โดยใชทักษะ 
ทางความคิด ซึ่งมีความจำเปนสำหรับการแกปญหา
ในการจัดระบบขอมูลที่เปนขอเท็จจริงการตัดสินใจ
วาขอมูลท่ีมีความจำเปนอะไรบางท่ีตองหาเพ่ิมเติม
สรุปหรือแนะนำทางเลือกของวิธีการแกปญหาและ
ทำการทดสอบทางเลือกพยายามบูรณาการขอมูลให
อยูในระดับท่ีสามารถอธิบายใหเขาใจไดมากท่ีสุด
ขจัดความขัดแยงตางๆ ออกไปใหหมดและตรวจสอบ
ความถูกตองของวิธีการแกปญหาท่ีเลือกเพ่ือใชดำเนิน
การตอไป 

ดังน้ัน SSCS เปนการจัดการเรียนรูท่ีนาสนใจ 
สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน เพราะมี
การจัดระบบการเรียนรูเปนข้ันตอน และสามารถใชได

หลากหลายวิชาทางสังคมศาสตร จะเห็นไดจากงาน
วิจัยดังตอไปนี้ นวลจันทร ผมอุดทา (2545 : 70) และ
อุไรวรรณ รักดวน (2542: 95 - 98) ไดนำ SSCS ไป
จัดการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ท้ังระดับ

ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชวยในการเพ่ิมผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนมากกวาเกณฑท่ีกำหนด 
ซึ่งแสดงถึงผลจากการตกตะกอนความรู โดยศึกษา

หนังสือเพ่ิมเติม นอกจากน้ันการวิจัย แสดงใหเห็นวา
ผู เรียนสามารถพัฒนาและเพ่ิมความสามารถใน 

การคิดดานการแกปญหา ซึ่งความสามารถในการแก
ปญหาเปนความสามารถท่ีตองผานการคิดข้ันพ้ืนฐาน 
และการคิดขั้นสูง ซึ่งมีกระบวนการคิดอยางเปน 
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ขั้นตอน อยางเปนระบบ จนนำไปสูความสำเร็จใน
การแกปญหาอยางถูกตอง จากงานวิจัยสรุปไดวา 
SSCS สงผลดีตอการจัดการเรียนการสอนทางดาน
วิชาทางสังคมศาสตรเปนอยางมาก 

 
สรุป 

การศึกษายุคปจจุบัน ผูเรียนตองพบเจอกับ
การเปล่ียนแปลงของโลก ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ซึ่งตองมีความรอบคอบในการนำส่ิง
ตางๆ ที่ไดจากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งการจัดการเรียนรูที่ดีตอง
เริ่มจากผูเรียนท่ีสามารถจัดระบบการคิดใหเปนข้ัน
ตอนและหลากหลายในการเรียนรู เพ่ือลดผลกระทบ
ใหนอยลงและสรางความแปลกใหมใหเกิดข้ึน เพ่ือ
สามารถนำไปแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและตอยอด 
การเรียนรูในหองเรียน สูการเตรียมความพรอม
ภูมิคุมกันของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ในอนาคต  
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ทำอยางไรใหเด็กไทยอานหนังสือออก: ปญหาท่ีตองทบทวน
How to Improve Readiny Skill fo Thai Students 

 
ไพรินทร  พ่ึงพงษ* 

 

บทคัดยอ 

บทความน้ีบงชี้ใหเห็นวา คุณภาพการอานออกของเด็กไทยมีปญหาต้ังแตอดีต ยังไมสามารถบรรลุ
ผลไดจึงเปนพันธกิจของภาครัฐ/กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาทุกระดับและผูมีสวนเก่ียวของกลับ
มาทบทวน พันธกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด การผลิตผูเรียนใหอานออกตองสรางนิสัยการรักการอานใหกับ
เด็ก มีมาตรการในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและประเมินการอานออกอยางเปนระบบจะสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหอานออกได 

 
Abstract 

This article show that about the quality of Reading. There had problem of reading since in 
the past were not to success. We have to practice the good habit of reading to children. Develop 
and assessment more systematically for developing student had to educational quality. 

 

* อาจารย ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทนำ             
จากกระแสขาวท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการประกาศนโยบายให “ป 2558 เปนปปลอด
นักเรียนอานไมออกเขียนไมได”  อันเน่ืองมาจากปญหา
การอานไมออกเขียนไมได นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การอานต่ำ  จากการสำรวจพบวามีนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ที่อานไมออกเขียนไมได มีจำนวน

ประมาณ 25,000-26,000 คนกระจายอยูทั่วประเทศ 
หลังจากมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.2542 กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปฏิรูปการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง แตสภาพการเรียนรูดานการอานออกยัง 

ไมถึงเปาหมายท่ีกำหนดไว   มีการปฏิรูปการศึกษา
ในรอบที่ 1 สูรอบที่ 2 มีการพัฒนาโรงเรียนในฝน  
(Lab School) การจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐาน

สากล (World Class Stand-School)  และไดพัฒนา
โครงการยกระดับคุณภาพครูและผูบริหารสถานศึกษา
ทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ในป
งบประมาณ 2553-2555 มีนโยบายเรงรัดคุณภาพ 

แกปญหาการอานออกเขียนได  มีการฝกอบรมพัฒนา

ศึกษานิเทศกและพัฒนาครู มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการสงเสริมการอานการเขียนของเด็ก
จัดสรรงบประมาณจากสวนกลางเพ่ือการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียนในแตละปเปนจำนวนมาก ตอมาใน

ทำอยางไรใหเดก็ไทยอานหนังสอืออก : ปญหาท่ีตองทบทวน 
ไพรินทร  พ่ึงพงษ 



81

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) 

ป 2556 ไดมีการจัดทำโครงการพัฒนาครู Browser  
in Service โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง  
(Coaching and Mentoring) เปนโครงการท่ีมุงจะ
พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพกระจายอยูทุกพ้ืนท่ีใน
ประเทศไทย  ทุกเขต ทุกจังหวัด โดยมีความคาดหวัง
วาจะเปนแนวทางสำคัญท่ีสามารถยกระดับคุณภาพ
ครูและผูบริหารสถานศึกษาชวยพัฒนาการอาน 
ของนักเรียนใหดีขึ้น (นรินทร  สังขรักษา, 2556 :  
42-56) และในทุกยุคสมัยของรัฐมนตรีที่เขามาดูแล
กระทรวงศึกษาธิการของทุกรัฐบาลมักจะมีนโยบาย
เก่ียวกับการแกปญหาการอานอยางตอเน่ือง   ประกอบ
กับสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชดำรัสถึงการสอน
อานเขียนภาษาไทยแบบแจกรูปสะกดคำ ซึ่งเปนวิธี
การสอนแบบในอดีต และสมัยท่ีทรงพระเยาวก็ทรง
เรียนวิธีนี้มาเชนเดียวกัน แตภายหลัง กระทรวง
ศึกษาธิการไดมีการเปล่ียนวิธีสอนเปนวิธีสอนให 
เด็กจำเปนคำๆ แทน ทำใหเด็กสะกดคำไมเปน เมื่อ
เจอคำใหมๆ หรือเปลี่ยนตัวพยัญชนะในสระเดิมก็ 
ไมสามารถอานไดและรับส่ังใหสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฟนการสอนอานเขียนภาษา
ไทยแบบแจกรูปสะกดคำ เพราะมีประโยชนและให
คิดวิธีการขยายผลการสอนใหเด็กอานออกเขียนได  
เม่ือวันน้ี 21 ม.ค. 2558 ท่ีศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  

จ.เชียงใหม ในงานการประชุมวิชาการ การพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 

เมษายน 2558 (ศริวิรรณ  ฉายะเกษตริน, 2552 : 1-2)  
นอกจากน้ี  สำนักงานสถิติแหงชาติ (ฟาฏินา วงศเลขา, 
2556 : 1) รายงานวา การอานหนังสือของเด็กไทย 
จากเดิม 52 นาทีตอวันซึ่งนับวานอยมากอยูแลวเมื่อ
เทียบกับการอานของเด็กชาติอื่น อยางเชน ญ่ีปุน 

สิงคโปร ไดลดลงเหลือเพียง 39 นาทีตอวัน บงบอก
ถึงคุณภาพการอานของเด็กไทย มีเด็กบางสวนท่ียัง
อานหนังสือภาษาไทยไมคลอง อานสะกดคำไมได

และอานออกเสียงไมถูกตอง   เปนสัญญาณท่ีบงชี้ให
เห็นวาการอานออกของนักเรียนไทยยังเปนปญหาท่ี
ตองพัฒนาแกไข เพราะการอานมีความสำคัญตอ
ชีวิตและการเรียนรูในวิชาอื่นๆ  ทั้งยังสงผลตอการ
พัฒนาชาติ ประเทศท่ีจะพัฒนาไดตองอาศัยประชาชน
ในชาติที่มีความสามารถในการอานเลือกนำความรู
และความคิดมาพัฒนาชาติใหเจริญรุงเรือง จากการ
สอนและงานวิจยั (ฉววีรรณ   คหูาภินนัท,  2542 : 24 ) 
ไดกลาวถึงเหตุปจจัยตางๆ ที่เก่ียวกับปญหาเด็กไทย
อานไมออกไว 14 ขอ  ดังน้ี 

1. การใชทฤษฎีที่ผิดไมสอดคลองกับราก
ภาษาไทย คือครูไมสอนแบบแจกลูก-สะกดคำ-ผัน
เสียง นกัเรียนจึงอานไมได  อานไมออก  สวนมากจะ
เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-2 ท่ียังจำหลักเกณฑ
ในการอานสะกดคำตางๆ ไมได  เชน 

 1.1 อานคำท่ีใชอักษรต่ำและอักษรสูงท่ี
มีวรรณยุกต เชน ฝา ฟา นา ทา ฯลฯ  

     1.2 คำท่ีประสมกับสระประสม เชน 
เปลือก เปลี่ยน เหมือน ฯลฯ 

 1.3 คำ ท่ี ใ ช ตั ว สะกด ไม ต ร งตาม
ตัวสะกด เชน พืช เมฆ บริเวณ สมบัติ ฯลฯ 

  1.4 อานคำท่ีมีอักษรนำผิด เชน ผลิต 
(ผะ-หลิต) อาน ผลิด ปรัมปรา (ปะ-รำ-ปะ-รา) อาน
ปรัมปรา ขมุกขมัว (ขะ-หมุก-ขะ-มัว) อาน ขะมุกขะ

มัว ฯลฯ 
 1.5 อานคำพองรูปผิด เชน เพลา-

เพลา (เพ-ลา) อานวา เพลา  แหน-แหน(แหน) อาน

ออกเสียง น สะกด ทั้งสองคำ พลี-พลี (พะ-ลี) อาน
ออกเสียง พลี อานเปน ล ควบท้ัง 2 คำ 

 1.6 อ า น ค ำ ห รื อ ข อ ค ว า ม ท่ี มี
เคร่ืองหมายประกอบผิด เชน คำท่ีมีเคร่ืองหมายไป 
ยาลนอย (ฯ)  เครื่องหมายไปยาลใหญ (ฯลฯ) โปรด

เกลาฯ อานวา โปรดเกลา ไปยาลนอย การอานท่ีถูกคือ  
โปรดเกลาโปรดกระหมอม ในหองเรียนมีกระดานดำ 
พัดลม ชั้น ฯลฯ อานผิดวา ในหองเรียนมีกระดานดำ 
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พัดลม ชั้น ไปยาลใหญ ที่ถูกตองอานวา ในหองเรียน
มี กระดานดำ พัดลม ชั้น ละ 

 1.7 อานแยกคำหรืออานแบงวรรค
ตอนผิด ลักษณะ ดังนี้  แยกคำผิด เชน โฉนด  
(ฉะ-โหนด)  อานผิดเปน โฉ-นด แยกพยางคผิด เชน 
เพลงเขมรอกโครง (ขะ-เหมน-อก-โครง)  อานผิดเปน   
เพลง-เขม-รอก-โครง 

 1.8 การอานออกเสียงผิด มีลักษณะ 
เชน อานตูตัว ออกเสียงพยัญชนะตัวหน่ึงเปนพยัญชนะ
อีกตัวหน่ึง ออกเสียงคำท่ีใช ร เปน ล ออกเสียงคำ
ควบกล้ำผิด ออกเสียงคำผิดตามลักษณะของภาษา
ถ่ินเชนเดียวกับคำพูด ออกเสียงคำท่ีมาจากภาษา
ตางประเทศผิด ใชน้ำเสียงไมเหมาะกับเน้ือหาที่อาน 
และอานลากเสียงยานคาง โดยมากเปนผูเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 จะอานออกเสียงในลักษณะเชนน้ี 
เมื่อใหอานพรอมๆ กัน คือ จะลากเสียงยาวทำใหเกิด
ผลเสียหายหลายประการ เชน ทำใหเกิดคิดชา ความ
คิดเก่ียวกับเน้ือเร่ืองไมตอเน่ืองกัน ถาไมแกไขจะติด
เปนนิสัยทำใหเสียบุคลิกภาพในการอาน และทำให
เปนคนเฉ่ือยชา อานชา ท้ังอานในใจและอานออกเสียง
ใชเวลาในการอานขอความแตละบรรทัดมากเกินไป 

2. นโยบายไมมีการซ้ำชั้นของกระทรวง
ศึกษาธิการปลอยใหเด็กท่ีอานไมออกเขียนไมไดเล่ือน
ชั้นข้ึนมา 

3. หนังสือเรียนไมดีพอขาดประสิทธิภาพ 
ในลำดับขั้นตอนจากงายไปหายากและขาดระบบใน
การนำฝก ที่ดี  

4. ผู บ ริ ห า ร ว า ง ตั วค รู ผู ส อนชั้ น ป . 1 
ผิดพลาด  ครูผูสอนมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ไมเขาใจ
วิถีภาษาไทย  

5. เด็กไมรักการอาน  อานหนังสือนอยลง 
6.  ถูกเรงรัดใหจดจำในสิ่งที่ผิด เชน ให

อาน ก ข ค ผสม สระ อะ อา ฯลฯ   
7. อานในส่ิงท่ีไมมีความหมาย หรือเปนสิ่ง

ที่เด็กไมชอบ 

8.  สอนใหอานแบบขาดเทคนิค ไมจูงใจ 
หรือชอบลงโทษเด็ก 

9. ถูกบังคับใหอานโดยขาดความพรอม 
10. นักเรียนท่ีขาดความสนใจในการเรียน 

อันเน่ืองมาจากสื่อและส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  

11. ค รู ผู ส อ น ใน ร ะ ดั บป ร ะถมศึ กษ า 
ท่ีไมไดจบการศึกษาทางดานการสอนภาษาไทย ทำให
สอน ไม ถู กต อ งตามห ลักกา รสอนภาษา ไทย  
ขาดหลักการ ขาดกลวิธีการสอนอานและไมสนใจสอน 

 12. โรงเรียนไมมีระบบรองรับท่ีจะชวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปญหาเฉพาะ สื่อการเรียนการสอนภาษา
ไทยท่ีมีลักษณะยัดเยียดความรูปลีกยอยที่ไมจำเปน 
ไมเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

 13. ผูปกครองไมสงเสริมการอานของบุตร
หลาน  ไมชวยเหลือในดานการอาน ไมไดใชเวลาท่ี
บานพัฒนาดานการอานหรือเขียน   

 14. การประเมินผลการเรียนรูดานการอาน
ยังไมชัดเจนท้ังในระดับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร
โรงเรียน 

ตามความเห็นของ ดร.นฤมล  เนียมหอม 
(2556) วิทยากรในโครงการ Book Start Bangkok 
Read For Life ไดชี้ 8 ปจจัยท่ีเปนตนเหตุของการ
อานไมออกของเด็ก ดังน้ี 

1. พอแม ผูปกครองไมชวยเตรียมตัวเด็ก  
การสรางนิสัยรักการอานใหเด็กน้ัน พอแมควรมี 
การเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งการเลือก

หนังสือ การอานหนังสือกอน เพ่ือจะไดทราบอารมณ

ของเร่ืองกอนจะเลาใหเด็กฟง ผูอานควรอานหนังสือ
นิทานเร่ืองนั้น ๆ กอนเพ่ือใหรูอารมณของเรื่องและ
เตรียมแบงวรรคคำใหดี เม่ือมาอานใหเด็กฟง จะทำให
เกิดอรรถรสในการเลาเร่ืองมากข้ึน 

2. พอแม ผูปกครอง / ครูไมเตรียมตัวเด็ก

อยางตอเน่ือง การจะใหเด็กมีนิสัยรักการอานได พอ
แม ผูปกครอง รวมถึงครูซึ่งเปนบุคคลสำคัญของเด็ก
ตองอานหนังสือรวมกับเด็กทุกวัน  การทำอยางตอเน่ือง
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จะทำใหเด็กเกิดความรูสึกอยากทำเหมือนคนท่ีเขารัก 
โดยเฉพาะในเด็กเล็กตองทำอยางสม่ำเสมอ  โดยมี
ผูใหญเปนตนแบบ  พอแม ผูปกครอง ตองจัดสรรเวลา
ในการอาน เพราะถาหากไมอานทุกวัน นิสัยรักการ
อานก็จะเกิดไดยาก 

3. ไมวางเง่ือนไขความสุขกับการอาน การ
อานหนังสือกับเด็ก สิ่งสำคัญคือการสรางบรรยากาศ
แหงความสุข และถาเปนไปไดควรอานเวลาเดิม เพราะ
เด็กเล็กจะมีความสุข หากเขาสามารถคาดเดาไดวา
จะเกิดอะไรข้ึนตอไป  นอกจากน้ัน เวลาเราอานหนังสือ
ใหเด็กฟง ใหชี้ตัวอักษรช้ีจากบรรทัดบนลงลาง ซาย
ไปขวา เด็กจะไดเรียนรูทิศทางของตัวอักษร และรูวา
ผูใหญเขาอานจากตัวหนังสือ ไมใชอานจากภาพ  

4. ไมอานตามบทประพันธ การไมอาน
ตามบทประพันธเปนอีกเร่ืองหนึ่งที่เปนประเด็น พอ
แม ผูปกครองมักอานนิทานใหเด็กฟง โดยใชวิธีเลา
เร่ืองไมใชการอาน แตจากมุมมองของ ดร.นฤมล เผย
วาควรอานตรงตามขอความที่นักประพันธไดเขียนไว 
เพราะวาขอความเหลาน้ัน นักประพันธเขาคัดสรร
แลว และควรมีการเวนจังหวะ ทำเสียงต่ืนเตน เสียงออน
แรงบาง เพ่ือสรางความนาสนใจ 

5. ไมมีความรู เ ก่ียวกับการใชหนังสือ  
เพราะการอานไมไดมีแคการสะกด หรือแคหยิบมา
เปดดู ความรูเก่ียวกับการใชหนังสือเปนส่ิงท่ีตองปลูกฝง
ดวย เชน การหยิบจับหนังสือ วิธีการถือหนังสือ 
สวนประกอบของหนังสือ การเปดหนังสือ เรื่องเหลาน้ี
หากสอนรวมดวยจะทำใหเด็กใชหนังสือไดถูกตอง   

 6. ไมตอบคำถามท่ีเด็กถาม ระหวางท่ีอาน
หนังสือกับเด็ก เม่ือเด็กมีคำถาม พอแมผูปกครองควร
ตอบคำถามเก่ียวกับเรื่องที่อาน เพราะแสดงวาเด็ก
สนใจในเรื่องราวท่ีอาน   

  7. ไมสรางสรรคนิสัยรักการอานใหรางวัล   

การปลูกฝงนิสัยรักการอานในเด็ก ความคิดสรางสรรค
เปนสิ่งจำเปน ทำสมุดบันทึกการอาน ใหเด็กสะสม

คะแนนพอครบมีรางวัลพิเศษให เชน หอมใหญ ๆ  
1 ฟอด หรือใหเด็กเลือกซ้ือนิทานดวยตนเอง ไมจำเปน

ตองเปนของรางวัลที่มีราคาแพงก็สามารถทำใหเด็ก
สนุกกับการอานไดเชนกัน 

8. เลือกหนังสือไมเหมาะกับวัยของเด็ก 
หรอืความสนใจของเดก็ เด็กวัยอนุบาล หรอืวยัท่ีเร่ิมตน
การอาน เด็ก ๆ จะชอบหนังสือภาพ - นิทานภาพ  
หรือก็คือหนังสือท่ีสัดสวนของภาพมากกวาตัวหนังสือ 
และภาพกับตัวหนังสือมีความสัมพันธกัน การเลือก
ควรเลือกใหหลากหลาย มีทั้งแบบเลาเร่ืองดวยภาพ 
100 เปอรเซ็นต นิทานแบบมีขอความเดียวซ้ำ ๆ กัน 
เพ่ือใหเด็กจำไดเร็ว และรูสึกวาเขาอานได หนังสือ
ภาพประเภทเทพนิยายท่ีปลูกฝงเร่ืองคุณธรรมความ
ดี หรือหนังสือนิทานประเภทคาดการณเหตุการณได
ลวงหนา (Predictable book) ซึ่งหนังสือประเภทน้ี
จะมีคำซ้ำ ประโยคซ้ำ โครงเร่ืองซ้ำ ๆ เด็ก จะชอบ
เพราะวาเขารูสึกประสบความสำเร็จวาตัวเองอานได 
คาดเดาเร่ืองลวงหนาได   

ทางออกท่ีจะชวยใหเด็กท่ีไมชอบอานหนังสือ  
มีนิสัยรักการอาน เพ่ือเปนการแกปญหาอานไมออก 
พอแมผูปกครอง ครู ควรเปล่ียนพฤติกรรม  (ภานุวัฒน  
ตะลือ, 2556: 1 ) ดังน้ี 

1. ใหเด็กชินกับการอยูกับหนังสือ ไดใช
เวลาอยูกับหนังสือตั้งแตอายุยังนอย จากน้ันก็คอย ๆ 
เร่ิมปลูกฝงการอานใหกับเด็กโดยท่ีไมมีสิ่งรบกวนอ่ืน 
เชน ทีวี โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร ใหเด็กไดเลือก

หยิบหนังสือขึ้นมาอาน จากน้ันเขาจะสรางนิสัยรัก
การอานข้ึนมาเอง 

2. ทำ เ ป น ตั ว อ ย า ง ใ ห เ ด็ ก เ ห็ นห าก 

ผูปกครอง / ครูมีนิสัยรักการอานหรืออานหนังสือทุก
ครั้งที่มีเวลาและมีโอกาส เด็กก็จะเลียนแบบนิสัยรัก

การอาน 
3. หาหนังสือแนวที่เด็กชอบมาให การได

อานหนังสือแนวท่ีตนชอบจะชวยจุดประกายนิสัยรัก
การอานได 

4. สอนให เ ด็กอานทุกสิ่ ง ท่ีอยู รอบตัว 

ไมเฉพาะในหนังสือ  เชน สอนใหเขาอานฉลากขาง
กลอง หรือปายโฆษณา เปนตน 
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5. ทำการอานใหเปนเร่ืองสนุก  พอแม
สวนใหญจะอานหนังสือใหเด็กฟงตอนท่ีเด็กยังเล็ก
อยู แตพอเด็กโตข้ึนพวกเขาก็อานนอยลง มีงานวิจัย
พบวา เด็กท่ีพอแมอานหนังสือใหฟงตั้งแตยังเด็ก เมื่อ
เขาโตข้ึนและพอแมเลิกอานหนังสือใหฟง พวกเขาจะ
คิดถึงเวลาท่ีพอหรือแมอานหนังสือใหฟง ดังน้ัน แม
เด็กจะโตแลวก็สามารถอานหนังสือใหเด็กฟงได โดย
อาจสลับใหแตละคนในครอบครัวเปนคนอานใหสมาชิก
คนอื่นๆ ฟง 

6. ใหหนังสือเปนของขวัญกับเด็ก การท่ี
พอแม คุณครูใหหนังสือกับเด็กจะเปนสิ่งท่ีนาต่ืนเตน
มากสำหรับเขา โดยเฉพาะหนังสือที่เขาอยากได  
การทำเชนน้ีจะชวยสรางนิสัยรักการอานใหเด็กได  

7. พูดคุ ย เ ก่ี ยว กับหนั งสื อที่ เ ด็ กอ าน  
การทำเชนน้ีจะชวยสรางนิสัยรักการอานได การได
พูดคุยกับเด็กเก่ียวกับหนังสือท่ีเขาอานอยางเปนกันเอง 
แสดงถึงความเอาใจใสและความสนใจท่ีมีตอหนังสือ
ของเขาดวย 

8. การใชสิ่งลอใจเด็ก  พอแมบางคนใชวิธี
นี้เพ่ือจูงใจใหเด็กอานหนังสือ และพวกเขาก็รักการ
อานในท่ีสุดและไมเรียกรองสิ่งตอบแทน 

9. การใหรางวัล เปนการกระตุนอีกวิธีที่
ใชไดผล ไมวาเด็กเล็กหรือเด็กโตก็ตองการการยอมรับ
ในความพยายามอานหนังสือ  ลองใหดาวหรืออะไร
ก็ไดที่คิดวาจะทำใหเด็กรูสึกภาคภูมิใจที่ไดรางวัล  

10. พาเด็กไปหองสมุดหรือรานขายหนังสือ  

ไปในที่ที่มีหนังสือจำนวนมากเพ่ือใหเด็กไดสนุกกับ
การสำรวจหนังสือตาง ๆ มากมาย 

จากวิธีดังกลาวเปน 10  วิธีท่ีปฏิบติัไดไมยาก

หากพอแม ผูปกครองและคุณครูปฏิบัติไดดัง 10 วิธี
ดังกลาวจะเปนการชวยปลูกฝงนิสัยรักการอาน  
แกปญหาเด็กท่ีไมรักการอานและเด็กอานหนังสือ 

ไมออกไดมาก และเม่ือเราสรางนิสัยรักการอานใหกับ
เด็กไดแลว ยังตองอาศัยองคประกอบดานอ่ืนๆ อีกท่ี
จะชวยแกปญหาการอานไมออก ซึ่งจาก สังเคราะห
ขอมูลเพ่ือแกปญหาการอานไมออกในระบบการศึกษา

สิง่ท่ีควรจะเปล่ียนแปลงคือแกระบบการบริหารวิชาการการ
ศึกษา ดังนี ้ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558 : ก-ง) 

1. ดานผูสอน   1) ครูผูสอนควรจบการ
ศึกษาในวิชาเอกที่สอนตรง เพ่ือพัฒนานักเรียนได
ตรงตามหลักการสอนภาษา 2) ครูผูสอนควรสอนแบบ
แจกลูกสะกดคำ การอานสะกดคำ เปนการอานสะกด 
โดยการออกเสียงเร่ิมจากเสียงพยัญชนะตน ตามดวย
เสียงสระ ตัวสะกด และวรรณยุกต การอานตองสะกด
ดวยเสียงจะทำใหเด็กอานไดถูกตอง 3) ครูผูสอนสวน
ใหญ ยังคงไมเขาใจหลักการสอนอาน รวมถึงหลักการ
เร่ืองการสอนประสมเสียง และการเรียนการสอนการ
อานตามศักยภาพของผูเรียน ซ่ึงก็คงจะตองหาโอกาสท่ี
จะเพ่ิมพูนศักยภาพในการสอนการอานใหมากข้ึน ซึ่ง
ในชั้นตนน้ี ครูควรหลีกเล่ียงการสอนตามหนังสือ แต
เปนการสอนโดยใชหลักการสอนภาษา เพ่ือใหแนวทาง
การอานออกเสียงแกผูเรียน จากน้ันจึงเลือกเร่ือง หรือ
บทอานใหนักเรียนนำมาใชอานและศึกษาเปนลำดับ
ตอไป 4) สรางเปาหมายรวมกันในการกำหนดให
นักเรียนทุกคนอานออก  5) จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐานท่ี
นักเรียนตองอานออก-เขียนไดในแตละชั้นเรียน โดย
จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐาน เพ่ือเปนเคร่ืองมือใหครูสำหรับ 
การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลตอการอานออก  

2. ดานการจัดชั้นเรียน ครูผูสอนสามารถ
จัดการช้ันเรียน เพ่ือที่จะแกไขปญหาการอานไมออก
และเขียนไมไดใน 2 ลักษณะ คือ การจัดชั้นเรียน
เดียวกัน โดยแบงนักเรียนออกเปนหลายกลุมตาม

ศักยภาพ และการจัดชั้นเรียนในระดับชั้นเดียวกัน ให
แบงออกเปนหลายกลุม ดังน้ี   1) การจัดช้ันเรียนเดียว
แบบคละศักยภาพ (หองเดียว มีหลายกลุม) หมายถึง 
การท่ีครูพิจารณาแยกนักเรียนจำนวน 25 คนตอชั้น
เรียนท่ีรับผิดชอบสอนอยู ออกเปนหลายกลุม หรือ

อยางนอยก็แบงนักเรียนท่ียังอานไมออกมาจัดการ
เรียนรูเสริมเฉพาะ โดยใชอุปกรณหรือสื่อการเรียน
การสอนท่ีใหเวลานักเรียนท่ีมีความตองการเฉพาะ
เหลาน้ีไดฝกปฏิบัติ ควบคูไปเพ่ือนๆ ซึ่งเรียนเน้ือหา
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ปกติ หรือหากมีนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงกวาเพ่ือน ครู
ก็อาจมอบหมายงานที่มีความพิเศษ หรือยากกวา
ปกติ เพ่ือใหนักเรียนกลุมนี้ไดฝกก็ได ครูสามารถจัด
เตรียมหนังสือหรือเอกสาร ท่ีจะใหนักเรียนอานไดอยาง
หลากหลาย ใชระบบผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันอาน 
นกัเรียนกลุมออน อานหนังสอืทีม่คีวามงายและคอย ๆ 
ปรับใหยากย่ิงขึ้น เชนน้ี ก็ไมจำเปนจะตองแยก 
นักเรียนท่ีอานไมออกเขียนไมได ออกมาจากเพ่ือน ๆ 
หรือตองไปใชเวลาเรียนเพ่ิมเติมในชวงเย็นหรือปด
ภาคเรียน เพราะไดแกปญหาไปในเวลาเรียนปกติแลว   
2) การจัดชั้นเรียนใหมแยกตามศักยภาพ (กลุมระดับ
เดียว มีหลายหอง) แนวทางน้ีหมายถึงการจัด 
นักเรียนท้ังระดับช้ัน ใหเขาหองเรียนใหมตามศักยภาพ 
หรือความสามารถทางภาษาของตนเอง แนวคิดน้ี  
มีลักษณะเชนเดียวกันกับการเลือกกลุมการเรียน  
(Section) ในการเรียนระดับอุดมศึกษา กลาวคือ  
ผูสอนจัดแบงนักเรียนดวยการคัดกรองนักเรียนเขา
กลุมการเรียนตาง ๆ โดยครูทีส่อนในกลุมการเรียนน้ัน ๆ 
ก็จะตองจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศักยภาพของ
เด็กดวย เชน โรงเรียนแหงหน่ึง มีหองเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาที่ 3 จำนวน 5 หอง เมื่อถึงชั่วโมงเรียน
ภาษาไทย (ซึ่งควรจัดเวลาเรียนไวตรงกันท้ัง 5 หอง) 
นักเรียนแตละหองก็จะแยกออกไปเขาหองเรียนใหม 
ซึ่งเรียงศักยภาพทางภาษาของนักเรียนไว 5 ระดับ 
โดยในหองที่นักเรียนอานไมออก หรือเขียนไมได หรือ
หองท่ีมีความสามารถต่ำสุดนั้น โรงเรียนหรือสถาน
ศึกษาสามารถจัดครูเขาชวยพัฒนานักเรียนไดมากกวา 

1 คน หรือใชครูที่มีความเช่ียวชาญเร่ืองของการสอน
ใหอานออกเขียนไดเขามา โดยใชวิธีสอนและสื่อการ
สอนที่เขมขนมากกวาช้ันเรียนอ่ืนๆ เพ่ือชวยเหลือและ
พัฒนานักเรียนกลุมนี้เปนการเฉพาะ 

3. ดานส่ือและวัสดุการเรียนรู  เปนท่ี

ยอมรับกันวา หนังสือเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการใช
ยังไมมีคุณภาพตอการพัฒนาการอาน โรงเรียนจำเปน
จะตองจัดหาส่ือการเรียนการสอน จำพวกหนังสือ

สงเสริมการอาน ไมวาจะเปนนิทาน เรื่องสั้น หนังสือ
สำหรับเด็กท่ีมีรูปภาพประกอบสวยงามนาอาน เพ่ือ
มาจูงใจใหนักเรียนสนใจ การอานเพ่ิมเติมดวย และ
จัดใหมีมุมหนังสือภายในหอง หรือทุก ๆ ที่ในโรงเรียน 
เชน จัดสถานท่ีบริเวณท่ีนักเรียนรอผูปกครองมารับ
ใหมีมุมหนังสือสำหรับอานรอ นอกจากน้ี ควรจัดทำ
แบบฝก เพ่ือฝกหัดใหนักเรียนเขียนอยางเปนระบบ 
ไลลำดับตามความยากงาย ซึ่งโรงเรียนสมควรที่จะ
จัดทำข้ึนเองตามบริบท ของโรงเรียน เพราะปญหา
การอานไมออกในแตละทองถ่ินแตกตางกัน  

4.  ดานการจัดโครงสรางเวลาเรียน  สถาน
ศึกษาจะตองจัดโครงสรางเวลาเรียนสำหรับการอาน
ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหมากกวา 200 ช่ัวโมง
ตอป โดยลดเวลาเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู 
อื่น ๆ ที่ยังไมจำเปนสำหรับผูเรียนในระหวางน้ี เพราะ
การฝกหัดเพียง 200 ชั่วโมงตอปการศึกษา ถือวา
คอนขางนอย หากปรับเปลี่ยนมาเปนประมาณ 250 
ชั่วโมง หรือ 300 ชั่วโมงได ก็จะย่ิงสรางคุณภาพมาก
ย่ิงข้ึน ท้ังน้ี ในระดับช้ันประถมศึกษาตอนตน โรงเรียน
ควรใหความสำคัญกับการสอนใหนักเรียนอานใหออก
เปนอันดับแรก เพราะหากแกปญหาน้ีไมได จะให
นักเรียนเรียนวิชาอ่ืน ๆ ไปก็คงจะไมประสบความสำเร็จ 
เพราะไมเขาใจเน้ือหาเชนกัน ซึ่งก็จะเปนการเสียเวลา
เปนอยางย่ิง แทนท่ีจะนำเวลาในวิชาเหลาน้ัน มาชดเชย

เพ่ือฝกหัดใหนักเรียนอานไดเสียกอน ที่สำคัญหากใช
แนวคิดของการบูรณาการขามสาระการเรียนรู หรือ
ขามเน้ือหา โดยใชบทอานในเร่ืองของกลุมสาระการ

เรียนรูตาง ๆ มารวมกัน แลวปรับใหสอดคลองกับ
ศักยภาพของนักเรียน ก็จะชวยใหนักเรียนยังคงได

ศึกษาเน้ือหาเดิมอยูอยางครบถวน แตเปนเน้ือหาท่ี
นำปรับเปล่ียนใหเหมาะสม ที่จะสงเสริมทักษะการ
เรียนรูภาษามากข้ึนกวาเดิมอีกดวย   

5. ดานการจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศ 
นักเรียนจะอานออก เมื่ออยูในโรงเรียนท่ีเปนโรงเรียน
รูหนังสือ (Literacy School) คือเปนโรงเรียนท่ีจัด
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บรรยากาศแวดลอมไปดวยส่ิงท่ีใหนักเรียนอาน เขียน 
คิด อยูตลอดเวลา ในดานกายภาพ โรงเรียนควรมี
ปายนิเทศ แจงขอมูล ขาวสาร นำเสนอผลงานนักเรียน 
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนโดยตลอด มีมุมหรือมีฝาผนังที่
เหมาะแกการจัดวางเอกสาร มีแทนหรือโตะสำหรับ
วางหนังสือประเภทตาง ๆ ใหนักเรียนเลือกอานได
อยางอิสระ สวนในดานบรรยากาศ หรือที่เก่ียวของ
กับนักเรียน ก็ควรมีกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน 
กิจกรรมหองสมุด กิจกรรมประกวดการอาน กิจกรรม
ประกวดการเขียน กิจกรรมเลือกหนังสือ กิจกรรมเลา
นิทาน กิจกรรมแตงเร่ืองจากภาพสัปดาหละคร้ัง 
กิจกรรมการทำวารสารหรือหนังสือของชมรม หอง 
กิจกรรมอานออกเสียงเปนรายบุคคล กิจกรรมอานคู 
กิจกรรมพูดรายงานหนาเสาธง รายงานหนาหองเรียน 
ฯลฯ โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีนักเรียนท่ีอานไมออก 
ควรท่ีจะสงเสริมสภาพแวดลอมตาง ๆ ในโรงเรียน 
และสรางกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ที่เปดโอกาสให
นักเรียนอานไดอยางอิสระโดยตลอดเวลา เพ่ือให
นักเรียนเกิดความคุนเคย เห็นวาการอานเปนกิจกรรม
หนึ่งในชีวิตประจำวัน ไมทำใหพวกเขารูสึกเบ่ือหนาย 
และรูสึกวาเร่ืองการอานเปนเร่ืองท่ีดูวิชาการ หนัก 
หรือยากเกินไปสำหรับพวกเขา 

6. ดานหลักสูตร  1) หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานฯ มีความซับซอน เขาใจยากเก่ียวกับทักษะ

การอาน  ผูสอนขาดการอบรมพัฒนาดานหลักสูตรท่ี
จะนำไปเช่ือมโยงกับการอาน ทำใหเกิดปญหาตอการ
จัดกิจกรรมที่จะนำไปสูการอานออก 2) สถานศึกษา

จัดโครงสรางหลักสูตรเองทำใหการจัดการเรียนรูดาน
การอานออกไมเหมือนกัน  อีกท้ังสถานศึกษาไมได

จัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการ เน่ืองจากมาสาระการ
เรียนรูมีมาก ครูไมไดสอนเนนการอาน เพราะมีเวลา
ไมเพียงพอในการสอน   3) ปรับช่ัวโมงเรียนวิชาภาษา

ไทยในช้ัน ป.1- ป.3 ใหมโดยเนนการอานออกกอน 
โดยคิดวิธีสอน หรือนวัตกรรมอ่ืนๆ เพ่ือใหนักเรียน
อานออก    

7. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
1) ในหลักสูตรแกนกลางฯ ขาดการประเมินดานการ
อานออกอยางจริงจัง ไมมีขอกำหนดในการทดสอบ
การอานออก เปนการวัดและประเมินโดยภาพรวมไม
ไดแยกการวัดและการประเมินการอาน ทำใหผูสอน
สวนใหญไมวัดและประเมินผลดานการอานออกเสียง
เปนรายบุคคลจึงขาดขอมูลของนักเรียนท่ีจะสงตอให
ผูสอนในระดับช้ันตอไปพัฒนา ทำใหเปนปญหาสะสม
ในเรื่องการอานออก 2) ในหลักสูตรแกนกลางฯ ไม
มีนโยบายการซ้ำชั้นมีผลตอคุณภาพการเรียนการ
สอน ทำใหนักเรียนท่ีขาดความพรอมทางดานการ
อาน ยังอานไมออกไดเล่ือนชั้น ขณะท่ีมีความรูไม
เพียงพอ เมื่อตองเรียนเน้ือหาและคำท่ียากมากข้ึนย่ิง
ทำใหนักเรียนลำบากมากข้ึนและมีปญหาสะสมใน
เร่ืองการอานไมออก ทำใหการเรียนรูในสาระอ่ืนไมได
ผลไปดวย 3) ครูขาดทักษะในการสรางและหาคุณภาพ
เคร่ืองมือและประเมินผลการสรางขอสอบสวนใหญ
เปนการวัดดานความรูความจำ  ไมมีการสรางขอสอบท่ี
ทดสอบดานการอานออกเสียง 4) กำหนดใหมีการ
ประเมินผลเปนรายปสำหรับผูเรียนชวงช้ันท่ี 1, 2 และ  
3 ทำใหขาดขอมูลผลการประเมินผลเพ่ือนำมาใชใน
การพัฒนาผูเรียน ควรกำหนดการประเมินเปนราย
ภาคเพ่ือใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน
และต้ังใจเรียนท้ังภาคเรียนท่ี 1 และ 2  5) ประเมิน

การอานออกของนักเรียนทุกชั้นป ทั้งภาคเรียนท่ี 1 
และ ภาคเรียนท่ี 2 ซึ่งผูประเมินควรมาจากคณะ
กรรมการตางโรงเรียน แลวนำผลประเมินท่ีไดไป
ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหนักเรียนอานออกเขียนไดทุกคน 

8. ดานการผลิตครูผูสอน 1) ตองผลิตครู
ใหมีสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 เชน การคิด
วิเคราะห ความคิดสรางสรรค เรียนรูรวมกับเด็ก  
มีเคร่ืองมือการสอนท่ีทันสมัย เปนตน ควรผลิตครูให
เปนผูนำในการปฏิรูปการศึกษา มีบทบาทในการฝก

อบรมและวิจัยทางการศึกษา  โครงการคุรุทายาทเปน
โครงการท่ีดี แตควรเพ่ิมความเขมของความเปนครูใน
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ขั้นสูงสุด ฝกความรักในวิชาชีพครู เปนครูมืออาชีพ 
และควรกำหนดสถาบันท่ีผลิตครูเปนการเฉพาะ  
ภาคละ 1 แหง และสวนกลาง 1-2 แหงเทาน้ัน  
ใชหลักสูตรเดียวกัน การฝกปฏิบัติเดียวกัน (เทียบเทา
โรงเรียนเตรียมทหาร) และหามไมใหสถาบันท่ีไมพรอม
ผลิตครโูดยเด็ดขาด 2) ผลิตครูที่เกงและมีความรูทาง
พ้ืนฐานภาษาไทย ในระดับอุดมศึกษาควรมีวิชาพ้ืนฐาน
การสอนภาษาไทยท่ีเนนการอานออกใหกับนักศึกษา
ในคณะศึกษาศาสตร / ครุศาสตร เพ่ือเปนพ้ืนฐาน
ความรูทางการสอนภาษาไทย   อีกท้ังกระทรวง
ศึกษาธิการตองดำเนินโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาการ
อานออกเขียนได  ตองมีแนวทางทำการทดสอบความรู
ครูดานภาษาไทย กลาวคือทดสอบวาครูขาดทักษะ
ในดานใดบาง เพ่ือที่จะไดทำการจัดอบรมใหความรู 
จัดอบรมครูในภูมิภาคตามจังหวัดตางๆ เพ่ือจะชวย
ใหครูไมตองเดินทางมาอบรมท่ีสวนกลาง 

9. ดานงานวิจัย การวิจัยเปนเรื่องควรเรง
และสงเสริมโดยดวนเพราะเปนพ้ืนฐานในเชิงพัฒนา
ประเทศทุกๆ ดาน แตถาดูผลการประเมินประจำป 
2014 ของ World Economic Forum พบวาดานการ
วิจัยและบริการระดับกลุมอาเซียนประเทศไทยอยู
ลำดับที่ 5 (1.สิงคโปร 2.มาเลเซีย 3.อินโดนีเซีย  
4.ฟลิปปนส 5.ไทย) และอยูในลำดับ 61 ของโลก  
งานวิจัยเปนพ้ืนฐานเชิงขอมูลที่สำคัญนำไปสูการ 

คนคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ จะทำอยางไร
ใหผูสอนสอนใหนอยลงแตใหผูเรียนเรียนรูและปฏิบัติ
ใหมากข้ึน  รวมทั้งสงเสริมใหครู  ผูสอน นักศึกษาใน

ระดับตางๆ  ทำงานวิจัยเก่ียวกับการอานไมออกเพ่ือ
จะไดมีแนวทางการแกปญหา นวัตกรรมท่ีหลากหลาย
ในการแกปญหาการอานไมออก 

นักวิจัย กลุมนิเทศ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เสนอ
ใหผูที่เก่ียวของ ดำเนินการวิเคราะหแนวทางการแก

ปญหาการอานไมออก (กลุมนิเทศติดตามและประเมิน
ผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา, 2558 : 1-38) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

อานมุงเปาสูการอานออก ที่ควรเรงทำ ดังน้ี 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  1) ประกาศนโยบายใหทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ดำเนินการเรงรัดการอานออก อานคลองและส่ือสาร
ได 2) ประเมินการอานนักเรียนทุกระดับชั้นปละ  
2 ครั้ง 3) สงเสริม สนับสนุนชวยเหลือ สพป. ทั้งดาน
นวัตกรรม สื่อ วิธีสอน แกปญหาแยกตามระดับชั้น 
เผยแพรอยางกวางขวางรวมท้ังพัฒนาวิทยากร 
แกนนำเรงรัดการอานออกทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4) เปลี่ยนแปลงครูใหเปนครูยุคใหม โดยเปล่ียน
วัฒนธรรมการสอน ใหเนนการสอนแบบบูรณาการ
เช่ือมโยง โดยเช่ือมโยงการสอนสูการอานออก ทั้งน้ี
ควรมีการอบรมและพัฒนาครู โดยเฉพาะครูที่สอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งระบบและทำอยาง
ตอเน่ือง วิธีการท่ีจะทำใหเกิดความตอเน่ือง  คือ 

 1.1 ตองหาคูมือใหกับครู เพ่ือจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู ทำส่ือท่ีเนนการอานออก สิ่ง
เหลาน้ีจะเปนวงจรท่ีจะทำใหระบบการเรียนรูในหอง
เรียนเปล่ียนแปลงไป 

 1.2 มหาวิทยาลัยตองเขามาชวยใน
ดานวิชาการ (Hub) มากข้ึน  ควรมีวิชาพื้นฐานการ
สอนภาษาไทยท่ีเนนการอานออกใหกับนักศึกษาใน
คณะศึกษาศาสตร /  ครุศาสตร เพ่ือเปนพ้ืนฐานความรู
ทางการสอนภาษาไทย    

 1.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีเปนเจาภาพ
ในการอบรมครูอยางตอเน่ือง 

 1.4 มีการนิเทศภายในโดยโรงเรียน
และภายนอกจากเขตพ้ืนท่ี /ผูทรงคุณวุฒิ 

 1.5 มีการปฏิบัติที่ เปนเลิศ (Best 

Practices) ใหดูเปนตัวอยาง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกัน   

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1) ประกาศ

นโยบายใหเปนวาระสำคัญของเขต 2) ประเมินการ
อานของนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะหสภาพปญหา
ของนักเรียน และหาวิธีแกปญหาใหตรงจุด 3) ปรับ
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ระบบบริหารจัดการ พัฒนาครู  จัดหาสื่อ นวัตกรรม 
ชวยเหลือครูกอนการสอบ NT ป. 3 และ O-NET ป.6 
และ ม.3 4) กำกับ นิเทศ ติดตามและใหชวยเหลือ
โรงเรียนอยางใกลชิด 

3. โรงเรียน 1) ประกาศนโยบายใหครู/ 
ผูปกครอง รับทราบและมีสวนรวมดำเนินการ  
2) ประเมินการอานนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห
และจัดทำขอมูลนักเรียนทุกระดับชั้นท่ีมีปญหาอาน
ไมไดเปนรายบุคคลจัดทำแผนซอมเสริมนักเรียนเปน
รายบุคคลตามสภาพปญหา 3) ปรับระบบบริหาร
จัดการ ในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของครู
ทุกคนทุกกลุมสาระใหรวมรับผิดชอบและแกไขปญหา
นักเรียนอานไมออก  4) ประชุมผูปกครองเพ่ือรับทราบ
ปญหาและมีสวนรวมแกไข 5) พัฒนาครู จัดหา
นวัตกรรมส่ือและวิธีสอน ชวยเหลือครู เรงแกไขปญหา
การอานไมออก ซอมเสริมนักเรียนใหแลวเสร็จกอน
สอบ NT และ  O-NET 6) ภายใน 2 สัปดาห หลังจาก
เปดภาคเรียนจัดสอนซอมเสริมนักเรียนเปนรายบุคคล
กอนสูหองเรียนปกติ 

4. พอแม/ผูปกครอง 1) เอาใจใสดูแล 
ลูกหลานอยางใกลชิด 2) ใหความรวมมือสนับสนุน
ชวยเหลือโรงเรียน   3) ติดตามความกาวหนาผลการ
แกไขปญหาของโรงเรียนอยางใกลชิด 

 

มาตรการแกปญหาเด็กอานไมออก 
ก. มาตรการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีนักวิจัย
เสนอใหทำ 

1. ประกาศนโยบายใหทุกโรงเรียน เปนป
ปลอดนักเรียนท่ีอานไมออก  

2. จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)  
ระหวางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับโรงเรียนทุก
โรงในสังกัดเพ่ือพัฒนาการอานออก ตั้งแต ป.1 ขึ้นไป  

อานออกทุกคน 
3. จัดทำคูมือแนวทางในการพัฒนาการอาน

ออก รวมทั้งยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

4. จัดทำเคร่ืองมือแบบทดสอบการอานทุก
ระดับชั้น  เพ่ือสำรวจนักเรียนและจัดกลุมนักเรียนท่ี
อานไมออก  พรอมท้ังจัดทำเกณฑการประเมินพิจารณา
ตัดสินการจัดกลุม 

5. สำรวจ รวบรวม สังเคราะหนวัตกรรมดาน
ภาษาไทยท่ีเกิดจากผลงานการขอวิทยฐานะของครู
แลวนำนวัตกรรมมาจัดทำเปนรูปเลม หรือ ไฟล 
แจกจายใหทุกโรงเรียนในสังกัดเพ่ือนำไปพัฒนา
นักเรียนแตละกลุมเปาหมายตอไป 

6. จัดทำเคร่ืองมือแบบรายงานออนไลน / 
แบบรายงานขอมูล 

 7. จัดประชุมชี้แจงเพื่อแจงแนวทางการ
พัฒนาการอานออก รวมท้ังยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยแกครูวิชาการ
โรงเรียนและผูบริหารโรงเรียน 

8. ศึกษานิเทศก และชมรมครูภาษาไทย 
และคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินเพ่ือคัดกรอง
นักเรียนทุกระดับชั้นทุกป แลวจัดกลุมนักเรียน เปน 
กลุมอาน ประเภทละ  4  กลุม 

9. จัดทำขอมูลสารสนเทศนักเรียนกลุม
เปาหมายโดยแบงเปน 4 กลุม (อาน 4 กลุม) 

10. จัดทำเครื่องมือแบบทดสอบ แบบ
ประเมินการอาน เพ่ือออกติดตาม ตรวจสอบ 

11. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษาและศึกษานิเทศก ตลอด
ทั้งชมรมครูภาษาไทย ออกติดตามตรวจสอบและ
ประเมินนักเรียนกลุมเปาหมายภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

อยางเปนระบบและตอเน่ือง โดยภาคเรียนท่ี 1 ให
ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคมของทุกป และ
ภาคเรียนท่ี 2 ใหดำเนินการภายในเดือน กุมภาพันธ 
ของทุกป 

12. ศึกษานิเทศกออกติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินโรงเรียน 
13. สรุป รายงานผลการพัฒนาทุกเดือน 
14. แจงประกาศผลโรงเรียนท่ีดำเนินการได

สำเร็จ ที่มีนักเรียนสามารถอานออกรอยละ 100  
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15. จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศดาน
ภาษาไทย เพ่ือเขาประกวดแขงขันกิจกรรมในวันภาษา
ไทยแหงชาติ และกิจกรรมประกวดแขงขันในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน 

 
ข. มาตรการระดับโรงเรียน/ผูบริหารโรงเรียน  
ท่ีนักวิจัยเสนอใหทำ 

1. โ รง เ รียนประกาศนโยบายให เปน
โรงเรียนปลอดนักเรียนท่ีอานไมออกแกคณะครู  
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูปกครองตลอด
ทั้งผูเก่ียวของทุกภาคสวน 

2. ใหจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ  
(MOU)  ระหวาง ผูอำนวยการโรงเรียน กับครูประจำ
ชั้นทุกคนเพ่ือพัฒนาการอานออกต้ังแต ป.1 ขึ้นไป  
อานออกทุกคน 

3. ใหโรงเรียนพิจารณาจัดหาครูที่มีความรู 
ความสามารถ ใจดี รักเด็กเสียสละ ทุมเท ขยันสอน 
ไมทิ้งหองเรียนใหสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1  
เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานออกทุกคน โดยใหดำเนิน
การกอนเปดเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ของทุกปการศึกษา 
 4. ใหโรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียน
ที่มีความบกพรองหรือเด็กพิเศษ โดยใชเคร่ืองมือ
มาตรฐานท่ีสวนกลางกำหนด โดยครูประจำช้ันเร่ิม
คัดแยกนักเรียนภายในชั้นดวยการสังเกต แลวรวม

กับครูการศึกษาพิเศษท่ีผานการอบรมการคัดกรอง
แลวดำเนินการคัดกรองตามเคร่ืองมือที่กำหนดทุกป   
พรอมสรุปผลการคัดกรอง 

5. ใหโรงเรียนดำเนินการสำรวจนักเรียน
รายช้ันเรียนโดยใชเคร่ืองมือแบบทดสอบการอานและ
เกณฑการพิจารณาการผานท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ี  
เพ่ือจัดกลุมนักเรียนท่ีอานไมออกทุกป   อน่ึงเด็กพิเศษ
เมื่อผานการคัดกรองดวยเคร่ืองมือมาตรฐานและครู

ที่มีความชำนาญแลว จะไมนับรวมเปนเด็กกลุม
เปาหมาย และใหดูแลเด็กพิเศษกลุมนี้ดวยวิธีการท่ี
เหมาะสมอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

6. ใหโรงเรียนวิเคราะหหาสาเหตุและ
ระดับของปญหาพรอมจัดกลุมนักเรียนท่ีอานไมออก 
ตามระดับของปญหา  อาทิ  ยังไมรูจักพยัญชนะ 
สระประสม และหรือวรรณยุกตบางรูป  ผันวรรณยุกต
ไมได  ยังสะกดคำไมได  อานคำท่ีประสมในแม ก กา 
ไมได คำท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด คำท่ีมี
ตวัสะกดไมตรงตามมาตรา  คำท่ีมีสระลดรปู  คำควบกล้ำ  
คำท่ีมีอักษรนำ  คำท่ีมีตัวการันต เปนตน   

7. ใหโรงเรียนกำหนด/มอบหมายใหมีครู
ผูรับผิดชอบนักเรียนกลุมที่มีปญหา ตามอาการหรือ
สาเหตุที่พบ เพ่ือวางแผน กำหนดปฏิทิน กิจกรรม 
รวมทั้งจัดทำ จัดหาส่ือ นวัตกรรม เทคนิควิธีการท่ี
เหมาะสม อาทิ กิจกรรมหองเรียนบริบาล กิจกรรม
บุตรบุญธรรม กิจกรรมสอนซอมเสริม กิจกรรมฝกหัด
อานและเขียน เพ่ือแกปญหานักเรียนกลุมเปาหมาย
ใหพัฒนาสูงข้ึนอยางนอย 1 กลุมระดับ โดยเร่ิมดำเนิน
การต้ังแตเดือนพฤษภาคมของทุกปเปนตนไป หรือ
ดำเนินการแกไขทันทีที่ทราบสาเหตุและระดับของ
ปญหา 

8. ใหโรงเรียนจัดทำขอมูลสารสนเทศนักเรียน
รายบุคคล รายกลุมตามปญหาและระดับของปญหา  
ตลอดทั้งรายชื่อนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีอานไมออก 
รวมทั้งปฏิทิน กิจกรรม เทคนิควิธีการ  สื่อ นวัตกรรม 
ท่ีใชในการแกปญหา  แลวรายงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาทุกป 
9. ผูบริหารโรงเรียนดำเนินการ กำกับ นิเทศ 

ตดิตาม ตรวจสอบดวยตนเอง อยางนอยเดือนละ 1 ครัง้  

10. ใหโรงเรียนรายงานผลการพัฒนานักเรียน
กลุมเปาหมายตามแบบรายงานท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กำหนด 
ภายในวันท่ี  25- 30 ของเดือน ทุกเดือน อยางตอเน่ือง 
 11. ใหโรงเรียนประกาศความสำเร็จระดับ

หองเรียนท่ีมีนักเรียนอานออกทุกคนเปนรายหอง 
12. ใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความเปน

เลิศดานภาษาไทยเพ่ือเตรียมเขาประกวดแขงขันใน
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งานวันภาษาไทยแหงชาติ และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

13. ใหโรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติในการ
สงเสริมการเรียนรูภาษาไทยเพ่ิมเติม อาทิ  กิจกรรม
อานขาวผานทางหอกระจายขาว  วางทุกงานอาน 
ทุกคน  ใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดฝกบอย ๆ  

14. ใหทุกโรงเรียนรวมกันเอาใจใสในการ
พัฒนานักเรียนกลุมเปามาย และเด็กพิเศษอยางจริงจัง 
และจริงใจ 

 
ค. มาตรการระดับหองเรียน/ครูประจำชั้นท่ี 
นักวิจัยเสนอใหทำ 

1. จัดทำประกาศวาระสำคัญระดับหอง
เรียนปลอดนักเรียนอานไมออก 

2. ครูประจำชั้นรวมกับครูที่มีความรูความ
สามารถดานการคัดกรองเด็กพิเศษดำเนินการคัดกรอง
นักเรียนภายในหองเรียนท่ีรับผิดชอบ โดยใชเคร่ืองมือ
มาตรฐานท่ีกำหนด  เพ่ือคัดกรองเด็กพิเศษ และเด็ก
ปกติ แลวบันทึกเสนอผูบริหารโรงเรียน  

3. ครูประจำช้ันนำแบบทดสอบการอาน 
และแบบทดสอบการเขียน ซึ่งแบบทดสอบทั้ง 2 ชนิด 
มาจากการนำคำศัพทพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับระดับ
ช้ัน โดยใชคำศัพท ฉบับละ 10 คำ (สุมคละคำ) จำนวน 
ชนิดละ 10 ฉบับ สำหรับเกณฑการผานแตละฉบับ 

จะใชเกณฑนักเรียนสามารถอานออกรอยละ 60 ขึ้น
ไป และผานท้ัง 10 ฉบับ หากพบวา มีนักเรียนท่ีอาน
ไมออก ใหวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลวามีปญหา

อะไรและปญหาน้ันอยูระดับใด เชน ไมรูพยัญชนะ 
สระ สระประสม สระเกิน วรรณยุกต ตัวสะกด ตัวสะกด

ไมตรงตามมาตรา คำควบกล้ำ อักษรนำ คำท่ีมีตัว
การันต หรือสะกดคำยังไมได และวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหาวา มาจากอะไร เชน มีพัฒนาการไมเปน

ไปตามวัย ขาดเรียนบอย ยายโรงเรียนบอย ปวยเร้ือรัง 
อาศัยอยูกับตายาย ฯลฯ แลวรวบรวมรายช่ือ จัดกลุม
นักเรียน สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

เรียนรูหรือเด็กพิเศษไมตองนับรวมเปนเด็กกลุม
เปาหมาย 

4. จัดทำและมีขอมูลสารสนเทศนักเรียน
เปนรายบุคคล/รายกลุม ทั้งกลุมอาน และรายกลุม
ตามระดับของปญหา  

5. จั ดหา /จั ดทำน วัตกร รม ท่ีมี ค วาม
เหมาะสมและสอดคลองกับปญหาของแตละคนหรือ
แตละกลุม และกำหนดปฏิทินในการพัฒนาอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง 

6. จัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนาใหนัก เ รียน
สามารถอานออกอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

7. สังเกต ตรวจสอบ ประเมินพัฒนาการ
นักเรียนกลุมเปาหมายทุกเดือน  

8. บันทึกสรุปรายงานผลตอผูอำนวยการ
โรงเรียนทุกเดือนอยางตอเน่ือง  

9. รายงานความสำ เ ร็ จต อผู บ ริ หา ร
โรงเรียน หากนักเรียนสามารถอานไดทุกคนแลวให
แจงเขตพ้ืนท่ี 

10. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีความ
เปนเลิศดานภาษาไทยเพ่ือเขาแขงขันในระดับศูนย 
เครือขายฯ หรือระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอไป 

11. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาไทย
เพ่ิมเติม อาทิ กิจกรรมอานขาวผานทางหอกระจาย
ขาว วางทุกงานอานทุกคน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่

เหมาะสมกับระดับชั้น โดยใหนักเรียนทุกคนมีโอกาส
ไดฝกบอย ๆ  

12. จัดกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษดวยวิธีการ 

ที่เหมาะสม และเอาใจใสในพัฒนาการการเรียนรูของ
เด็กอยางตอเน่ือง พรอมรายงานผูบริหารโรงเรียน 

ทุกเดือน 
 

ง. การจัดกลุมนักเรียน ท่ีนักวิจัยเสนอใหทำ 

 สำหรับการจัดกลุมนักเรียนดานการอาน 
แบงออกเปน 4 กลุม ดังน้ี 

 1. กลุมอานไมออก      
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 2. กลุมอานไดแตไมคลอง    
 3.  กลุมอานไดคลองแตสื่อสารไมได   
 4.  กลุมอานไดคลองและส่ือสารได  
  

จ. เกณฑในการประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินการ
จัดกลุมนักเรียน ท่ีนักวิจัยเสนอใหทำ 

 1. กลุมอานไมออก เกณฑการประเมินให
พิจารณาจาก นักเรียนสามารถอานคำศัพทพ้ืนฐาน 
ที่เหมาะกับระดับชั้นเรียนไดนอยกวา รอยละ 60 ของ
คำศัพททีอ่ยูในแบบทดสอบ อยางนอย จำนวน 10 ฉบบั 

 2. กลุมอานไดแตไมคลอง เกณฑการ
ประเมินใหพิจารณาจาก นักเรียนสามารถอานคำศัพท
พ้ืนฐานท่ีเหมาะกับระดับชั้นเรียนไดถูกตองตั้งแต 
รอยละ 60 – 100 ของคำศัพทที่อยูในแบบทดสอบ 
อยางนอย จำนวน 10 ฉบับ แตใชเวลาในการอาน 
มากกวาปกติ อาทิ ใชเวลาในการสะกดคำ อาน
ตะกุกตะกัก อานตูคำ ตัดคำ 

 3. กลุ มอ านไดคลองแตสื่ อสารไม ได 
เกณฑการประเมินใหพิจารณาจาก เมื่อนักเรียนอาน
เน้ือเร่ืองจากบทความ นิทาน ขาว เหตุการณ วรรณคดี
หรือวรรณกรรม ตาง ๆ แลว นักเรียนสามารถตอบ
คำถามไดถูกตองนอยกวารอยละ 60  

 4. กลุมอานไดคลอง เกณฑการประเมิน
ใหพิจารณาจาก เม่ือนักเรียนอานเน้ือเร่ืองจากบทความ 
นิทาน ขาว เหตุการณ วรรณคดีหรือวรรณกรรม  
ตาง ๆ แลว นักเรียนสามารถตอบคำถามไดถูกตอง
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

 
ฉ. จัดระดับของปญหาการอานไมออก ท่ีนักวิจัย
เสนอใหจัด 

 ระดับของปญหา ท่ีทำใหนักเรียนไมสามารถ
อานออก แบงระดับปญหาได ดังน้ี 

 ระดับที่ 1 นักเรียนไมรูจักพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต 

 ระดับที่ 2 นักเรียนไมรูจักพยัญชนะ บาง
ตัว อาทิ ฆ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ฯลฯ  

 ระดับท่ี 3 นักเรียนไมรูจักสระ อาทิ เอะ แอะ 
แอ โอะ เอาะ เออะ เออ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว 
เอา เปนตน 

 ระดับที่ 4 นักเรียนไมสามารถอานคำที่
ประสมในแม ก กา ได หรือสะกดแลว ไมถูกตอง 

 ระดับที่ 5 นักเรียนไมสามารถอานคำท่ีมี
สะกดตรงตามมาตราได 

 ระดับที่ 6 นักเรียนไมสามารถอานคำท่ีมี
สะกดไมตรงตามมาตราได 

 ระดับที่ 7 นักเรียนไมสามารถอานคำท่ีมี
สระลดรูป หรือ สระเปล่ียนรูปได 

 ระดับที่ 8 นักเรียนไมสามารถอานคำควบ
กล้ำได 

 ระดับที่ 9 นักเรียนไมสามารถอานคำท่ีมี
อักษรนำได 

 ระดับที่ 10 นักเรียนไมสามารถอานคำท่ีมี
ตัวการันตได 

 
ช. สาเหตุของปญหา ท่ีนักวิจัยระบุ  

 นักเรียนท่ีอานไมออกอาจมีสาเหตุมาจาก
หลายประการ อาทิ ขาดเรียนบอย ยายโรงเรียนบอย 
ปวยเร้ือรัง ขาดความอบอุน อาศัยอยูกับตา ยาย  
มีภาวะทุพโภชนาการ พัฒนาการทางดานรางกาย 
หรือทางสมองชากวาปกติ ฯลฯ ซึ่งครูผูรับผิดชอบ
ตองหาสาเหตุใหพบ  

 

ซ. กิจกรรมและนวัตกรรมท่ีควรดำเนินการท่ี 
นักวิจัยเสนอใหดำเนินการ 

 กิจกรรมท่ีควรดำเนินการเม่ือครูสามารถ

จัดกลุมนักเรียน รูจักระดับปญหา รูสาเหตุของปญหา
แลว อาทิ จัดหองเรียนบริบาล จัดกิจกรรมบุตรบุญธรรม 
จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม กิจกรรมฝกหัดอาน ฝกหัด

เขียน กิจกรรมฝกแจกลูกประสมคำ ฝกสะกดคำบอย ๆ 
จนเคยชิน ควรจัดกิจกรรมบอย ๆ ควรฝกตามลำดับ
ของระดับปญหาท้ัง 10 ระดับ 
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ฌ.  ทักษะท่ีเก่ียวของท่ีตองฝกไปพรอมกันท่ี 
นักวิจัยเสนอ 

 ทักษะท่ีเก่ียวของ ที่ตองฝกใหนักเรียน
ประกอบดวย ทักษะการอาน ทักษะการฟง ทักษะ
การดู ทักษะการพูด และทักษะการเขียน ซึ่งครูตอง
ใหนักเรียนไดฝกบอย ๆ โดยฝกอานพรอมกันท้ังหอง
และหลังจากนั้นใหฝกอาน ฝกสะกดคำ ทีละคน เพ่ือ
จะทำใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง กลาอาน 
กลาแสดงออก ดวยตนเองโดยไมตองกลัวผิด  

 
บทสรุป 

จากท่ีกลาวมาผูเขียนไดชี้ประเด็นปญหา
ของการอานไมออกของเด็กไทย ที่สั่งสมปญหามา
ตั้งแตการเร่ิมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ
ประถมศึกษา จากการสำรวจพบวามีนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำนวนประมาณ 25,000-
26,000 คน ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศท่ีอานไมออก
เขียนไมได การอานหนังสือของเด็กไทย จากเดิม  
52 นาทีตอวัน ไดลดลงเหลือเพียง 39 นาทีตอวัน ท้ังท่ี
กระทรวงศึกษาธิการหลังจากมีพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดพยายามปฏิรูปการเรียน
รูลักษณะตางๆ เพ่ีอพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย เชน การพัฒนาโรงเรียนในฝน (Lab 
School) การจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

(World Class Stand-School) การพัฒนาโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูและผูบริหารสถานศึกษา การจัด
ทำโครงการพัฒนาครู Browser in Service โดยใช 
กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง (Coaching and 

Mentoring) โครงการสงเสริมการอานการเขียนของ
เด็กจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางเพ่ือการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน ท้ังน้ีรัฐมนตรีในทุกยุคสมัยของรัฐบาล

ที่ เขามาควบคุมกระทรวงศึกษาธิการก็พยายาม 

มีนโยบายเก่ียวกับการแกปญหาการอานอยางตอเน่ือง 
แตสภาพการเรียนรูดานการอานยังไมถึงเปาหมาย 
ที่กำหนด ทวากลับดอยลงเร่ือยๆ ดังกลาวแลว  

นักวิชาการไดประมวลเหตุปจจัยท่ีทำใหเกิด
สภาพปญหาเด็กไทยอานหนังสือไมออกไวหลายปจจัย 
1) คือ ผูบริหารการศึกษา/กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายไมตกซ้ำช้ัน ประเมินผลดานการอานไมชัดเจน 
หนังสือเรียนไมมีคุณภาพ ทฤษฎีอานเปนคำไมแจก
ลูกสะกดคำ ไมคัดเลือกครูสอน ป.1 ที่มีคุณภาพและ
มีความรูดานภาษาไทย ไมแกปญหาเด็กพิเศษ 2) ครู 
ไดแก บังคับจิตใจเด็กท่ีไมพรอมอาน ใหอานในสิ่งที่
ไมมีความหมาย ใหจำในสิ่งท่ีผิดๆ ขาดเทคนิคการ
สอน ชอบลงโทษ 3) พอแม ผูปกครอง ไดแก ไมชวย
กวดขันเด็กในเร่ืองการอาน 4) ตัวเด็ก ไดแก ไมสนใจ
เรียน ไมรักการอาน นอกจากน้ีวิทยากรภาคเอกชน
เสนอให พอแม ผูปกครองปรับพฤติกรรมในเรื่อง การ
ไมใหเตรียมเด็ก ทำไมตอเน่ือง ไมมีความสุขกับการ
อาน ไมอานตามบทประพันธ ไมมีความรูเก่ียวกับ
หนังสือ ไมตอบคำถามเด็ก ไมสรางสรรคนิสัยเด็ก 
เลือกไมเหมาะกับวัย อีกดวย การแกปญหาการอาน
ไมออกตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนใน
การแกไขปญหา การอานมีความสำคัญตอชีวิตและ
การเรียนรูในวิชาอื่นๆ ทั้งยังสงผลตอการพัฒนาชาติ 
เพราะประเทศท่ีจะพัฒนาไดตองอาศัยประชาชนใน
ชาติที่มีความสามารถในการอานเลือกนำความรูและ
ความคิดมาพัฒนาชาติใหเจริญรุงเรือง การแกปญหา

ยังไมสายเกินแก แตพอแม ผูปกครอง และคุณครูตอง
พยายามแกมันไปพรอมๆ กับเด็ก และพึงระลึกไวเสมอ
วาเด็กทุกคนลวนมีความสามารถอยูในตัว  
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The Thought on Learning Management : Skill Development on Critical 
Thinking for Self – Directed Learning 

 
ชุมศักด์ิ อินทรรักษ* 

 

บทคัดยอ 

การจัดการเรียนรูเปนเทคนิคหน่ึงสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง โดยมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห นำไปสูการสรางปญญา ปจจุบันเปนยุคสารสนเทศซึ่งผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลและ
เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองดานการคิดวิเคราะห
โดยกระบวนการดีแคส (D=CAS Model) ซึ่งมีองคประกอบคือ 1) การศึกษาคนควา (Discovery) เพ่ือใหได
ขอมูลที่ถูกตอง เปนจริง และเหมาะสม 2) การจับประเด็น (Capture) เพ่ือใหไดสาระที่เปนประโยชนจากการ
คิดวิเคราะห สังเคราะหสรุปผลเปนประเด็นสำคัญ 3) การนำความรูไปใช (Application) เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติ 
สรางสรรคผลงานท่ีไดจากการคนควา การจับประเด็นสำคัญ สงผลตอการเรียนรู และการจัดประสบการณ
ของผูเรียน 4) การเรียนรูดวยตนเอง (Self – directed Learning) เพ่ือการพัฒนาตนเองใหเปนคนใฝรู ใฝเรียน 
เรียนรูอยางตอเนื่อง มีความกระตือรือรน แสวงหาความรูอยูเสมอ ดังน้ันการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 
ดังกลาวจะเปนประโยชนตอการคิดวิเคราะหซึ่งเปนเคร่ืองมือทางการศึกษาตอไป 

 

Abstract 

Learning management is a technique for acquiring knowledge that effecting to thinking 
development and creating wisdom which composed of discovery stage, capture stage, application 

stage, and self-directed learning. In the information age, learners are able to access the information 
and collect the data rapidly and comfortably because of the modernization of medias and technology. 
The learners could have more skill development on critical thinking, enhancing on self-directed 

learning. The technique is presented as “ D-CAS model ” . Therefore, learning management as in 
the descriptions will be useful to critical thinking which could employ for educational tool 

* รองศาสตราจารย ดร. อาจารยประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทนำ 
การจัดการเรียนรูเปนเทคนิควิธีของการศึกษา

หาความรูเพ่ือผลแหงการพัฒนาความคิดและสราง
ปญญา ในยุคปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสารท่ี
สามารถเขาถึง เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
และมากมายเพราะเรามีสื่อที่สามารถสืบคนได ทำให
ผูเรียนมีทักษะคิดวิเคราะห และนำไปใชในการศึกษา 
คนควา เรียนรูดวยตนเอง การคิดวิเคราะห สงผลให 
ผูเรียนมีทักษะการคิด มีกระบวนการ สามารถวางแผน
การเรียนรูของตนเองได จากรายงานการประกัน
คุณภาพ 

สวนใหญพบวาตัวชี้วัดดานทักษะการคิด
วิเคราะหมีคาเฉล่ียอยูในระดับต่ำเม่ือเทียบกับตัวชี้
วัดอื่นๆ จากผลการประเมินคุณภาพผูเรียนพบวา 
ผูเรียนไมมีหลักและวิธีการจัดการเรียนรู ดังตัวอยางท่ี
ปรากฏข้ึนคือนักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะหสง
ผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ
วิชาวิทยาศาสตรรวมท้ังการสอบ ONET ต่ำกวาเกณฑ
มาโดยตลอดทุกระดับช้ัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 

นอกจากน้ียังพบวาสังคมไทยในปจจุบัน
ประชาชนคนไทยโดยรวมมีความคิดวิเคราะหลดลง 
ประชาชนถูกชักจูงและหลงเช่ือคำบอกเลาหรือเชื่อ
ปรากฏการณทางธรรมชาติไดงาย เชน การดูดวง 
การเชิญชวนหรือโฆษณาชวนเชื่อทางสื่อตางๆ โดย

ปราศจากการคิดวิเคราะห จนกระท่ังบางคนตองสูญ
เสียเงินคาใชจายหรือเสียสุขภาพจิต และขอสังเกตท่ี
เห็นไดชัดเจนในหองเรียนจะมีนักเรียนหรือนักศึกษา
จำนวนนอยมากท่ีแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ 

วิจารณหลังจากการสอนแลว อันเน่ืองมาจากขาด
ขอมูลหรือความรูเชิงการตัดสินใจ และไมมีทักษะการ
คิดวิเคราะห 

การจัดการเรียนรู (Learning Management)
หมายถึง กระบวนการท่ีนำไปสูการเรียนรูดวยตนเอง 

โดยอาศัยการศึกษาคนควารวบรวมขอมูล การจับ
ประเด็นสาระสำคัญของขอมูล การนำขอมูลไปใช 
และการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหและ 

สรางปญญาของผูเรียนดวยตนเองเปนการออกแบบ
การเ รียน รู เ พ่ือใหสามารถบรรลุ วัต ถุประสงค 
ของการเรียนรูซึ่ง Smith and Lynch (2010) แหง 
มหาวิทยาลัยควีนสแลนด ไดพัฒนาแนวความคิด
จากการออกแบบการจัดทรัพยากร มุงเนนความสำคัญ 
กับการนำวิธีการทางจิตวิทยาไปใชเพ่ือใหมีผลสัมฤทธ์ิ 
ที่ พึงประสงคภายใตการสรางความรู ใหมและ 
กา ร เ พ่ิ มทั กษะ ใหม ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะห จึ ง เ ป น 
ตวัสรางระบบชองความคดิตาง ๆ ทีส่มัพนัธกับความรู  
เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร
ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร หลักเหตุผล
ทางศีลธรรม และปรัชญา 

กระบวนการคิดวิเคราะหเก่ียวของสัมพันธ
กับการสืบหาขอมูลและการประเมินขอมูลเพ่ือใหได
มาซึ่งขอสรุปหรือคำตอบท่ีเชื่อถือได การคิดวิเคราะห
ประกอบดวย “ตรรกะท่ีไมเปนทางการ” (Informal 
logic) ผลการวิจัยดานการรับรูเชิงจิตวิทยา (Cognitive 
Psychology) ทำใหนักการศึกษาเร่ิมเชื่อมากข้ึนวา
สถาบันการศึกษาทุกแหงควรเนนการสอนทักษะ 
การคิดวิเคราะหใหมากข้ึนแทนการสอนใหเรียนรู 
แบบทองจำ 

วัตถุประสงคของบทความเร่ืองน้ีเพ่ือนำเสนอ
แนวความคิดการจัดการเรียนรู (Learning Management)
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดยจำแนกเปน  
4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นตอนการคนควารวบรวม (Discovery) 
2. ขั้นจับประเด็นสำคัญ (Capture) 
3. ขั้นการนำขอมูลไปใช (Application) 

4. ขั้นเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed 
learning)  

เทคนิคการจัดการเรียนรูวิธีนี้จึงใชชื่อยอวา
D – CAS Model เพ่ือชวยใหจำ เขาใจ และสามารถ
นำไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
ของแตละข้ันตอนแสดงกระบวนการเปนวงจรได 
ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยตนเอง ( D-CAS ) 

ข้ันท่ี 1 การศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล  
(Discovery) ผูเรียนเก็บรวบรวมขอมูลไดหลากหลาย
วิธีเชน การสังเกต การไปศึกษาแหลงเรียนรู การอาน
หนังสือ การรับฟงจากส่ือตางๆ ทั้งท่ีเปนตัวบุคคล 
วิทยุ โทรทัศน การคนหาจากตำรา งานวิจัย สื่อสิ่ง
พิมพ อินเตอรเน็ต รวมทั้งการไดรับประสบการณ
โดยตรง เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะเร่ืองน้ันๆ ให
มากที่สุด ตัวอยางของเทคนิควิธีนี้ คือ การศึกษา
คนควา การจัดทำรายงานของผูเรียน การทำวิจัย 
เปนตน ผูเรียนจึงจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลไวให
มากท่ีสุด ย่ิงเก็บไดมากย่ิงสามารถเรียนรูไดมากข้ึน 
ย่ิงมีขอมูลมากอาจลืมไดงาย ในยุคอดีตท่ีผานมา 

ผูเรียนเก็บขอมูลโดยการบันทึกไวในสมุด แตปจจุบัน
มีเคร่ืองชวยจำในการเก็บขอมูลอยางเปนระบบคือ
คอมพิวเตอร ดังน้ันย่ิงผูเรียนตองเรียนรูในระดับสูง
ขึ้น จำเปนตองใชเคร่ืองชวยจัดเก็บขอมูล เพ่ือนำไปสู
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห หากผูเรียนไมได

ถูกฝกเก็บรวบรวมขอมูลใหรวดเร็ว ทันเหตุการณ และ
เปนระบบถูกตอง ยอมไมทำใหเกิดการเรียนรู สราง
ปญญา เพราะผูเรียนไมมีขอมูล 

ครูผูสอนมีวิธีการใหผูเรียนไดศึกษาคนควา 
รวบรวมขอมูลโดยวิธีใด ใชเคร่ืองอะไร ยอมสงผลตอ

พัฒนาการทางความคิดของผูเรียน ขั้นน้ีจึงเปนข้ัน

สำคัญในการนำไปสูการกระทำกับขอมูล ครูบางคน
เพียงพูดใหผูเรียนฟงโดยมิไดศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูอื่นๆ ผูเรียนจะเก็บขอมูลไดนอยมากผูเรียนจะ
มีความรูอยูอยางจำกัดเทาท่ีครูพูดใหฟง หากผูเรียน
เปนคนใฝรู ใฝเรียน ไปอานเพ่ิมเติม ศึกษาเพ่ิมเติม 
เก็บขอมูลไวเปนระบบยอมสงผลตอการเรียนรูดวย
ตนเองมากข้ึน เทคนิควิธีนี้จึงเปล่ียนจากการจำเปน
การใชเคร่ืองชวยจำ และนำไปสูการศึกษาคนควาซึ่ง
เปนวิธีที่เรียกวา Self-Directed Learning 

 
ข้ันท่ี 2 จับประเด็นสำคัญ (Capture) เปน

เทคนิควิธีที่ผูเรียนตองใชการคิดวิเคราะห เรียกวา 
“การจับประเด็น”โดยการนำเอาขอมูลที่ตองการมา
แปลความ ตีความ ขยายความเพ่ือใหชัดเจนย่ิงข้ึน  
ผูเรียนสามารถนำไปอภิปราย วิพากษวิจารณ วิเคราะห
ได ทำใหรูจักการเปรียบเทียบความแตกตาง ความ
สัมพันธ จัดกลุม จัดลำดับ เปนการฝกความคิดอยาง
มีเหตุผล อาศัยหลักการและทฤษฎีตางๆ มาประกอบ 

ซึ่งไดศึกษาคนความาอยางมากมาย ยอมสงผลตอ
การคิดวิเคราะหและพัฒนาปญญา 

สภาพปญหาท่ีมักเกิดข้ึนในปจจุบันคือครูที่

ไมไดฝกข้ึนตอนท่ีสอง ใหกับผูเรียนเพียงแตกระทำใน
ข้ันตอนท่ี 1 เทาน้ัน คือการใหความรูหรือการเก็บขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discovery 

Capture 

Application

Self-directed 
Learning 
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ไมไดฝกผู เ รียนจับประเด็นสำคัญ เชน การสรุป  
การอภิปราย และเสนอแนะประเด็นที่ 1 ใหเปน
ประโยชนตอการนำไปใช ซึ่งกระบวนการดังกลาวคือ
การวิจัยท่ีตองประกอบดวยการสรุปผล แลวนำเอา
ประเด็นที่สรุปไปอภิปราย วิพากษวิจารณ หาความ
สอดคลอง ความสัมพันธเชิงเหตุผล เพ่ือนำเสนอแนวคิด 
แนวทางการนำไปปฏิบัติตอไป ถาคุณครูฝกผูเรียนทำ
เชนน้ีได ผูเรียนก็จะเสริมสรางปญญา รูจักคิดวิเคราะห
มากย่ิงขึ้น 

ดังนั้นการจับประเด็นสำคัญ จึงเปนเทคนิค
วิธีการคิดวิเคราะหประเด็นสำคัญท่ีตองการศึกษา 
นำมาคิดวิเคราะหหาเหตุผลประกอบ เพ่ือตอบคำถาม
วา เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน มีขอเท็จจริงหรือหลัก
วิชาอะไรสนับสนุนบาง ทำใหผูเรียนมีประสบการณ
ดานการเรียนรู และรูจักการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
ขั้นท่ี 3 การนำขอมูลไปใช (Application)

เปนผลจากการจับประเด็นสำคัญ ซึ่งไดสรุป อภิปราย
และเสนอแนะแนวทางไวเพ่ือการนำไปสูการปฏิบัติ
หรือนำไปใช การนำผลการวิจัยหรือขอมูลไปประยุกต
ใชที่ไมไดนำไปใชใหเปนประโยชนเปนการ “แขวนห้ิง” 
ซ่ึงไมเกิดประโยชนตอหนวยงานหรือองคกรเลย ทำให
เกิดความสูญเปลาทางการศึกษา โดยเฉพาะงานวิจัย
ที่ลงทุน คาใชจายสูงแตเกิดประโยชนนอยมากทำให

เกิดการสูญเปลาทางการศึกษาคนควา 

ดังน้ัน ในขั้นการนำขอมูลไปใชจึงนิยมใหผู
เรียนไดมีโอกาสนำเสนอผลงาน ตีพิมพ เผยแพร
ประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดนำขอมูลไป
ใช เชน การนำไปใชในเชิงนโยบาย และสูการปฏิบัติ
จริง การเรียนรูในลักษณะเชนน้ี ทำใหผูเรียนพัฒนา

ทักษะทางปญญาเพราะสามารถนำขอมูลหรือความรู
ไปประยุกตใชไดกับการปฏิบัติงานของตนเอง ซ่ึงทำให
เกิดการเรียนรูโดยประสบการณตรงและพัฒนาการ
คิดวิเคราะหดวยตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 4 การเรียนรูดวยตนเอง  
(Self – Directed Learning) เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนเกิด 
การเรียนรูดวยประสบการณของตนเอง เพราะสามารถ
นำขอมูลที่รวบรวมไดมาจัดการสรุป อภิปราย และ
เสนอแนะเพ่ือนำไปสูการปฏบิตั ิทำใหผูเรยีนเกิดความรู
ดวยการปฏิบัติจนเปนนิสัยตอเน่ือง ทำใหผูเรียนใฝรู
ใฝเรียนนำไปสูการเรียนรูอยางตอเน่ืองและกระตือรือรน 
(Active Learner) มีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนโดยใชความรู 
ความเขาใจ ประสบการณของตนเอง มีการตัดสินใจ
ที่ถูกตอง เพราะขอมูลชัดเจนและนำไปสูการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ เสริมสรางปญญาใหกับผูเรียนพัฒนา
ทักษะการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เชน
การบันทึก การจัดประเภทหมวดหมู การสังเกต  
การแสวงหาและการใชแหลงความรู เทคโนโลยีและ
สื่อ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณในการ
ตัดสินใจ แกปญหา กำหนดแนวทางและเลือกวิธีการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง 

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ ดี-แคส 
(D-CAS) จะชวยใหผูเรียนประสบความสำเร็จในการ
ใฝรูใฝเรียน เปนผูเรียนท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
สามารถเรียนรูไดตลอดเวลาและเรียนรูไดตลอดชีวิต 
พัฒนาตนเองอยูเสมอการวิเคราะหดวยตนเองตาม
กระบวนการดังกลาวตอบวัตถุประสงคอยางนอยสาม
ประเด็นคือ 1)เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางระบบการ

แกปญหา และนำไปสูการแกปญหาได 2) เพ่ือพัฒนา
ทักษะตนเองในการตอบสนองหรือมีปฏิกิริยาตอ
สิ่งแวดลอม 3) เพ่ือตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการแก
ปญหา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ใหครูจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
คือ ผูเรียนสามารถจัดการเรียนรูดวยตนเองได และ

เปนการเรียนรูในโลกขอมูลขาวสารอยางแทจริง เหมาะ
สำหรับการจัดการเรียนทุกระดับจำเปนอยางย่ิงท่ีตอง
ใชการเรียนรูดวยกระบวนการ ดี-แคส (D-CAS) เพราะ
ตองอาศัยการศึกษาคนควา เก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะห 
วิพากษ วิจารณ เพ่ือใหไดขอสรุปที่ถูกตอง ชัดเจน 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
ชุมศักด์ิ อินทรรักษ 
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ซึ่ ง เ รียกวามีความตรงท้ังภายในและภายนอก  
ดังน้ันในบทสุดทายของการวิจัย คือ การสรุปผล  
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ (Summary / 
Conclusion / and Recommendation) จากการศึกษา
วิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ., 2549)  
ผลการศึกษาพบวา การจัดการเรียนรูในยุคใหมควร
เนนอยางนอยสามประการคือ 1) เนนการคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม 2) เนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และการแกปญหา 3) เนนการส่ือสารและความรวมมือ 
ซึง่สอดคลองกับ Lynch (2012) ไดกลาวถึงการเตรียม 
ครูในยุคของการเปล่ียนแปลงในโรงเรียน ควรจัดให
ครูมีความรู ความสามารถดานการศึกษาคนควา  
การวิจัย นำแนวคิดและเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง
ไปใชกับการเรียนการสอนดังนั้นทักษะสารสนเทศ  
สื่อและเทคโนโลยี จึงมีความจำเปนสำหรับผูเรียน 
ยุคใหม การจัดการเรียนรูตามแนวคิดท่ีไดนำเสนอ 
รูปแบบดังกลาวจึงเปนวิธีหน่ึงที่สอดคลองและนำไป
สูการคิดวิเคราะห เกิดการเรียนรูดวยตนเองซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอผูเรียนยุคใหมตอไป 
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การอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ 
การคิดวิเคราะหของนักเรียน ระดับประถมศึกษา 

English Reading Based On Task-Based Learning for Develop Analytical  
Thinking Skills of Primary School Students 

 
อุษา  มะหะหมัด* 

 

บทคัดยอ 
ทักษะการคิดเปนทักษะท่ีมีความจำเปนในศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะท่ีมีความสำคัญท่ีใชในการ 

ตอยอดขยายความรู การประยุกตใชในการดำรงชีวิต เชนเดียวกันกับการอานท่ีถือวาเปนทักษะจำเปนสำหรับ
การเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง หรือภาษาตางประเทศ ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ภาระงาน มุงเนนใหผูเรียนไดใชภาษาท่ีใกลเคียงกับชีวิตจริงมากท่ีสุด การใชภาษาตองสัมพันธกับภาระงาน 
ภาระงานจูงใจเพื่อนำไปสูเปาหมายท่ีกำหนดไว ใชภาษาเปาหมายท่ีเนนดานความหมายมากกวารูปแบบของ
ภาษา หรือเนนผลของกิจกรรม มากกวารูปแบบภาษา โดยแบงการปฏิบัติภาระงานเปน 3 ขั้นตอน ไดแก  
1) ขั้นกอนปฏิบัติภาระงาน 2) ขั้นปฏิบัติภาระงาน และ 3) ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน  

  

Abstract 
Analytical thinking skill was the skill necessary for the 21st century, the skill had important 

for using to continue and expand the knowledge, adapt in their life likewise reading  as the necessary 
skill for learning English as a second language or second language. Task – Based learning 
focusing on the learners used language as much as the daily life. Language using was connection 
the task, the task allured for the setting goal. Using the language goal emphasized the meaning 
more than the language form or the result of activities more than the language form. Task – Based 
learning had 3 steps; 1) pre-task, 2) task cycle, and 3) language focus. 

* ครู ดร. โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

บทนำ 
โลกของการศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงไป

อยางมากในศตวรรษท่ี 21 การติดตามความรู ขาวสาร 
ความกาวหนา เหตุการณความเคลื่อนไหวตางๆ ใน
โลกปจจุบันลวนอาศัยการอานเปนเคร่ืองมือสำคัญ 
การอานถือวาเปนทักษะจำเปนสำหรับการเรียนภาษา
อังกฤษเปนภาษาท่ีสอง หรือภาษาตางประเทศ สำหรับ
คนสวนใหญแลว ทักษะการอานจึงเปนทักษะท่ีสำคัญ

ท่ีสุดท่ีจะตองเรียนรูใหลึกซ้ึง สอดคลองกับคุณลักษณะ

ของผูเรียนในลักษณะ “7Cs Skills” และทักษะพ้ืนฐาน 
“3Rs” ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการอาน
ถือวาเปนทักษะพ้ืนฐานที่ควรพัฒนาให เ กิดขึ้น 
ในตัวของผูเรียน บทความน้ีเขียนโดยมุงนำเสนอสาระ
สำคัญ 4 ประเด็น คือ 1) ความหมาย   ขั้นตอน และ
องคประกอบการสอนอานเนนภาระงาน  2) ความหมาย

การอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน
อุษา  มะหะหมัด 
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ของทักษะการคิดวิเคราะห 3) การสอนท่ีสงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับประถมศึกษา และ 
4) การอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานท่ีสงเสริม 
ทักษะการคิด 

 
ความหมาย ขั้นตอนและองคประกอบการสอน
อานเนนภาระงาน 

ภาระงาน (Task) หมายถึง กิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีผูเรียนดำเนินกิจกรรมใหเสร็จสมบูรณตาม
เปาหมายท่ีกำหนดไว ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ันมีการระบุ
ขั้นตอนของการดำเนินงานอยางชัดเจน โดยผูเรียน
จะดำเนินกิจกรรมโดยมีปฏิสัมพันธตอกันเพ่ือใหเกิด
ผลสำเร็จอยางใดอยางหน่ึง โดยใชภาษาเปาหมายท่ี
เนนดานความหมายมากกวารูปแบบของภาษาหรือ
เนนผลของกิจกรรมมากกวารูปแบบภาษา 
ขั้นตอนการสอนเนนภาระงาน 

ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของ
กิจกรรมการเรียนแบบเนนภาระงาน 3 ขั้นตอน ไดแก               

1. ขั้นกอนปฏิบัติภาระงาน (Pre–Task) 
เปนขั้นตอนการเตรียมตัวผูเรียนกอนจะปฏิบัติงาน 
เปนการนำเขาสูบทเรียน โดยมุงกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานเปนการใหตัว
ปอน (Input) แกผูเรียน กิจกรรมในขั้นตอนน้ีผูสอน 
จะเตรียม รูปภาพ เทปเสียง วีดีโอ คำศัพท วลี สำนวน 

ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานใหผูเรียนไดรับรู ครู
ตองแนใจวาผูเรียนเขาใจงาน ใหผูเรียนไดศึกษารูป
แบบการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะคลายกันกับงานท่ี

ตองปฏิบัติจริง รวมถึงแนะนำใหผูเรียนไดเรียนรูขั้น
ตอนในการปฏิบัติงาน 

2. ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เปน
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผูเรียนจะใชภาษาเปนเคร่ืองมือ
ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสำเร็จ โดยมุงเนนดาน

ความหมายในการส่ือสาร ผูเรียนอาจทำงานอยูในรูป
งานคู (Pair Work) หรือกลุมยอย (Small Group) 

โดยภาระงานมีรปูแบบกจิกรรมหลากหลาย เชน การหา 

ลักษณะเหมือนหรือแตกตาง (Same or Different) 
การเติมขอมูลท่ีขาดหายไป (Information Gap) หรือ
การเลาเร่ือง (Retelling Story) เปนตน ในขั้นน้ีมี  
3 ขั้นตอน ยอยๆ ไดแก 

 2.1 ขั้นปฏิบัติงาน (Task Stage)  
ผูสอนบอกใหผูเรียนเร่ิมปฏิบัติงานตามข้ันตอนโดยมี
กำหนดเวลาให 

 2.2 ขั้นวางแผน (Planning Stage)  
ผูสอนบอกใหผูเรียนวางแผนเพ่ือการรายงานผลงาน
ที่ปฏิบัติ ผูเรียนอาจจะทำการเรียบเรียงขอมูลที่ไดมา
จากภาระงาน ขณะเดียวกันผูสอนจะใหความชวยเหลือ
และใหคำแนะนำเก่ียวกับ การใชคำศัพท สำนวนและ
อาจมีการซอมกอนการรายงานจริง ซึ่งจะทำใหผูเรียน
เกิดความมั่นใจในการรายงานมากย่ิงขึ้น 

 2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage)  
ผูเรียนจะนำเสนอผลการปฏิบัติงานอาจจะรายงาน
โดยการพูด การเขียน การใชเทปบันทึกเสียงหรือการ
ใชวีดีโอ 

3. ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน (Language 
Focus) มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนไดมีการพัฒนา
ดานความคลองแคลวในการใชภาษาและความถูก
ตองตามรูปแบบและโครงสรางทางไวยากรณ แบง
เปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 3.1 ขั้นวิเคราะหภาษา (Analysis)  

ผู เรียนจะรวมกันคิดวิเคราะหและเรียนรูรูปแบบ 
โครงสรางภาษาท่ีถูกตองเพ่ือใชในชีวิตจริง ผูสอนจะ
เปนผูใหคำแนะนำเพ่ิมเติมสวนท่ีบกพรองใหมีความ

สมบูรณย่ิงขึ้น 
 3.2 ขั้นฝกหัดใชภาษา (Practice) 

หลังจากผูเรียนไดเรียนรูรูปแบบ โครงสรางทางภาษา
ที่ถูกตองแลว ผูเรียนจะไดฝกใชภาษาท่ีถูกตองใหเกิด
ความคลองแคลวมากข้ึน ในขั้นตอนน้ีอาจฝกโดยใช

สถานการณหรือเง่ือนไขท่ีแตกตางจากภาระงานแรก 
 3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up) ผูเรียน

จะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาระงาน บันทึกสิ่งท่ี
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ไดพัฒนา ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขการปฏิบัติ
งานเพ่ือการปฏิบัติงานใหดีขึ้นคร้ังหนา ผูสอนอาจจะ
ใหผูเรียนนำเสนอผลงานสรางสรรคใหผูอื่นชมตอไป 

สรุปไดวากิจกรรมเนนภาระงานท่ีใช มีจุด
มุงหมายเนนความหมายในการส่ือสารเปนหลัก ให
ความสำคัญของพฤติกรรมการเรียนรูภาษาท่ีตองได
รับการพัฒนา โดยเนนวาผูเรียนตองปฏิบัติภาระงาน
ในรูปแบบของการส่ือสาร เพ่ือพฤติกรรมความเปน
อัตโนมัติทางภาษา แมในการเรียนรูปแบบภาษาท่ี
กำหนด (Declarative Knowledge) ผูเรียนควรได
ปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนภาษา ที่เนนใหผูเรียนได

ใชภาษาเปาหมายในบริบทของการส่ือสารท่ีเรียกวา 
มุงไปท่ีภาระงาน (Focused Task) แตกตางจาก
แบบฝกหัดท่ีเรียกวา สถานการณของไวยากรณ  
(Situational Grammar) เพราะไมไดเนนใหผูเรียนมุง
เรียนรูที่รูปแบบของภาษาที่กำหนดในลักษณะของ
การฝกฝนหรือเรียนรูรูปแบบภาษาที่ครูจัดเตรียมให
มุงไปท่ีภาระงาน ซึ่งเปนภาระงานท่ีใหนักเรียนสังเกต
รูปแบบทางภาษาดวยตนเองขณะปฏิบัติภาระงาน 
เกิดการคิดเปรียบเทียบและเรียนรูกฎเกณฑทางภาษา
และสามารถใชภาษาพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(Willis, 2000; Ellis, 2004; Skehan, 1996) 

 

แผนภาพท่ี 1 องคประกอบของกิจกรรมแบบเนนภาระงานของ Nunan 
ที่มา : David Nunan, Deigning tasks for the communicative classroom 

(Glassgrow: Bell and Bain Ltd., 1989), 10-11  

องคประกอบของภาระงาน 
Nunan (1989: 10-11) ไดกำหนดองคประกอบของกิจกรรมภาระงาน โดยแสดงไวในภาพดังตอไปนี ้

  

         

 (Goals)       (Teacher Role) 

 

                       

  (Input)    (Task-Based Activities)     (Learner Role) 

 

           

        (Activities)        (Settings) 

จากแผนภาพท่ี 1 จะเห็นวาองคประกอบ
เหลาน้ีจะชวยใหผูสอนใชเปนหลักเกณฑในการเลือก 
ปรับปรุง แกไข เปล่ียนแปลง และสรางกิจกรรมเนน
ภาระงาน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกการใชภาษาใน

สภาพการณที่สมจริง ซึ่งองคประกอบของกิจกรรม
เนนภาระงาน ประกอบดวย 

1. จุดมุงหมาย (Goal) คือการบอก
ขอบเขตของงานปฏิบัตินั้น ๆ วาตองการใหผูเรียน

บรรลุจุดมุงหมายใด ในการดำเนินภาระงานน้ัน เชน 
เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดหรือการเขียน 

2. ตัวปอนทางภาษา (Input) คือขอมูลท่ีมี
ลักษณะสมจริงเพ่ือใหผูเรียนใชในการดำเนินภาระ
งานน้ันซึ่งอาจเปนรูปของจดหมาย ขอความจาก
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หนังสือพิมพ รูปถาย ภาพวาด ตารางเวลา โฆษณา
จากส่ิงพิมพ แผนท่ี  เปนตน 

3. กิจกรรม (Activities) คือการระบุถึงวิธี
การดำเนินกิจกรรมของผูเรียนท่ีมีตอตัวปอน (Input)              
ในกิจกรรมน้ันๆ กิจกรรมดังกลาวควรเปนตัวกระตุน
ใหผูเรียนไดแสดงออกทางภาษาในลักษณะท่ีสมจริง
เหมือนอยูในสถานการณจริง การจัดกิจกรรมควรอยู
ในลักษณะท่ีกำหนดใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันโดย
การใหผูเรียนทำงานรวมกันเปนกลุมแกปญหาให
กิจกรรมลุลวงไป 

4. บทบาทของครู (Teacher Role) คือการ
ระบุวาขณะดำเนินกิจกรรมน้ันครูมีบทบาทอยางไร 
เชน ครูอาจเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitator)  
ผูรวมกิจกรรม (Participant) หรืออาจเปนผูสังเกตการณ 
(Observer) เปนผูใหคำแนะนำ (Counselor) เปนตน 

5. บทบาทของผูเรียน (Learner Role)  
คือการระบุวาขณะดำเนินกิจกรรมนั้นผู เ รียนมี 
บทบาทอยางไร เชน ผูเรียนเปนผูรวมการสนทนา  
(Conversational Partner) เปนผูฟง (Listener) เปนตน 

6. สถานท่ี (Setting) คือการจัดสภาพการณ
ในหองเรียนใหเปนสถานท่ีตางๆ ตามหนาท่ีทางภาษา 
เชน ในรานอาหาร ที่ทำการไปรษณีย เปนตน 

Candlin (1987: 10-12) ไดจำแนกองคประกอบ
ของภาระงานไว 6 ประการ โดยองคประกอบดังกลาวคือ 

1. ตัวปอน (Input) คือขอมูลที่ใชในการทำ
กิจกรรมซึ่งอาจเปนขอมูลทั่วไปจากสื่อตางๆ เชน  

สิ่งพิมพ หรืออาจเปนขอมูลที่เก่ียวกับประสบการณ

ของผูเรียน 
2. บทบาท (Role) คือการกำหนดบทบาท

ของผูเรียนแตละคนวาจะตองปฏิบัติตอกันอยางไร
ขณะทำกิจกรรม 

3. สถานท่ี (Settings) คือการกำหนดหอง

เรียนใหเปนสถานท่ีตางๆ ตามหนาท่ีทางภาษาท่ีระบุ
ไวขณะทำกิจกรรม ซึ่งการระบุดังกลาวน้ีจะเปนการ
เชื่อมโยงกิจกรรมในชั้นเรียนเขากับสถานการณจริง
นอกชั้นเรียน 

4. การดำเนินกิจกรรม (Actions) คือการ
ระบุขั้นตอนวาผูเรียนดำเนินกิจกรรมอยางไรจึงบรรลุ
ผลสำเร็จ 

5. ผลลัพธ (Outcomes) คือการระบุวา
หลังจากภาระงานน้ันลุลวงไปแลว มีผลลัพธใด ทาง
เดียวหรือหลายทางก็ได ขึ้นอยูกับการตัดสินใจหรือ
การแกปญหาของผูเรียนขณะทำกิจกรรม 

6. ผลสะทอนกลับ (Feedback) คือการ
ประเมินคาของภาระงานวาผูเรียนสามารถดำเนิน
กิจกรรมไดบรรลุผลสำเร็จหรือไม ผูเรียนเกิดการเรียน
รูหรือไมอยางไร ผูเรียนสามารถเช่ือมโยง สิ่งท่ีไดเรียน
กับสถานการณจริงไดดีหรือไม 

Pica et al. (1993: 11-17) กลาวถึง
องคประกอบของกิจกรรมเนนภาระงานวามี 2 สวน 
คือจุดมุงหมาย (Goal) และงานหรือกิจกรรม (Work 
or Activities) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. จุดมุงหมาย (Goal) ของภาระงาน คือ 
การระบุวาผูเรียนรวมกันทำงานเปนกลุมหรือทำงาน
เด่ียว เพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายของภาระงานน้ัน 

2. งานหรือกิจกรรม (Work or Activities) 
แบงเปนสองชนิด คือ 

 2.1 งานท่ีระบุความสำคัญระหวาง 
ผูเรียน (Interaction Relationship) วาผูเรียนจะเปน 
ผูใหขอมูล (Suppliers) หรือเปนผูรองขอขอมูล  

(Requesters) ขณะรวมทำงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของงานน้ัน 

 2.2 งานท่ีระบุวาผูเรียนจำเปนตองมี

หรือไมมีปฏิสัมพันธตอกัน (Interaction requirement) 
งานบางชนิดผูเรียนจำเปนตองเปนทั้งผูรองขอและ 

ผูใหขอมูล งานประเภทน้ีทำใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ
ตอกันและตอภาษาคอนขางมาก เพราะเกิดการส่ือสาร
สองทาง (Two-way Communication) งานบางชนิด

ผูเรียนคนหน่ึงเปนผูรองขอขอมูล และอีกคนหน่ึงเปน
ผูใหขอมูล งานชนิดน้ีทำใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน
และตอภาษาคอนขางนอย เพราะเกิดการส่ือสารเพียง
ทางเดียว (One-way Communication) 

การอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน
อุษา  มะหะหมัด 



103

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) 

ดังนั้น จึงสรุปไดวาองคประกอบของภาระ
งานจะประกอบไปดวย จุดมุงหมาย ตัวปอนที่สมจริง 
ภาระงานจะตองมีการระบุข้ันตอนการดำเนินงานอยาง
ชัดเจนมีการกำหนดบทบาทของครูและผูเรียนวาจะมี
ปฏิสัมพันธตอกันในลักษณะใด 
ความหมายของทักษะการคิดวิเคราะห 

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย
ของทักษะการคิดวิเคราะห พอสรุปไดวา ทักษะ 
การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการใช
เหตุผล และความละเอียดถ่ีถวนในการจำแนก แยกแยะ
องคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งอาจจะเปน
วัตถุ สิ่งของ เพ่ือหาสวนยอยของเหตุการณ เร่ืองราว 
หรือเน้ือหาตางๆ ประกอบดวยอะไร มีสาระความสำคัญ
อยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล และเปนอยางน้ัน
อาศัยหลักการอะไร หาวาทำมาจากอะไร ประกอบ
ขึ้นมาไดอยางไร เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร เปน 
การคิดอยางรอบคอบตามหลักของการประเมินและมี
หลักฐานอางอิงเพ่ือหาขอสรุปท่ีนาจะเปนไปได  ตลอด
จนพิจารณาองคประกอบที่เก่ียวของทั้งหมด และใช
กระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล 
ประกอบดวยทักษะสำคัญๆ 3 ดานดังน้ี 

1. การคิดวิเคราะหความสำคัญหรือเน้ือหา
ของส่ิงตางๆ (Analysis of Element) เปนความสามารถ
ในการแยกแยะไดวาส่ิงใดจำเปน สิ่งใดสำคัญ สิ่งใด
มีบทบาทมากท่ีสุด ประกอบดวย 

 1.1 วิเคราะหชนิด เปนการใหนักเรียน

วินิจฉัยวา สิ่งน้ัน เหตุการณนั้นๆ จัดเปนชนิดใด 

ลักษณะใด เพราะเหตุใด เชน ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว 
 1.2  วิ เ ค ร า ะห สิ่ ง ส ำคัญ เป นกา ร

วินิจฉัยวาสิ่งใดสำคัญ สิ่งใดไมสำคัญเปนการคนควา
หาสาระสำคัญ ขอความหลัก ขอสรุป จุดเดน จุดดอย 
ของสิ่งตางๆ  

 1.3 วิเคราะหเลศนัย เปนการมุงเนน
ส่ิงท่ีแอบแฝงซอนเรน หรืออยูเบ้ืองหลังจากส่ิงท่ีเห็น 
ซึ่งมิได บงบอกตรงๆ แตมีรองรอยของความเปนจริง
ซอนเรนอยู 

2. ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า ม สั ม พั น ธ 
(Analysis of Relationship) เปนการคนหาความ 
สัมพันธของสิ่งตางๆ วามีอะไรสัมพันธกัน สัมพันธ
เชื่อมโยงกันอยางไร สัมพันธกันมากนอยเพียงใด 
สอดคลองหรือขัดแยงกัน ไดแก 

 2.1 วิเคราะหชนิดของความสัมพันธ 
เชน มุงใหคิดวาเปนความสัมพันธแบบใดมีสิ่งใด
สอดคลองกัน หรือไมสอดคลองกัน มีสิ่งใดเก่ียวของ
กับเร่ืองน้ี และมีส่ิงใดไมเก่ียวของกับเร่ืองน้ี มีขอความ
ใด มีสิ่งใดไมสมเหตุสมผล เพราะอะไร คำกลาวใด
สรุปผิด การตัดสินอยางไรหรือการกระทำอะไรไมถูก
ตอง ภาพท่ี 1 คูกับภาพท่ี 2 ภาพท่ี 3 คูกับภาพใด 
สองสิ่งน้ีเหมือนกันหรือไม 

 2.2 วิเคราะหขนาดของความสัมพันธ 
เชน สิ่งใดเก่ียวของมากท่ีสุด สิ่งใดเก่ียวของนอยท่ีสุด 
สิ่งใดสัมพันธกับสถานการณ หรือเร่ืองราวมากท่ีสุด 
การเรียงลำดับมากนอยของสิ่งของตางๆ ที่เก่ียวของ 

 2.3 วิเคราะหขั้นตอนความสัมพันธ 
เชน เมื่อเกิดสิ่งนี้แลว เกิดผลลัพธอะไรตามมาบาง
ตามลำดับ การเรียงลำดับข้ันตอนของเหตุการณ วงจร
ของสิ่งตางๆ สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตามลำดับขั้นตอน 

 2.4 วิเคราะหจุดประสงคและวิธีการ 
เชน การกระทำแบบนี้เพ่ืออะไร การทำบุญตักบาตร  
(สุขใจ) เม่ือทำอยางน้ีแลวจะเกิดผลสัมฤทธ์ิอะไร 
ออกกำลังกายทุกวัน (แข็งแรง) ทำอยางน้ีมีเปาหมาย
อะไร มีจุดมุงหมายอะไร 

 2.5 วิเคราะหสาเหตุและผล เชน สิ่ง

ใดเปนสาเหตุของเร่ืองน้ี หากไมทำอยางน้ีผลจะเปน
อยางไร หากทำอยางน้ี ผลจะเปนอยางไร ขอความใด
เปนเหตุเปนผลแกกันหรือขัดแยงกัน 

 2.6 วิเคราะหแบบความสัมพันธในรูป
อุปมาอุปไมย เชน บินเร็วเหมือนนก ชอนคูสอม ตะปู

จะคูกับอะไร ควายอยูในนา ปลาอยูในน้ำ ระบบ
ประชาธิปไตยเหมือนกับการทำงานของอวัยวะใน
รางกาย 
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3. การคิดวิเคราะหเชิงหลักการ (Analysis 
of Organizational Principles) หมายถึงการคนหา
โครงสรางระบบ เร่ืองราว สิ่งของและการทำงาน 
ตางๆ วา สิ่งเหลาน้ันดำรงอยูไดในสภาพเชนนั้น 
เน่ืองจากอะไร มีอะไรเปนแกนหลัก มีหลักการอยางไร มี
เทคนิคอะไรหรือยึดถือคติใด มีสิ่งใดเปนตัวเช่ือมโยง
การคิดวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหที่ถือวามี
ความสำคัญท่ีสุด การจะวิเคราะหเชิงหลักการไดดี 
จะตองมีความรูความสามารถในการวิเคราะห
องคประกอบและวิเคราะหความสัมพันธไดดีเสียกอน 
เพราะผลจากความสามารถในการ วิ เคราะห
องคประกอบและวิเคราะหความสัมพันธจะทำให
สามารถสรุปเปนหลักการได ประกอบดวย 

 3.1 วิเคราะหโครงสรางเปนการคนหา
โครงสรางของส่ิงตางๆ เชน การทำวิจัยมีกระบวนการ
ทำงานอยางไร สิ่งน้ีบงบอกความคิดหรือเจตนาอะไร 
คำกลาวน้ี มีลักษณะอยางไร (เชิญชวน โฆษณาชวนเช่ือ)
โครงสรางของสังคมไทยเปนอยางไร สวนประกอบ
ของสิ่งน้ีมีอะไรบาง กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 3.2 วิ เ ค ร า ะ ห ห ลั ก ก า ร เ ป น ก า ร
แยกแยะเพ่ือคนหาความจริงของสิ่งตางๆ แลวสรุป
เปนคำตอบหลักได หลักการของเรื่องนี้มีวาอยางไร 
หลักการในการสอนของครูควรเปนอยางไร 

จากแนวคิดของนักการศึกษาขางตน สรุป
ไดวา การคิดวิเคราะหเปนกิจกรรมที่ตองใชเหตุผล 
เปนการคิดอยางลุมลึกและหลากหลาย มีการคิด

พิจารณาขอมูลอยางละเอียดถ่ีถวนรอบดานและมี

เหตุผลเพ่ือสรุปและตัดสินใจและนำไปใชในการดำเนิน
ชีวิตไดอยางสมเหตุสมผล 

 
การสอนท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

การสอนท่ีเนนการคิดเปนสำคัญ (Thinking -
based Instruction) เปนกระบวนการสงถายความรู 
และฝกฝนใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และเจตคติ 

ตอส่ิงส่ิงหน่ึง ดังน้ันการพัฒนาทักษะการคิดจึงจำเปน
ตองสอดแทรกอยูในกระบวนการเรียนการสอน 
ของครูเพ่ือนักเรียนน้ันไดฝกคิดจากสถานการณ 
หรือกิจกรรมการสอนท่ีครูจัดใหการสอนคิดท่ีเนนการ
คิดเปนสำคัญมี 4 วิธี ดังน้ี (วัชรา  เลาเรียนดี, 2554: 
13 -17) 

1. วิธีการสอนคิดโดยการเลือกเน้ือหาบาง
สวนจากหลักสูตร (Thinking Through Think Point 
Approach) เปนเทคนิคการสอนคิดท่ีนำเน้ือหา หรือ
หนวยการเรียน หรือเน้ือหาบางสวนมาชวยในพัฒนา
ทักษะการคิด ใชไดกับทุกกลุมสาระการเรียนรูใน
หลักสูตร โดยนำประเด็นตางๆ ในแตละเร่ืองเปนจุด
เร่ิมตนของการฝกคิดและสืบคนขอมูลเร่ืองท่ีเปนปญหา 
เลือกทักษะการคิดท่ีเหมาะสมกับประเด็นท่ีเลือกมา
ใหนักเรียนไดฝกคิด จะชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่อง
ที่เรียนลึกซึ้งมากขึ้น โดยมองหาประเด็นหรือเลือก
เร่ืองที่นักเรียนจะตองตัดสินใจ หรือมีการประเมิน
หลักฐานท่ีปรากฏนำมาใหนักเรียนไดฝกคิดและสืบคน
หาขอมูลเร่ืองท่ีเปนปญหา โดยเปดโอกาสนักเรียนใน
การใหเหตุผลเก่ียวกับเร่ืองท่ีกำหนด หรือประเด็นท่ี
แตกตางกัน เลือกทักษะการคิดท่ีเหมาะสมกับประเด็นท่ี
เลือกมาใหนักเรียนไดฝกคิดนอกจากจะชวยใหนักเรียน
เรียนรูเก่ียวกับเร่ืองน้ันๆ ยังฝกการเปนนักคิดท่ีดีใน
การแกปญหา สำรวจเร่ืองท่ีใหคิด โดยการรวมมือใน

ชั้นเรียน พยายามจูงใจใหนักเรียนมองเห็นวาโอกาสท่ี
จะไดใชทักษะการคิด  ที่ดีนั้นมีอยูรอบตัวเอง เลือก
ประเด็นหรือเรื่องท่ีจะตองเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการ

คิดใหลึกซึ้งมากข้ึน และสรางสรรค โดยนำความรูที่
ไดมากอนหนาน้ันเปนประเด็นหรือจุดท่ีจะฝกคิด 
ตอไป การเร่ิมตนฝกคิด ซึ่งนักเรียนควรใหคิดเร่ืองท่ี
สำคัญท่ีสุดโดยอาจจะเร่ิมตนดวยคำถามปลายเปด 
หรือใหบอกเหตุผลทั้งขอด ีขอจำกัดของเรื่องนั้นๆ ฝก

นักเรียนใหมองประเด็นหรือจุดท่ีจะฝกคิดจากทุกแหลง
เรียนรู เชน นวนิยาย หนังสือพิมพ หรือจากตำรา     
การสอนคิดดวยวิธีดังกลาว ครูผูสอนอาจเคยใชวิธีนี้
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มากอน แตไมไดเนนการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
การคิดโดยตรง ผูเรียนจึงรูแตเน้ือหาสาระแตเพียง
อยางเดียว 

2. วิธีสอนคิดจากลักษณะของการคิดท่ีดี  
(Thinking Through Dispositions Approach) หมาย
ถึง แนวโนมที่บุคคลจะแสดงออกดวยพฤติกรรมทาง
สติปญญาท่ีดีและเฉพาะอยาง เฉพาะท่ีอยางเหมาะสม 
ซึ่งก็คือรูเก่ียวกับการคิดของตนเองและมีทักษะใน
การคิดน่ันเอง บอยคร้ังจะเขาใจวาการคิดท่ีดี คือการ
มีความสามารถในการคิดอยางมี วิจารณญาณ 
และการคิดสรางสรรค แตการเปนนักคิดที่ดี (Good 
Thinking) คือการมีลักษณะการคิดท่ีดีแตละแบบ       
แตละประเภท ซึ่งรวมถึงแรงจูงใจ คานิยม  เจตคติ 
และลักษณะ นิสัยในการคิดของบุคคลนั้นๆ ดวยการ
สอนคิด ดวยวิธีที่ปฏิบัติได เชน ฝกใหคิดดวยวิธีคิด
ตามรูปแบบหรือใชวิธีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 
และหรือการใหขอมูลยอนกลับและการอธิบายโดยตรง
เก่ียวกับพฤติกรรมการคิดท่ีดีประกอบดวยลักษณะ
การคิดท่ีพึงประสงค (Thinking Through Dispositions 
Approach) การสอนคิดดวยวิธีดังกลาวมีความเช่ือ
พ้ืนฐานดังนี้คือ ลักษณะการคิดที่ดี (Thinking 
Dispositions) สอนไดและเรียนรูได การไดรูเก่ียวกับ
ลักษณะการคิด แตละอยางชวยใหผูเรียนรูวิธีท่ีจะ
เขาถึงความรูใหมดวยความเขาใจอยางลึกซ้ึง การคิด

ที่ดีเร่ิมตนดวยการสังเกตและการคนหา ผูเรียนจะ
ตองไวตอสถานการณตางๆ ที่จะประยุกตใชทักษะ
การคิดแตละประเภท ซึ่งผูเรียนจะขาดคุณลักษณะ

ในดานน้ีทำใหคิดไมทันการณ หรือคิดไมถูกตองใน
การแกปญหาตางๆ โดยเลือกเร่ืองประเด็นหรือแนวคิดท่ี

ตองเรียนและใชความคิดอยางลึกซ้ึงรวมถึงสถานการณ
ที่นักเรียนจะตองตัดสินใจ ความคิดรวบยอดที่ผูเรียน 
ตองรูหรือเร่ืองท่ีจะตองมีการประเมิน ตองใชทางเลือก
หลายอยาง หรือใชมุมมองที่แตกตางกันจากเดิมและ
พยายามหาวิธีจูงใจใหผูเรียนเกิดความรูสึกท่ีไวตอ

เหตุการณเหลาน้ี สอนลักษณะตางๆ ของการคิดท่ีดี

พรอมกับชวยใหนักเรียนทำความเขาใจกับเร่ืองท่ีนำ
มาใหฝกคิด เรียนรูการคิดดวยการปฏิบัติควบคูกับ
เรียนเน้ือหา เชน การสรางทางเลือกท่ีหลากหลาย 
การแสวงหามุมมองอื่นๆ การคนหาปญหา การหาส่ิง
แอบแฝง และการใหเหตุผลที่เห็นดวยและไมเห็นดวย 
นัก เ รียนส วนใหญที่ ขาดทักษะการ คิดอย างมี 
วิจารณญาณและคิดสรางสรรค ครูควรสอนและอธิบาย
ใหชัดเจนวาจะคิดอยางมีวิจารญาณไดอยางไร  
ใหนักเรียนศึกษา สำรวจ เหตุการณตางๆ ในชั้นเรียน
ที่ตองใชความคิดรวมกับเพ่ือน ซึ่งจะทำใหนักเรียน
มองเห็นโอกาสท่ีจะฝกคิดท่ีอยูรอบตัวเองมากมาย
หลายเร่ือง สงเสริมกระตุนการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวาง
นักเรียนในช้ัน เชน บางครั้งนักเรียนอาจจะรวมมือกัน
คิดแกปญหา หรือบางวันนักเรียนอาจรวมปฏิบัติงาน
กับครู กับผูรูอื่น ๆ หรือปฏิบัติงานตามลำพัง เพ่ือให
โอกาสท่ีหลากหลายในการคิด มีการประเมินผลโดย
เนนการคิดเปนสำคัญดวยหลาย ๆ วิธี เชน การให

ขอมูลยอนกลับ การใช Rubrics ประเมินผลตนเอง 
ประเมินผลโดยเพ่ือน และแฟมสะสมงาน ฯลฯ เพ่ือ
จะวัดและประเมินการปฏิบัติที่บงบอกถึงการคิดของ
ผูเรียน ผูเรียนไดรูและเรียนเก่ียวกับคำสำคัญ และ 
คำศัพทท่ีเนนการคิดเปนสำคัญโดยผสมผสานคำเหลา
นี้ใหเขากับบทเรียนหรือเน้ือหาท่ีเรียน เชน แทนท่ีจะ
ถามวา “นักเรียนคิด อยางไร” อาจใชคำถามวา นักเรียน

สงสัยหรือคาดคะเนอะไร ซึ่งผูเรียนไดเรียนรูคำเก่ียว
กับการคิดมากเทาใด เขาจะมีแนวโนมที่จะเขาใจ
กระบวนการคิดตางๆ ย่ิงขึ้น ใหตัวอยางรูปแบบการ

คิดที่ดีหลายๆ แบบโดยพิจารณาวาลักษณะใด การ 
กระทำแบบใดท่ีจัดเปนการคิดท่ีดี การมีความสามารถ
ในการคิดน้ันดีอยางไร แสดงใหเห็นหรือปฏิบัติใหดู
เปนตัวอยาง ครูอาจจะไมแสดงแบบเอง แตใหผูรู 
ผูเชี่ยวชาญมาสอนและแสดงแบบการคิดประเภท

ตาง ๆ แทนก็ได โดยใหมีการอภิปรายรวมกันกับ
นักเรียน เก่ียวกับประเภทการคิดท่ีบุคคลน้ันแสดง ให

ดูหรือครูพูดใหนักเรียนฟงดวยตัวเองกระตุนและปลูกฝง 
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เจตคติที่ดีตอการคิด ทักษะการคิดจะพัฒนาไดนอย
ถาผูเรียนไมอดทน ไมทุมเท ใสใจ ที่จะฝกคิดอยาง
สม่ำเสมอ ครูควรพยายามหาวิธีที่ใหความสำคัญกับ
พฤติกรรมการคิดแบบตางๆ เชน ความใจกวาง  
การคิดอยางไตรตรองการจัดการกับการคิด การใฝรู 
การเปนคนชางสงสัย อดทน มีความรอบคอบและ
ซื่อสัตยโดยหาวิธีที่จะเช่ือมคานิยมเก่ียวกับการคิด  
เจตคติและทักษะ จากเร่ืองหนึ่งสูอีกเร่ืองหนึ่งหรือ
จากบริบทหน่ึงสูอีกบริบทหน่ึงก็ได ซึ่งความหมาย
ความใหมีเจตคติ คานิยมท่ีดีเก่ียวกับการคิดในทุกๆ 
เร่ืองนั่นเอง 

3. วิธีสอนคิดดวยการถายโยง (Thinking 
Through Transfer Strategy) การถายโยง  (Transfer) 
หมายถึงการเช่ือมโยงเร่ืองที่เรียนหรือเร่ืองที่รักกับ
สถานการณอื่น หรือบริบทอื่น การท่ีจะชวยผูเรียนให
สามารถเชื่อมโยงหรือประยุกตใชทักษะและความคิด
รวบยอดท่ีมีอยูกับสาระการเรียนรูอ่ืน เปนเปาหมาย
สำคัญอยางหน่ึงของการศึกษาในปจจุบัน แตการถาย
โยงความความรูหรือการเ รียนรูสู เ รื่ องอื่นหรือ
สถานการณอ่ืนไมไดเกิดข้ึนงายนัก แตจะพบวานักเรียน
มีการถายโยงความรูหรือการเรียนรูไดนอย การท่ีจะ
สงเสริมและฝกใหนักเรียนถายโยงความรูใหเกิด
ประโยชนสูงสูดตอการเรียนรูเร่ืองอื่น ครูจะตองสนใจ 
เอาใจใสตอการถายโยงความรูอยางจริงจัง ครูตอง
สอนและฝกการถายโยงความรูหรือการเรียนรูซึ่งการ
ถายโยงของครูนั้นสอนไดและเรียนรูไดเชนเดียวกับ

ทักษะการคิด นักเรียนไดฝกการถายโยงความรูและ

ทักษะการคิดมากเทาใด นักเรียนจะเขาใจในเรื่องที่
เรียนลึกซึ้งมากข้ึน การสอนคิดโดยการถายโยงน้ันจะ
ทำใหรูแจงวาการถายโยงคืออยางไร ชวยในการสราง
ความเขาใจมากข้ึนอยางไร และยังเปนเคร่ืองมือใน
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดดวย โดยกระตุน

ใหผูเรียนเช่ือมโยงแนวคิดท่ีสำคัญ หรือทักษะการคิด
กับบริบทอื่นท่ีคลายคลึงกัน องคประกอบสำคัญใน
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ก็คือครูตองแสวงหา

เหตุการณตาง ๆ ที่เหมาะสมที่จะสอนคิดดวยการ
ถายโยงจากหลักสูตรที่ใชอยู ครูตองอยูเคียงขาง 
ผูเรียน ควรอธิบายเปาหมายวัตถุประสงคของการ
ถายโยง เพ่ือการเรียนรูฝกทักษะการคิด อธิบายมิติ
ตาง ๆ ของการถายโยงและผลกระทบท่ีเกิดกับความ
เขาใจในเน้ือหาความรู ในการวางแผนบทเรียนโครง
งานหรือชิ้นงานของนักเรียน  ครูตองพยายามจัด
กิจกรรมในเนื้อหาท่ีมีโอกาสถายโยงการคิดมากท่ีสุด 
เชน อาจมาจากความสนใจของผู เรียน   ความ
เหมาะสมของเร่ือง และเปนเน้ือหาท่ีสำคัญของหลักสูตร 
เลือกพิจารณาเน้ือหาแนวคิด ความคิดรวบยอด      
ในหลักสูตรท่ีผูเรียนจะไดฝกคิดอยางแทจริง เชน ได
ฝกตัดสินใจ ฝกการประเมินผลหลักฐานขอมูลตาง ๆ             
ฝกพิจารณาทางเลือกท่ีหลากหลาย ครูตองหาวิธีชวย
ใหผูเรียนไวตอสถานการณตางๆ ดวยตัวเองนำเสนอ
และอธิบายทักษะการคิดท่ีตองฝก กระตุนใหผูเรียน
ใหตัวอยางแสวงหาวิธีเช่ือมโยงท่ีซับซอนเปนนามธรรม
เพ่ือสงเสริมการคิดระดับสูง 

4. วิธีสอนคิดโดยการประเมินผล (Thinking 
Through Assessment Strategy) การคิดโดยการ
ประเมินผล (Thinking Through Assessment) เปน
วิธีสอนคิดอีกแบบหน่ึงท่ีมีเปาหมาย เพ่ือกำหนด
มาตรฐานลักษณะการคิดเฉพาะอยาง และการทำความ
เขาใจกับการปฏิบัติท่ีสะทอน ท้ังจากการคิดท่ีนักเรียน

ตองปฏิบัติได โดยทำใหมาตรฐานน้ันชัดเจน สำหรับ
ผูเรียนการเรียนรูที่ปฏิบัติในปจจุบันไมไดมุงประเมิน
ผลการคิดท่ีมีความหมาย เพราะการทดสอบและการ

ประเมินท่ีปฏิบัติอยู ใหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ
การคิด บุคลิกลักษณะของการคิด และความโนมเอียง
ในการคิดของผูเรียนนอยมาก โดยอธิบายวิธีการปฏิบัติ
ที่เก่ียวกับการคิดใหกับนักเรียนกำหนดเกณฑและ
มาตรฐานของการคิด กำหนดมาตรฐานท่ีกระตุนการ

ปฏิบัติ ใหตัวอยางและรูปแบบการประเมินท่ีเนนการ
คิดเปนสำคัญ อธิบายเหตุผลการประเมินท่ีเปนทักษะ
การคิดมาสวนหน่ึงสามารถจะวัดและปฏิบัติไดดวย

การอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน
อุษา  มะหะหมัด 
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เคร่ืองมือตอไปนี้ คือแบบ Rubrics การตรวจสอบ
รายการ และแฟมสะสมงาน การปฏิบัติงานกลุม และ
วิธีการประเมินผลการคิด สอนผูเรียนเก่ียวกับวิธีใช
การประเมินการคิดในลักษณะท่ีเปนเครื่องมือใน 
การวัดและเคร่ืองมือในการเรียนใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการออกแบบแบบประเมินท่ีจะใชประเมินการปฏิบัติ
ของตนเอง ใชวิธีการประเมินท่ีเนนการคิดเปนสำคัญ
อยางสม่ำเสมอตลอดโครงการและใหขอมูลยอนกลับ 
เก่ียวกับการปฏิบัติเก่ียวกับทักษะการคิดโดยตลอด
เชนกัน ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการปรับปรุงแกไขหลายๆ 
วิธี เพราะผูเรียนเรียนรูไดกวางไกลลึกซึ้งจากเพ่ือน 
จากครู และจากผูเช่ียวชาญ สอนและทำแบบใหดูถึง
วิธีการใหขอมูลยอนกลับเพราะการประเมินผลเพ่ือน
จำเปนตองใชวิธีที่เหมาะสม ตองเคารพและนับถือ 
ในบุคคลอื่นเสมอ   

การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด สามารถ
ทำไดหลายวิธี แตครูตองรูชัดเจนวาเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่ตองการคืออะไร เชน 1) ถาตองการให
นักเรียนรูจักทักษะการคิด ตองรูชัดเจนวาครูสามารถ
ดำเนินการสอนดวยวิธีใดก็ไดเพ่ือใหคำตอบหรืออธิบาย
ไดวาทักษะการคิดคืออะไร หมายความวาอยางไร  
มีประโยชนอยางไร และทักษะการคิดมีอะไรบาง  
2) ถาตองการใหมีกระบวนการคิดมีวิธีคิดท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล หมายความวา รูกระบวนการคิด 

และปฏิบัติได นำไปใชได อาจดำเนินการสอนดวย
การใหความรูและฝกปฏิบัติกระบวนการคิด ขั้นตอน
การคิด หรือเทคนิคการคิดแตละแบบก็ได หรือ 

อาจดำเนินการโดยใหผูเรียนรูจากประสบการณจริง 
โดยนำข้ันตอน กระบวนการหรือเทคนิควิธีมาใหปฏิบัติ

ทีละข้ันตอนจนเกิดความรูความเขาใจทุกข้ันตอนดวย
ตนเอง 3) ถาตองการสงเสริมและพัฒนาทักษะการ
คิดท่ีนำไปสูนักคิดท่ีมีประสิทธิภาพและเปนบุคคล 
ที่มีความคิด มีทักษะการคิด ตัดสินใจเปน แกปญหา
เปน และมีความคิดสรางสรรค จำเปนตองมีการ

บูรณาการ (Infusion) การสอนใหคิดเปนและฝกทักษะ

การคิดทุกๆ ประเภทในกลุมสาระการเรียนรู ท่ีนักเรียน
ตองเรียนรูทุกระดับชั้นและตอเนื่ องสม่ำ เสมอ  
ซ่ึงหมายความวาครูจะตองรูจักทักษะการคิด ลักษณะ
การคิดในแตละประเภท รูจักเทคนิคพัฒนาทักษะ 
การคิดวิธีและกิจกรรมการฝกคิดตางๆ ที่จะนำมา
สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดใหกับผูเรียน รวม
ทั้งท่ีคิดเปนกระบวนการคิดเปนระบบ ซึ่งจะตอง
บูรณาการทักษะการคิดแบบตางๆ มาใชเพ่ือจะได
สามารถคิดหาคำตอบหรือสรางองคความรูใหมๆ ได
อยางตอเน่ือง มนุษยทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็กและผูใหญ 
ใชความสามารถในการคิดของตัวเองนอยมาก  
จนขาดการพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง ทำให
สมรรถภาพในการเรียนรูลดลง การคิดเปนทักษะท่ีจะ
พัฒนาไดก็ตอเมื่อมีการใชและพัฒนาอยางสม่ำเสมอ 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของผูเชี่ยวชาญทางสมองท่ี
วาสมองมนุษยย่ิงใชคิดมากข้ึนย่ิงมีสมรรถภาพสูงจะ
เส่ือมสมรรถภาพชาลง ในการจัดการศึกษาไดใหความ
สำคัญกับการสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดมาก
ขึ้น วิธีคิดและเครื่องมือพัฒนาการคิดที่ควรใชประจำ 
คือการใชคำถามท่ีประกอบดวยคำถามสำคัญท่ีนำไป
สูการคิดกอนตอบ โดยใชคำถามเพ่ือใหเชื่อมโยง  
(Concept) ขยายความคิด (Extend) และทาทาย 
ความคิด (Challenging) ใชคำถามเพ่ือสังเกต (See) 
คิด (Think) และต้ังขอสงสัย (Wonder) ใชคำถาม
เปนกรอบนำในการคิด ชวยใหคิดไดลึกซึ้ง ครอบคลุม 
ตรงประเด็นไดมากย่ิงขึ้นการฝกใหนักเรียนคิดโดย

การถามคำถามท่ีตองคิดโดยละเอียดกอนตอบ 
จะชวยพัฒนาทักษะการคิดไดมากย่ิงข้ึนวิธีหน่ึง 
(วัชรา  เลาเรียนดี, 2554: 17-18, 58–59) 

 
การอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานที่สงเสริม
ทักษะการคิด 

การใชคำถามในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิด คำถามประเภทตางๆ และวิธีถามคำถาม และ

ทักษะการถามคำถามเปนองคประกอบสำคัญ ที่จะ

การอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน
อุษา  มะหะหมัด 
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ชวยพัฒนาทักษะการคิดได สวนใหญครูจะมุงเนน
การสอนใหนักเรียนรูและจำขอมูลมากกวาท่ีจะฝกคิด 
เพราะการถามคำถามอยางหลากหลายระดับและ
ทั่วถึงตองใชเวลา จึงไมมีใครยอมเสียเวลา เกรงวาจะ
สอนไมทัน ปจจุบันถึงเวลาแลวท่ีจะใหความสำคัญ
กับการพัฒนาทักษะการคิดใหผูเรียนทุกระดับชั้น 
ตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษงายๆ เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดทั้งที่ทักษะการคิดระดับต่ำ  
(Lower-order Thinking) และทักษะการคิดระดับสูง 
(Higher-order Thinking) ซึ่งสามารถพัฒนาไดตาม
สาระความรู ตัวอยาง บทอานภาษาอังกฤษดังตอไป
น้ีสามารถสอนใหเขาใจเน้ือหาสาระ คำศัพท โครงสราง 
ประโยค และหลักไวยากรณได พรอมกับฝกอานและ
เขียนในเวลาเดียวกัน 

Ali does not like cats. He hits the cat. It 
runs away. Ammi likes cats. She plays with the 
cats always. It likes Ammi to pat it. 

1. จากบทอานน้ีครูสามารถที่จะฝกและ
พัฒนาทักษะการคิดระดับต่ำ (Lower-order Thinking) 
ใหกับผูเรียนได โดยถามคำถามเพ่ือตรวจสอบความ
เขาใจในเนื้อเรื่องดังน้ี 

  - What does Ali hate? 
 - Who hits the cat? 
 - Who likes cats? 

 - Who plays with the cat? 
 - What does the cat like Ammi to do? 
คำตอบของคำถามเหลาน้ี เพียงแตรูคำศัพท

อานขอความในเนื้อเรื่องเขาใจก็จะสามารถตอบได 
เพราะคำตอบมีคำตอบเดียว คือ จากการถาม 

เก่ียวกับความจริงท่ีปรากฏใน เร่ืองเทาน้ันเปนการใช
ทักษะการคิดระดับต่ำ 

2. จากบทอาน ครูสามารถพัฒนาทักษะ

การคิดระดับสูง (Higher-order Thinking) ใหกับ 
ผูเรียนได โดยคำถามท่ีใหผูเรียนตอบใชความคิด 
ที่ลึกซึ้งมากข้ึน เชน 

 - ถามวา Why does Ali hit the cat?  
ซึ่งนักเรียนอาจจะตอบ สาเหตุ ของการตีแมวของ Ali 
hits the cat because he hates cats. (จากเร่ือง) 

 - ถามวา What happens when Ali 
hits the cat?  นักเรียนอาจจะตอบผลท่ีเกิดข้ึน เชน  
When Ali hits the cat it runs away.  

 - ถามใหเปรียบเทียบลักษณะท่ีแตกตาง 
กันของ Ali กับ Ammi เชน Compare and contrast 
the characters of Ali and Ammi. จากเร่ืองนักเรียน
สามารถตอบไดวา Ali hates cats but Ammi  
likes cats. 

จากคำถามดังกลาวขางตน ครูอาจจะถาม
คำถามอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับเน้ือเรื่องแตไมปรากฏใน

เรื่องที่อาน ซึ่งอาจจะตอบดวยการคาดคะเน หรือ
จินตนาการดวยเหตุผลสวนตัวแตมีความเปนไปได  
เชน คำถาม Why does Ali hit the cat? What will 
the cat do when Ali hit? Compare and contrast 
the characters of Ali and Ammi. และคำถาม Should 
Ali hit the cat? เปนคำถามท่ีไมมีคำตอบในเน้ือเรื่อง
แตนักเรียนสามารถตอบตามความคิดเห็น และนักเรียน
ควรประเมินคำตอบของตนเองได จากคำถามลักษณะ
ทำนองเดียวกันครูสามารถสงเสริมเจตคติที่มีตอสัตว
เล้ียงใหนักเรียนได การท่ีนักเรียนสามารถตอบคำถาม
ทั้งหมดเปนการพัฒนาความคิดระดับสูง นักเรียนควร

ไดรับการสอนและฝกทักษะการคิดแบบอื่นๆ กอน 
เชน ใหเหตุผลเปนระบุผลท่ีเกิดข้ึนได จัดและจำแนก
ประเภทได เปรียบเทียบความเหมือนความแตกตาง

ได เรียงลำดับเหตุการณไดถูกตองเหมาะสม ทักษะ
ตางๆ เหลาน้ี สามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรูให

ผูเรียนรูจัก และมีความชำนาญโดยใชกิจกรรมเหลาน้ี
ฝก เชน การถาม-ตอบคำถาม การะดมสมอง การใช
เกมการแขงขัน การทดสอบ ผลการโตวาทีและ 

การทำโครงงาน เปนตน วิธีที่งายและสะดวกท่ีสุดใน
การพัฒนาทักษะการคิดคือการใชคำถามท่ีถูกตอง 
เม่ือใดก็ตามท่ีครูเรียนรูท่ีจะถามคำถามหรือใชคำถามท่ี
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เหมาะสมเพ่ือกระตุนกระบวนการคิดของนักเรียน 
การเรียนรูของนักเรียนจะสนุกสนานมากข้ึน ไมวาจะ
จงใจหรือไมก็ตาม คำถามประเภทตาง ๆ จะตองอาศัย
ระดับการคิดที่แตกตางกันดวย โดยเฉพาะแนวคิด
ของ Bloom (Blooms’ Taxonomy) กำหนดพฤติกรรม
ขั้นตอนการเรียนรูไวชัดเจน และลำดับขั้นของ
กระบวนการคิด 6 ประเภท ตามลำดับดังนี้ คือ ดาน
ความรูความเขาใจ และดานการนำไปใชจัดเปนการ
คิดท่ีเปนรูปธรรม (Concrete thinking) ดานการ
วิเคราะห ดานการสังเคราะห ดานการประเมินผล 
และดานการสรางสรรค จัดเปนการคิดท่ีเปนนามธรรม 
(Abstract Thinking) หรือท่ีเรียกวาทักษะการคิดอยาง 
มีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) โดยมี 
รายละเอียดของการเรียนรูแตละประเภทดังน้ี 

1. ความรู ความจำ (Remembering) 
ดานความรู ความจำ การระลึกไดถึงขอมูลท่ีเรียนไป
แลว คำถามประเภทความรูจึงมีคำตอบเดียว เพราะ
เปนการถามขอเท็จจริง คำถามท่ีจะประกอบดวยคำ
ตางๆ เชน ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน มากนอยเทาไร  
ใหบอก อธิบาย เปนตน นักเรียนไมไดใชการคิดสำหรับ
การตอบคำถามเลย 

2. ความเขาใจ (Understanding) หมาย
ถึง ความสามารถในการบอก การอธิบายความหมาย 
เร่ืองราวตางๆ ดวยความเขาใจ คำท่ีใชในการถาม
ความเขาใจ เชน ใหอธิบายพรรณนา ทาทาย ระบุ 
บอกความแตกตางใหแปลความ ตีความหมาย และ

ขยายความ เปนตน นักเรียนไดใชในการคิดบาง

เล็กนอย 
3. การนำไปใช (Appling) หมายถึง 

ความสามารถในการนำความรูความเขาใจในเรื่อง
ตางๆ ไปใชในสถานการณอื่นๆ ที่ไมคุนเคย คำท่ีใชใน
การถามเก่ียวกับการนำไปใช เชน ใหสาธิต ใหประยุกต 
ใหแสดงใหตรวจสอบ ใหขยายความ ใหจำแนก  
ใหทดลองเปนการกระตุน ใหผูเรียนนำความรูไปใช 

นักเรียนไดใชการคิดมากข้ึนกวาเดิม 

4. การวิเคราะห (Analyzing) หมายถึง 
ความสามารถในการแจกแจง แยกแยะ แยกยอย  
การทำใหนักเรียนจะใชการคิดมากข้ึน เปนสวนยอย
ของขอมูลความรู คำท่ีใชถามเก่ียวกับการวิเคราะห 
เชน อะไรคือความแตกตาง อะไรคือความคลายคลึง
กัน อะไรคือตัวรวม เชน ใหวิเคราะห ใหเปรียบเทียบ 
ใหแยก ใหจัดกลุม เปนตน 

5. การประเมินผล (Evaluating) หมาย
ถึง การตัดสินใหคุณคาสิ่งใดสิ่งหน่ึงเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง 
โดยใชเกณฑที่กำหนดข้ึน ไมมีคำตอบใดที่ถูกหรือผิด 
คำท่ีใชในการถามใหประเมินผล เชน ใหประเมิน ตัดสิน 
วัด เลือก สรุป เปรียบเทียบ หรือสรุปผล นักเรียนได 
ใชการคิดมากท่ีสุด 

6. การสรางสรรค (Creating) หมายถึง  
การมีความคิดใหมๆ ผลิตนวัตกรรม ออกแบบ  
สรางส่ิงใหมที่ยังไมมีใครเคยทำมากอน 

สรุปไดวาในการจัดการเรียนรูนั้นผูเรียนจะ
ตองเรียนรูทั้งเน้ือหาสาระและฝกการคิดทุกประเภท
ในเวลาเดียวกันซึ่งมีผลการวิจัยยืนยันวาการจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการสงเสริมพัฒนาทักษะการคิด ทำให
ผลการเ รียนรูของนักเ รียนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงข้ึน เชน จินดา  ยัญทิพย (2547) พัฒนา
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจแกนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนตามทฤษฎีโครงสรางความรูและ
เมตาคอกนิชัน โดยนำกระบวนการเรียนการสอนท่ีได
พัฒนาไปใชบูรณาการทักษะการคิดในข้ันตอนของ

กระบวนการเรียนการสอน โดยศึกษาทักษะการคิด 
11 ทักษะ ไดแก ทักษะการต้ังคำถาม ทักษะการระบุ 
ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะ
การเปรียบเทียบ ทักษะการสรุปอางอิง ทักษะ 
การทำนาย ทกัษะการเช่ือมโยง ทกัษะการขยายความ 

ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการสรุปยอความ  
ซึ่ งผลการ ศึกษาพบว า นัก เ รียน ท่ี เ รี ยนโดยใช
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
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ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ มีคาเฉล่ียของคะแนน
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ
และทักษะการคิด หลังการทดลองสูงกวานักเรียน     
ที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้นักเรียนท่ีเรียนโดย
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ มีคาเฉล่ียของคะแนน
ความสามารถในการสรุปยอความหลังการทดลองสูง
กวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชการสอนแบบปกติอยาง 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ  
Brow et al. (1993, อางถึงในทิศนา แขมมณีและ 
คณะ, 2549: 36) ที่กลาวถึงงานวิจัยในอเมริกาเหนือ
ที่ตองการศึกษาวานโยบายการศึกษาท่ีใชอยูสามารถ
พัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียน (Literacy 
of thoughtfulness) ไดดีเพียงใด ซึ่งหมายรวมถึง 
ความสามารถในการคิดอยางมี วิจารณญาณ 
การคิดอยางสรางสรรค การสืบเสาะอยางเปนระบบ 
การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินขอมูลขาวสาร 
ขอโตแยงการส่ือสาร ผลการศึกษาพบวายังไมมี 
โ ร ง เ รี ย น ใ ด ท่ี ส าม า ร ถ จั ด ก า ร ศึ กษ า ใ ห เ กิ ด 
การเปล่ียนแปลงในตัวครูและผูเรียนในดานการอาน 
การเขียน การพูด และการคิด ไดตามตองการ จึงเปน
สิ่งท่ีนักการศึกษาท้ังหลายควรหันมาชวยกันหาวิธีที่
จะสงเสริมเรื่องนี้ใหเกิดผลอยางแทจริง  

 
บทสรุป 

สังคมในโลกขณะน้ีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว ทักษะการอานเปนทักษะสำคัญใน 
การไดมาซึ่งขอมูลใหมๆ ในขณะเดียวกันผูอานควร

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหเกิดข้ึนในตนเอง 
เพ่ือใหการอานประสบผลสำเร็จ นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาเปนผู เ รียนในระดับขั้น พ้ืนฐานท่ี 

ครูผูสอนควรคำนึงถึงการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิด ซึ่งในความเปนจริงแลวการสอนคิดสามารถทำได
หลาย วิ ธีแตครู ต องรู ชั ด เจนว า เป าหมายห รือ

วัตถุประสงคที่ตองการคืออะไร สำหรับการสอนเนน
ภาระงานน้ันเปนกระบวนการท่ีผูเรียนสรางความรู
ดวยตนเอง เพ่ือหาแนวทางลดความขัดแยงทางความ
คิดของตนเอง โดยใชกระบวนการทางปญญาในการ
จัดกระทำกับขอมูล เพ่ือทำความเขาใจกับประสบการณ
ใหมที่ไดรับอยางมีความหมาย มีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน 
ส่ิงแวดลอม สถานการณ และความขัดแยงทางปญญา
กอใหเกิดกิจกรรมไตรตรอง (Reflective Activity) 
การไตรตรอง เปนองคประกอบหลักท่ีจะกระตุนให
เกิดการสรางโครงสรางใหมทางปญญา (Cognitive 
Restructuring) ผู เรียนมีบทบาทในการเรียนรู 
อยางต่ืนตัว (Active) เปนผูจัดกระทำกับขอมูลหรือ 
ประสบการณตางๆ สรางความหมายใหกับส่ิงน้ัน 
ดวยตนเอง และรับผิดชอบ  ในการเรียนรูรวมกัน สวน
ครูทำหนาท่ีจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหตรงกับ
ความสนใจของผูเรียนและดำเนินกิจกรรมที่สงเสริม
พัฒนาการของผูเรียน มีการแลกเปล่ียนความรูระหวาง
ครูกับนักเรียน (Share Knowledge) แบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบซ่ึงกันและกันระหวางครูกับนักเรียน (Shared 
Authority) ครูทำหนาท่ีเปนผูประสานงานเพ่ือเช่ือมโยง
ความรู (Mediators) โดยมีการจัดกลุมของผูเรียนแบบ
คละความสามารถ (Heterogeneous Grouping)  
ซึ่งเหมาะสมกับหองเรียนในระดับประถมศึกษาท่ีมี 
ผูเรียนซ่ึงมีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ที่หลากหลาย 
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สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปการศึกษา 2545 – 2548* 

A Follow – up Study of Graduates of the Suranaree University of Technology 
Institute of Science’s Graduate Programs’ Academic Year 2002 – 2005 

 
พิกุล ประดับศรี** 
ภัทราวรรณ สุนทราศรี*** 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร (2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา
เก่ียวกับความรูความสามารถ และคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา เก็บขอมูลจาก ผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 99 คน ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 66 คน รวม 165 คน ผูสำเร็จการศึกษา 
ตอบแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 65 คน ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถามกลับคืน 
จำนวน 44 คน  เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 ฉบับ คือ แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษา เก่ียวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร และ
แบบสอบถามฉบับที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา เก่ียวกับ
ผูสำเร็จการศึกษา การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยเปนดังน้ี  (1) ความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษาตอหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำนักวิชา
วิทยาศาสตร ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  (2) ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตอความสามารถ
ดานวิชาการและคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  

  

Abstract 

The objectives of this research were to 1) Studied the level of opinions of the graduates  
2) Studied the level of opinions of the employer in graduate’s performances and graduate’s 
characteristics.  

The Data were collected from 99 graduates and 66 graduate’s employers. The total were 
165 people. The 65 questionnaires were returned from graduates (65.66%) and 44 from graduate’s 
employers. (66.67%) The instruments of research consisted of questionnaires for graduates and 

* งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
** อาจารย ดร. กลุมสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
*** เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักวิชาวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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graduate’s employers. Statistics used for analyze the data obtained were percentages, means, 
standard deviation and content analysis.  

The result of this study were (1) The opinions of the graduates toward the curriculum were 
totally high level. (2) The opinions of the employer toward the performance and characteristics of 
the graduates  were totally high level. 

บทนำ 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความ

แตกตางจากการศึกษาระดับปริญญาตรี เน่ืองจาก
การจัดการศึกษาระดับน้ีจะเนนความลึกซ้ึง และความ
เช่ียวชาญเฉพาะ เสริมสรางคุณลักษณะของผูศึกษา
เพ่ือใหเปนผูมีความสามารถในการพัฒนาและสราง
องคความรูใหม ปรัชญาของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามุงเนนการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถในระดับสูงในสาขา
วิชาตาง ๆ โดยใชกระบวนการวิจัยในการสืบเสาะ
หาความรู มีความสามารถในการบูรณาการและ
สรางสรรคทั้งศาสตรของตนและเช่ือมโยงกับศาสตร
อื่น  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมีจุดเนนท่ีการ
พัฒนา ไมวาจะเปนการพัฒนาวิชาการ การพัฒนา
บุคคล การพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาสังคม สราง
ความเปนนักวิชาการ (Scholarship) และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialization) ความเปนเลิศ  
(Excellence) และการพัฒนา (Development)  

(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549: 21, 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2541: 129 – 133, ทบวง
มหาวิทยาลัย, 2543ข : 8 – 9) แนวคิดของบัณฑิต
ศึกษาจึงเปนเร่ืองของการคิดคน แสวงหาอยางประณีต 

เพ่ือใหเกิดความรูความชำนาญ สรางสรรคสิ่งใหมนำ
ไปใชพัฒนาและคิดคนแสวงหาองคความรูใหมตอไป
อยางไมหยุดย้ัง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาจึงเปนเร่ือง
สำคัญและจำเปนอยางย่ิงเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
ในยุคเทคโนโลยี เพ่ือจะสรางผูนำและผูสรางสรรค

ความเจริญของประเทศชาติ เปนผูท่ีมีความรูทางดาน
วิชาการและความสามารถในเชิงประยุกตภาคปฏิบัติ
อันเปนพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ในการ

ศึกษาผูเรียนตองศึกษาดวยตนเอง ทำการวิจัยคนควา 
เขารวมประชุมสัมมนาวิชาการตาง ๆ และตองฟง
บรรยายความกาวหนาใหม ๆ อยูอยางสม่ำเสมอ รูป
แบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมในระดับบัณฑิต
ศึกษาจึงควรประกอบดวยการสอนท่ีเนนการวิจัยและ
การสอนอ่ืน ๆ ผสมผสานกัน การสอนท่ีเนนการวิจัย 
ซ่ึงผูเรียนจะวิจัยไดผูเรียนตองเรียนรูดวยตนเอง เขาใจ
และมองเห็นปญหาตาง ๆ ไดดี เม่ือวิจัยเพ่ือแกปญหา 
สรางองคความรูไดแลว จำเปนตองวิพากษวิจารณ
และสรางเปนผลงานท่ีตกผลึกทางความคิดของ 
ตัวเองได ดังน้ัน กระบวนการเรียนการสอนหลักใน
ระดับบัณฑิตศึกษาจึงควรประกอบดวย (ทบวง
มหาวิทยาลัย, 2543ก: 91 – 92, ทบวงมหาวิทยาลัย, 
2543ข: 33)  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูเรียนเรียนรู
ดวยการนำตนเอง (Self Directed Approach)  
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสัมพันธและสอดคลองกับ
ปญหาและความเปนจริงในสังคม (Problem – Based 

Approach) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัย
เพ่ือสรางองคความรู (Research – Based Approach) 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนากระบวน 

การคิดวิเคราะห (Critical – Based Approach)  

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชวิธีสรางผลงานจาก 
การตกผลึกทางปญญา (Crystal – Based Approach) 

สิ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต

ศึกษาคือบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ดังน้ันคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีจบออกไปจึงเปนสวนสำคัญท่ีจะทำให
ทราบวาการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด 
โดยสำ นักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา  
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(2549: 2) ไดประกาศนโยบายเร่ืองมาตรฐาน
อุดมศึกษา 3 มาตรฐาน ซ่ึงมาตรฐานหน่ึงคือมาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต ที่กำหนดเปาหมายใหบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคม
ไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความ
สำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  

ส ำห รั บ คุณลั กษณะ น้ั น ผลก า ร วิ จั ย 
จากรายงานการวิจัยของทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง 
หลักเกณฑและรูปแบบหลักสูตรท่ีพึงประสงคในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543: 11 - 16) 
ไดกลาวถึงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาวาควรจะ
พัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะ มีความเปนผูนำ  
ใหเปนผูนำในสังคมและสามารถช้ีนำแกสังคมและ
ชุมชนได ดำรงรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม สราง
ความรูและพัฒนาการนำไปใชปฏิบัติ มีสวนรวมใน
การพัฒนาวิชาการอยางสม่ำเสมอ มีความสมบูรณ
ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ รูจัก
ตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม รูจักการปฏิบัติงานบน
พ้ืนฐานทางจริยธรรมของวิชาชีพ เปนผูมีวัฒนธรรม
สันติ ดำรงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข เปนผูมีความ
ทันสมัยและมีวิสัยทัศน เปนผูมีความรูลึกและกวาง  
เปนผูมีปญญา รูจักการคิดสรางสรรค การแกปญหา 

การมีเหตุผล และการคิดอยางเปนอิสระ และเปน 
ผูใฝรู มีความสามารถในการใชภาษา ความสามารถ
ในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและความเปน

ประชาธิปไตย สอดคลองกับมหาวิทยาลัยคอแนล 
(Cornell University, College of Veterinary Medicine, 
2009.)   ท่ีไดกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีประสบ
ความสำเร็จวาจะตองเปนผูมีการตัดสินใจอยาง
สรางสรรค มีเปาหมาย ทำงานดวยตนเองไดอยาง

อิสระ มีความกระหายใฝรู มีความสุขกับการเรียนรู
นอกจากน้ันอดุลย วิริยเวชกุล (2541: 6) ยังกลาววา
คุณสมบัติของผูมีคุณวุฒิดุษฎีบัณฑิตจะตองมีความ

สามารถเชิงวิจัย หรืออีกนัยหน่ึง เปนนักวิจัยมืออาชีพ 
(Professional Researcher) อันบงบอกถึงความรู 
ความชำนาญในการวิจัย และจะตองมีทักษะการวิจัย 
(Research Skill) ชอบทำงานที่ยากและทาทายผูที่
สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึงตองเปนผูที่มี
ความรูความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะในเชิงลึก
ทั้งทางดานวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย มีความรูกวาง 
ทันสมัย สามารถปรับตัวไดทันตอเหตุการณและความ
เปล่ียนแปลงในสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีแสดงออกไดอยางชัดเจนถึงความ
สามารถที่จะพัฒนาตนและพัฒนาสังคมโดยใช 
ความรูความสามารถท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม  

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specialized 
University) เนนการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จำเปนสำหรับ
การพัฒนาประเทศ มุงท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ข้ันสูง (Hi - Tech) มุงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา 
และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเนนภารกิจดาน
การปรับแปลงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือมุง
ใหประเทศไทยพ่ึงตนเองทางดานเทคโนโลยีไดดีขึ้น 
ดังนั้นการผลิตบัณฑิตจึงยึดหลักเทคโนโลยีเพ่ือ 
การพัฒนา (Technology for Development) 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2547: 49) สำนัก
วิชาวิทยาศาสตร เปนหนวยงานระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยท่ีมีภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี 
โดยไดเปดทำการสอนในปการศึกษา 2536 เปนระยะ
เร่ิมแรก ซ่ึงไดกำหนดใหเปนวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรรวมท้ัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งเปดสอนเพ่ิมเติมใน

ภายหลัง สวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไดเปดทำการ
สอนในปการศึกษา 2539 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย 

เปดสอนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรระดับ

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พิกุล ประดับศรี, ภัทราวรรณ สุนทราศรี 
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ปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
สาขาวิชาชีววิทยาส่ิงแวดลอม สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร และสาขา
วิชาภูมิสารสนเทศ  มีผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2542 - 2548 จำนวนท้ังสิ้น 
129 คน แตยังไมเคยมีการติดตามผลบณัฑิตท่ีสำเร็จ
การศึกษาแตอยางใด  และเน่ืองจากหลักสูตรเปน
หัวใจสำคัญในการจัดการศึกษา และหลักสูตรที่ดีจะ
ตองมีระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลอยู
ตลอดเวลา เพ่ือใหมีการปรับปรุงและเปนหลักประกัน
วาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปจะมีคุณภาพตาม
ที่ตองการ รวมท้ังผลจากการประเมินตรวจสอบยังใช
ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ใหดีขึ้น การติดตามประเมินจึงเปนการพัฒนาระบบ  
(Brady and Kennedy, 2003 :238, Oliva, 2009 : 
449-450) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ไดมีนโยบายใหสถาบันการศึกษากำหนดเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังเกณฑมาตรฐาน
อื่น ๆ โดยกำหนดใหมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
เปนมาตรฐานหน่ึงในการกำหนดมาตรฐานอุดมศึกษา 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของทบวงมหาวิทยาลัย (ทบวง

มหาวิทยาลัย , 2543ก : 96) ที่ไดเสนอแนวคิดวา
หลักสูตรเม่ือนำไปใชไดระยะหน่ึงจะตองมีการตรวจ
สอบถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยการพิจารณา

คุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา ดั้งนั้นการติดตามผล
ผูสำเร็จการศึกษาจึงเปนสวนสำคัญท่ีจะทำใหทราบ
วาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด และเน่ืองจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการ
ศึกษา เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2539 โดยกำหนดให
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน เพ่ือเปน
เคร่ืองมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเตรียมพรอมรับการตรวจประเมินจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) (สมศ.) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, 2549: 10) มหาวิทยาลัยจึงไดประกาศนโยบาย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี และกำหนดใหการติดตามผลของผูสำเร็จการ
ศึกษาเปนตัวช้ีวัดหน่ึงในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่ ง จากผลการตรวจประ เ มิน คุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปการศึกษา 
2548 ในสวนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำนักวิชา
วิทยาศาสตร ถึงแมจะพบวามีจุดเดนคือ มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีทันสมัยไดมาตรฐาน เชน หลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาเคมี และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาพนสถานภาพนอย นอกจากน้ี นัก
ศึกษาท่ีมีการตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธไดรับ
รางวัลดีเดนดวย แตก็ยังมีจุดท่ีควรปรับปรุงคือยัง 
ไมมีระบบติดตามการทำงาน ความกาวหนาทาง 
การงานของบัณฑิต (ศิษยเกา) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, 2549) ที่จะแสดงถึงคุณภาพมาตรฐานของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชา
วิทยาศาสตรรวมทั้งเปนการปรับปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และ 
เปนตัวชี้วัดหรือเกณฑคุณภาพสำคัญตัวหน่ึงของ 
การประเมินคุณภาพภายในเพ่ือแสดงถึงรองรอย  

(Awareness) ความตระหนักความสำคัญของการ
พัฒนาหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2010)    

การวิจัยเก่ียวกับการติดตามผลผูสำเร็จการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2545 - 

2548 จึงเปนการดำเนินการติดตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และเปนขอมูลในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสำนักวิชา การประเมินภายนอก

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พิกุล ประดับศรี, ภัทราวรรณ สุนทราศรี 
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โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนจะเปนประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การกำหนด
นโยบายของสำนักวิชา ใหเปนไปอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐาน สอดคลองตามแนวทางการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1) เ พ่ือศึกษาระดับความคิดเ ห็นของ
ผูสำเร็จการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร 

2) เ พ่ือศึกษาระดับความคิดเ ห็นของ 
ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาเก่ียวกับความ
รูความสามารถ และคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา 
จากผูสำเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จ
การศึกษา  

 
วิธีการศึกษา 

การวิจัยเร่ืองการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษา
ร ะ ดับบัณ ฑิตศึ กษาสำ นั ก วิ ช า วิ ทยาศาสต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2545 – 
2548 ใชระเบียบวิธีเชิงบรรยาย (Descriptive 
Research) ศึกษาความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2545 - 2548 จำนวน 99 คน และ 
ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน
จำนวน 66 คน โดยศึกษาเฉพาะคนไทยเทาน้ัน  

และศึกษาเฉพาะบัณฑิตท่ีทำงานเทาน้ัน มีผูตอบ
แบบสอบถามกลับคืนมา เปนผูสำเร็จการศึกษาจำนวน 
66 คน คิดเปนรอยละ 65.66 และผูบังคับบัญชาของ
ผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 66.67 

  

เครื่องมือการวิจัย  
ประกอบดวยแบบสอบถาม 2 ฉบับ คือ  

แบบสอบถามฉบับที่ 1 เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษา เก่ียวกับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร แบงเปน 
3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพและ
ขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของผูสำเร็จ
การศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale)  โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ
ลิเคอรท (Likert Scale อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 
2540: 107 – 108)  ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็น
ท่ัวไปเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร 
เปนคำถามแบบปลายเปด (Open Ended Questions)  

แบบสอบถามฉบับที่ 2 เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา
เก่ียวกับผูสำเร็จการศึกษา แบงเปน 3 ตอนคือ ตอนท่ี 
1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไป ตอน
ที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผูสำเร็จการศึกษา 
สำนักวิชาวิทยาศาสตรเก่ียวกับความรูความสามารถ
ของผูสำเร็จการศึกษา และเก่ียวกับคุณลักษณะ 
ของผูสำเร็จการศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale)  โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale อางถึงใน พวงรัตน 
ทวีรัตน, 2540: 107 – 108)  ตอนท่ี 3 สอบถามความ
คิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับความรูความ
สามารถและคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา  เปน

คำถามแบบปลายเปด (Open Ended Questions)  
โดยมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามดังน้ี 

1) ศึ กษ า เ อ กส า รท า ง วิ ช า ก า ร แล ะ

วรรณกรรมตาง  ๆ ท่ีเก่ียวของและวิธีการสรางแบบสอบถาม 
นำขอมูลท่ีไดจากการศึกษามากำหนดโครงสรางของ
เครื่องมือและขอบเขตเน้ือหาของพฤติกรรมบงชี้ แลว
นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอคณะอนุกรรมการ
วิจัยสถาบันเพ่ือพิจารณา แลวปรับตามขอเสนอแนะ  

2) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและภาษา (Content Validity) 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) (บุญใจ ศรี
สถิตยนรากูร, 2555: 119-126) โดยใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาวาขอคำถามแตละขอมีความสอดคลองกับ
ตัวแปรหรือไม  โดยไดคาเฉล่ียดังนี้  แบบสอบถาม
สำหรับผูสำเร็จการศึกษาได 0.80  แบบสอบถาม
สำหรับผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา ได 0.92  
จากน้ันจึงปรับขอคำถามตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับปรับความชัดเจนของภาษา จัด
กลุมของขอคำถาม และเรียงลำดับขอคำถามตาม
กลุมรายดาน    

3) นำแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุง
แกไขไปทดลองใช (Try Out)  โดยแบบสอบถาม 
สำหรับผูสำเร็จการศึกษา ทดลองใชกับนักศึกษาบัณฑิต
ศึกษา จำนวน 30 คน  สวนแบบสอบถามสำหรับ 
ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา ทดลองใชกับ
คณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำนวน  
30 คน  นำแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแลวไป
ทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง มาคำนวณ
หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (a - Coefficient) ของครอนบาค (อางถึงใน 
บญุใจ ศรสีถิตยนรากูร, 2555: 272-281) ไดคาความ
เชือ่มัน่ดังน้ี แบบสอบถามสำหรับผูสำเร็จการศึกษาได 
0.95 แบบสอบถามสำหรับผูบงัคบับญัชาของผูสำเร็จ
การศึกษา ได 0.98  จงึไดแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ 

  

การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลสถานภาพและขอมูล

ทั่วไปของผูสำเร็จการศึกษาและผูบังคับบัญชาของ

ผูสำเร็จการศึกษาใชรอยละ การวิเคราะหขอมูลความ
คิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษาเก่ียวกับ หลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน ปจจัยสนับสนุนเก่ียวกับวัสดุ 

อุปกรณ สถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก ปจจัย
สนับสนุน ดานการจัดสรรทุนเพ่ือนำเสนอ ความคิดเห็น
ของผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาเก่ียวกับ 

ความรูความสามารถและคุณลักษณะของผูสำเร็จ
การศึกษา ใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
สวนการวิเคราะหขอมูลคำถามปลายเปดใชการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  

 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ขอมูลพื้นฐานของผูสำเร็จการ

ศึกษา  ผูสำเร็จการศึกษาเพศหญิงและเพศชายมี

จำนวนใกลเคียงกัน และประกอบอาชีพหลังสำเร็จ
การศึกษา สวนใหญปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของ
รัฐทั้งสวนราชการและองคการของรัฐ ประกอบอาชีพ
เปนอาจารยมหาวิทยาลัย สวนใหญไดรับเงินเดือน
มากกวา 30,000 บาท 

 1.2 ขอมูลพ้ืนฐานของผูบังคับบัญชา
ของผูสำเร็จการศึกษา ผูบงัคับบัญชาของผูสำเร็จการ
ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 46-55 ป 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีตำแหนงเปน
หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขา/ประธานโปรแกรมวิชา 
องคการท่ีสังกัดสวนใหญเปนหนวยงานราชการ และ
มีความคุนเคยกับผูสำเร็จการศึกษาปานกลาง 

2. ผลการสอบถามความคิดเ ห็นของ
ผูสำเร็จการศึกษาและผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา

 2.1 ผลการสอบถามผูสำเร็จการศึกษา 

     ผูสำเร็จการศึกษามีความคิดเห็น
วาภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 
โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานการจัดการเรียน

การสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และดาน
ที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดโดยมีความเหมาะสมในระดับ

ปานกลางคือ ดานปจจัยสนับสนุนดานการจัดสรรทุน
เพ่ือนำเสนองานวิจัย สวนความคิดเห็นเม่ือจำแนก
เปนรายดานพบวา 

  2.1.1 ดานหลักสูตร ผูสำเร็จการ
ศึกษามีความคิดเห็นวาภาพรวมหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และประเด็นยอยท่ีมีคา

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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เฉลี่ยสูงสุด โดยมีความเหมาะสมในระดับมาก ไดแก 
หลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีพ้ืนฐานทางวิชาการเพ่ือ
สามารถเขาศึกษาระดับสูงในโอกาสตอไป สวนประเด็น

ยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดโดยมีความเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง คือ หลักสูตรมุงปลูกฝงจิตสำนึกดาน
คณุธรรม วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน ดงัภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษาดานหลักสูตร 

จากภาพท่ี 1 ประเด็นยอย หลักสูตรสงเสริม
ใหผูเรียนมีพ้ืนฐานทางวิชาการเพ่ือสามารถเขาศึกษา
ระดับสูงในโอกาสตอไป มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลอง
กับขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรวาเปนหลักสูตร
ที่ดี มีความทันสมัยอยูแลว แสดงใหเห็นวาหลักสูตร
ของสำนักวิชาวิทยาศาสตรมีความเหมาะสม ทันสมัย           
มีคุณภาพ มีเน้ือหาท้ังความรูดานวิชาการท่ีเขมขน
และมุงพัฒนาทักษะของผู เรียน กระบวนการนำ
หลักสูตร ไปใชมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัย
ของทบวงมหาวิทยาลัย (2543ก: 83-85) ที่ไดศึกษา
โครงสรางและรูปแบบของหลักสูตรสรุปไดวาหลักสูตร
ตองมีความลึกซ้ึงท้ังทฤษฎีและการปฏิบัติเฉพาะทาง

ตามสาขาอาชีพ ตองมีเน้ือหาสาระท่ีทันสมัย ทัน
เหตุการณและวิทยาการท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งนี้
เน่ืองจากแตละข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรของ
สำนักวิชาวิทยาศาสตรมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา ทำให

หลักสูตรมีความทันสมัย มีความลึกซ้ึงในเน้ือหาสาระ 
และเปนการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหคงไวซึ่ง
คุณภาพมาตรฐาน 

อยางไรก็ตามมีประเด็นยอยท่ีผูสำเร็จการ
ศึกษาเห็นวาความเหมาะสมในระดับปานกลาง คือ 
หลักสูตรมุงปลูกฝงจิตสำนึกดานคุณธรรม วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะเปนหลักสูตร
ทางดานวิทยาศาสตรที่มุงพัฒนาความลุมลึกทาง
วิชาการตามศาสตรเฉพาะทาง หลักสูตรจึงไมไดกำหนด
สาระดานการปลูกฝงจิตสำนึกดานคุณธรรม วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน แตจากผลการสอบถามความ
คิดเห็นของผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาเก่ียว

กับคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษามีความ
คิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการวิจัย
ดังกลาวสะทอนใหเห็นวาถึงแมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สำนักวิชาวิทยาศาสตรไมไดกำหนดสาระท่ีมีขอบเขต

ดานคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน แต
บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาไดรับการปลูกฝงและพัฒนา
ในระบบการเรียนการสอน ซึ่งเรียกวาเปน หลักสูตร
แฝง (Hidden Curriculum) เน่ืองจากหลักสูตรแฝง
เปนหลักสูตรท่ีมีอิทธิพลตอการถายทอดคานิยม ความ

เช่ือและระเบียบแบบแผนท่ียึดเปนแนวปฏิบัติหรือ
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เปนพฤติกรรมทางสังคม (Eric Magolis, 2013, รัตนา 
ดวงแกว, 2013)  

  2.1.2 ดานการจัดการเ รียน
การสอน ผูสำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นภาพรวม

วาการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับ
มาก โดยประเด็นยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ คณาจารย
มีความรูทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีสอนอยางดี   
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ดังภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน 

ผูสำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นวาการ
จัดการเรียนการสอนภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก โดยเห็นวา คณาจารยมีความสามารถใน
การสอน/ถายทอดความรูใหแกนักศึกษา คณาจารย
เปนผูมีคุณธรรมและมีจิตสำนึกในความเปนครู 
คณาจารย เปนผูมีความเข าใจในบทบาทของ
มหาวิทยาลัยตอการพัฒนาประเทศ การจัดการเรียน
การสอนสงเสริมใหผูเรียนมีความรูกวางขวางโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนการสอนสงเสริม
ใหผูเรียนนำเสนอสาระความรูดวยการพูดและการ
เขียนท่ีถูกตองเปนระบบ สื่อความหมายเขาใจงาย 
จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนยืดหยุน 
หลากหลายและทันสมัย การจัดการเรียนการสอนมุง

เนนการวิเคราะห ตัดสิน แกปญหา และแสวงหาความรู
ดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอนสงเสริมการคิด 

และการทำงานรวมกันอยางอิสระ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเนนใหผูเรียนเช่ือมโยง และมองเห็น
ความสัมพันธระหวางวิชาความรูและชีวิตจริง กิจกรรม

การเรียนการสอนเนนกระบวนการคิด และการมี

สวนรวม เนนประสบการณตรง ท้ังเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
การวัดและประเมินผลใชวิธีการหลากหลาย มี
หลักเกณฑที่ชัดเจน เหมาะสมยุติธรรมและเช่ือถือได 
ทั้งน้ี มีประเด็นยอยท่ีมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากท่ีสุด คือ คณาจารยมีความรูทางวิชาการในสาขา
วิชาที่สอนอยางดี  ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาสำนัก
วิชาวิทยาศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีคณาจารยประจำหลักสูตร

เปนผูที่มีความรูความสามารถทางดานวิชาการตาม
ศาสตรแตละสาขาอยางดีเย่ียม นอกจากนั้นยังมี
คุณลักษณะของความเปนครู สอดคลองกับงานวิจัย
ของ พิกุล ประดับศร ี(2547) ในการประเมินหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานปจจัยนำเขาท่ี
พบวานักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษามีความคิดเห็น
วาอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความรู

ทางวิชาการในวิชาท่ีสอนอยางดีและอาจารยมีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสำนึกของความเปนครู โดยมีความ
คิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด และ
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จากรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร ตามตัวช้ีวัด รอยละ 
ของคณาจารยปริญญาเอกท่ีมีอยูจริง ซึ่งสำนักวิชา
วิทยาศาสตร มี คณาจารย ร ะ ดับปริญญาเอก  
รอยละ 98.39 ไดระดับผลประเมิน 5 และรอยละของ
คณาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการอยูจริง สำนักวิชา
วิทยาศาสตรมีคณาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ
รอยละ 72.58 ไดระดับผลการประเมิน 5 ซึ่งสูงท่ีสุด
ในระดับมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี, 2550 :18) สอดคลองกับผลวิจัยของ กอร 
และสติคเลอร (Goe and Stickler, 2008) และดาฮาร  
ดาฮาร และไฟซ (Dahar, Dahar and Faize, 2011) 
ท่ีพบวาคุณภาพของอาจารยผูสอนโดยเฉพาะอาจารย 

ท่ีมีความรูเฉพาะศาสตรอยางลึกซ้ึงมีผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการของผูเรียน 

  2.1.3 ดานปจจัยสนับสนุนเก่ียว
กับวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก 
ผูสำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมวาปจจัย
สนับสนุนเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี และส่ิงอำนวย
ความสะดวกภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก โดยประเด็นยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด มีความ
เหมาะสมในระดับมาก คือ หองเรียน อาคารสถานท่ี 
เอื้อตอการเรียนรู (ความสะอาด และบรรยากาศทาง
วิชาการ) สวนประเด็นยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด คือ 
จำนวนเคร่ืองมือปฏิบัติการมีพอเพียง มีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง ดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษาดานปจจัยสนับสนุน ดานวัสดุ อุปกรณ  
                      สถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก 
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ผูสำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นวาปจจัย
สนับสนุนเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี และส่ิงอำนวย
ความสะดวกภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีเ อ้ือตอการสนับสนุนการเรียนการสอน  
มีระบบการจัดการท่ีเรียกวา รวมบริการประสานภารกิจ 
ทำใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตามมีประเด็นยอยท่ีมี คาเฉล่ียต่ำสุด มีความ

เหมาะสมระดับปานกลาง คือ จำนวนเครื่องมือ
ปฏิบัติการมีพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะ
เก่ียวกับปจจัยสนับสนุนดานสถานที่ วัสดุอุปกรณ 
เคร่ืองมือ ปฏิบัติการ ผูสำเร็จการศึกษาเสนอแนะวา
ควรจัดสรรวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือในการวิจัยและ
ปฏิบัติการใหเพียงพอ ท้ังน้ี อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัย
เนนการจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะ

รวมบริการประสานภารกิจที่มุงใหมีการใชทรัพยากร

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตาง ๆ เกิดความคุมคามากที่สุด ผูใชงานมีมาก อาจ
ทำใหมีผูตองการใชมากและเคร่ืองมือมีจำกัดเกิดความ
ไมสะดวกในการทำปฏิบัติการ 

  2.1.4 ดานปจจัยสนับสนุนดาน
การจัดสรรทุนเพ่ือนำเสนอผลงานวิจัย ผูสำเร็จการ
ศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมวาปจจัยสนับสนุน

เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง โดยประเด็นยอยมีความเหมาะสม
ในระดับปานกลางทุกขอ ยกเวนประเด็นประโยชนที่
ไดรับจากการจัดสรรทุนสนับสนุนการเสนอผลงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
ดังภาพท่ี 4 

 

ภาพท่ี 4  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษาดานปจจัยสนับสนุน 
                                   ดานการจัดสรรทุนเพ่ือนำเสนอ 
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จากผลการวิจัยพบวาประเด็นยอยมีความ
เหมาะสมในระดับปานกลางทุกขอ สอดคลองกับความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับทุนวิจัยและการนำ

เสนอผลงาน ซึ่งผูสำเร็จการศึกษาใหขอเสนอแนะวา 
ควรมีทุนสนับสนุนงานวิจัย และไปเสนอผลงานให
มากกกวาเดิม และในการดำเนินการจัดสรรควรมีความ
สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีการพิจารณาวงเงินท่ีจัดสรร
ใหในการนำเสนอผลงานวิจัยเปนกรณีโดยใหเหมาะสม

กับสภาพปจจุบัน และควรสนับสนุนนักศึกษาทุกคน 
อยางไรก็ตาม มีประเด็นยอยเพียงประเด็นเดียวท่ีมี
ความเหมาะสมในระดับมาก คือ ประโยชนที่ไดรับ

จากการจัดสรรทุนสนับสนุนการเสนอผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาระบบการ

จัดสรรทุนวิจัยยังไมสอดคลองกับความตองการจำเปน

ของผูใชบริการหลัก คือ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
สอดคลองกับผลการวิจัยท่ี วันวิสาข แกวสมบูรณ  
(2555) ไดรวบรวมผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผล

ตอการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพบวาเหตุจูงใจที่
ทำใหนิสิตเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาน้ันข้ึน
อยูกับปจจัยตางๆ และปจจัยท่ีสำคัญปจจัยหน่ึงคือ 

ปจจัยดานความครบถวนสมบูรณของสถาบัน 
การศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียน
การสอนตรงตามความตองการของนัก ศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีอุปกรณการสอนท่ีทันสมัย มหาวิทยาลัย
มีชื่อเสียง อาจารยที่สอนมีชื่อเสียงและมีคุณภาพ   
มีการทดลองปฏิบัติงานในสถานการณจริง และความ
สะดวกสบายของหองเ รียนและสวัสดิการของ 
หองอเนกประสงคตางๆ 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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  2.1.5 ความคิดเห็นท่ัวไปจาก
คำถามปลายเปด เก่ียวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร สรุปไดดังน้ี  

   1) ผู สำ เร็จการศึกษา
สวนใหญมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรวา
เปนหลักสูตรที่ดีมีความทันสมัยอยูแลว แตควรมีการ
จัดการเรียนเปนหลักสูตรนานาชาติ และควรเนนการ
ประยุกตใชกับอุตสาหกรรมมากข้ึน ควรปรับหลักสูตร
ใหสอดคลองกับทิศทางการวิจัยและการพัฒนาประเทศ 
นอกจากน้ันควรปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร เนนการ
วิจัย เชน การวิจัยชุมชน การวิจัยท่ีนำไปสูเชิงพาณิชย 
ควรใหทุกหลักสูตรใชมาตรฐานเดียวกัน เชน การทำ
โครงรางวิทยานิพนธ การสอบ เง่ือนไขการจบการศึกษา
ที่ตองลงตีพิมพงานวิจัย  

   2) ผูสำเร็จการศึกษาได
ใหความคิดเห็นตอคำถาม หากมีผูสนใจจะศึกษาตอ
ร ะ ดับบัณ ฑิตศึ กษาสำ นั ก วิ ช า วิ ทยาศาสต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมาปรึกษา ผูสำเร็จ
การศึกษาจะสนับสนุนหรือไม เพราะเหตุใด สวนใหญ
ตอบวา สนับสนุน เหตุผล ไดแก คุณภาพของอาจารย
ผูสอนซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญสูง หลักสูตรมี 
ความเปนสากล มีความพรอมดานแหลงทุนวิจัย 
ประหยัดคาใชจายเน่ืองจากมหาวิทยาลัยต้ังอยูตาง
จังหวัด มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีคอมพิวเตอร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย  
มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการศึกษา มีความพรอม

ดานวิชาการสูง    
   3) ข อ เ สนอแนะขอ ง

ผูสำเร็จการศึกษาตอผูท่ีจะมาศึกษาตอในระดับบัณฑิต

ศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  มีประเด็น ไดแก ควรมีความขยันและต้ังใจมี

การเตรียมตัวท่ีดี ควรศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร ระบบ
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ควรเตรียม
ความพรอมดานภาษาอังกฤษ ควรเตรียมเร่ืองคาใช
จาย และความคิดเห็นอื่นๆ  

   4) ความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะอ่ืนๆ ไดแก  

      4.1) ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับทุนวิจัยและการนำเสนอผลงาน ผูสำเร็จการ
ศึกษาใหขอเสนอแนะวา ควรมีทุนสนับสนุนงานวิจัย 
และไปเสนอผลงานใหมากกวาเดิม และในการดำเนิน
การจัดสรรควรมีความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีการ
พิจารณาวงเงินท่ีจัดสรรใหในการนำเสนอผลงานวิจัย
เปนกรณีโดยใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และควร
สนับสนุนนักศึกษาทุกคน         

      4.2) ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการปรับระบบการศึกษา ผูสำเร็จการศึกษา
เสนอวาควรปรับเปนระบบทวิภาคเฉพาะหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาเพ่ือใหนักศึกษามีเวลาในการศึกษา
คนควาทำความเขาใจ รวมท้ังใหพิจารณาปรับรูปแบบ
การสอนสัมมนา  

     4.3) ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับปจจัยสนับสนุนดานสถานท่ี วัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือปฏิบัติการ ผูสำเร็จการศึกษาเสนอแนะวา
ควรจัดหองทำงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและ
อาจารยท่ีปรึกษาใหมีบรรยากาศในการทำงาน มีความ
เปนสัดสวน และควรจัดสรรวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือใน
การวิจัยและปฏิบัติการใหเพียงพอ    

 2.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นของ

ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาผูบังคับบัญชา
ของผูสำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นตอผูสำเร็จการ
ศึกษาดานความรูความสามารถและดานคุณลักษณะ

ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยดานท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดคือดานคุณลักษณะ โดยสรุปความ
คิดเห็นของผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาตอ
ผูสำเร็จการศึกษา ในแตละดานมีดังน้ี 

  2.2.1 ความรูความสามารถของ

ผูสำเร็จการศึกษา ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา
มีความคิดเห็นตอผูสำเร็จการศึกษาดานความรูความ
สามารถของผูสำเร็จการศึกษาภาพรวมมีความ

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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เหมาะสมอยูในระดับมาก ไดแก ดานการเรียนรูและ
ประยุกตวิชาการ ซึ่งประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
สามารถนำความรูที่ไดรับมาใชประโยชนแกหนวย
งานไดอยางเหมาะสม ดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
ภาษา และการส่ือสาร ซึ่งประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
คือ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเขาถึงความรู ขอมูล ขาวสาร ดานการจัดการ ซึ่ง
ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีความสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนา มีการตัดสินใจที่ถูกตอง    

  2.2.2 คุณลักษณะของผูสำเร็จ
การศึกษา ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษามีความ
คิดเห็นตอผูสำเร็จการศึกษาดานคุณลักษณะของ
ผูสำเร็จการศึกษา ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ไดแก ดานสังคม ซึ่งประเด็นที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ มีบุคลิกภาพดี วางตัวไดเหมาะสม จนเปนท่ี
ยอมรับของเพ่ือนรวมงานและสังคม  ดานการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ กระตือรือรน

หาความรูใหมอยูเสมอ ดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน
ทางจริยธรรมของวิชาชีพ ดังภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา 
                                    ดานความรูความสามารถและคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา 
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ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาผูสำเร็จการศึกษา
เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสมในดานการ
เรียนรูและประยุกตวิชาการ ดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
ภาษา และการส่ือสาร และดานการจัดการ เชนเดียว
กับด าน คุณลักษณะของ ผู สำ เ ร็ จการ ศึกษา ท่ี 
ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษามีความคิดเห็น
วาเหมาะสมในระดับมากท้ังดานสังคม ดานการพัฒนา
ตนเอง ดานคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากคำถามปลายเปดของ 
ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดกลาววา
ผูสำเร็จการศึกษา มีความรูและสามารถนำความรูที่
ไดรับมาใชประโยชนแกหนวยงานไดอยางเหมาะสม 
เปนผูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเขาถึงความรู ขอมูล ขาวสาร มีความสามารถ
แกไขปญหาเฉพาะหนา มีการตัดสินใจที่ถูกตอง เปน
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะของนักวิชาการมีความรูและ
คุณธรรม มีบุคลิกภาพดี วางตัวใหเหมาะสม จนเปน
ที่ยอมรับของเพ่ือนรวมงานและสังคม พัฒนาตนเอง
และกระตือรือรนหาความรูใหมอยูเสมอ มีการปฏิบัติ
งานบนพ้ืนฐานทางจริยธรรมของวิชาชีพ สะทอนให
เห็นวา บัณฑิตศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสำนักวิชาวิทยาศาสตรเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2548 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2543: 21) เน่ืองจากหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนของสำนักวิชาวิทยาศาสตรมีมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนบัณฑิตที่
มีคุณภาพ มีความรูความสามารถท้ังดานวิชาการ 

ดานสังคม การส่ือสาร และคุณธรรมจริยธรรม ที่
สามารถแขงขันไดกับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่นๆ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค อมรเทพ (2543) 

และ แววเนตร แมนศรีพัฒนากุล (2546) ท่ีวิจัยติดตาม
ผลผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแตละ
สถาบัน สรุปไดวาผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา
มีความคิดเห็นวาบัณฑิตมีคุณลักษณะและความ

สามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูระดับดีมาก มี
เพียงบางสถาบันท่ีความสามารถดานวิชาการอยูต่ำ
กวาเกณฑ และสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการ
หลายทานท่ีไดกลาวถึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวาจะ
ตองสรางบัณฑิตใหมีความสามารถในการมีความรู
เจาะจงเฉพาะดาน แตบูรณาการกับสาขาอื่นๆ ได มี
ความสามารถในการประยุกตจากทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ 
และจะตองเปนผูมีความรูความชำนาญในการวิจัย 
หรือเปนนักวิจัยมืออาชีพ เปนผูใฝใจในวิชาการ 
แสวงหาและพัฒนาความรูอยูตลอดเวลา ไหวตัวตอ
ความรูใหม ตองใครครวญความรูนั้น สามารถแสดง
ความรูใหปรากฏ ประยุกตใชความรูเปนและมีคุณธรรม
ของนักวิชาการ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 2541: 
129 – 133, อดุลย เวชวิริยะกุล 2541: 5) 

  2.2.3 ความคิดเห็นอื่นๆ จาก
คำถามปลายเปด สรุปไดดังน้ี 

   1) จุดเดนของผูสำเ ร็จ
การศึกษา ผูสำเร็จการศึกษามีจุดเดนในดานตางๆ 
ไดแก ดานความรูความสามารถผูสำเร็จการศึกษา
เปนผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชาที่ศึกษาเปน
อยางดี และมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง 
สามารถถายทอดความรูแกนักศึกษาไดเปนอยางดี 
สวนจุดเดนของผูสำเร็จการศึกษาดานคุณลักษณะ 
เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถในการปรับ

ตัวทำงานรวมกับผูอื่นได มีสัมมาคารวะ บุคลิกภาพดี 
วางตัวเหมาะสม มีความรับผิดชอบ มุงม่ัน ต้ังใจทำงาน
ใหสำเร็จ มีความสามารถทางวิชาการเปนอยางดี  

   2) จุดท่ีควรพัฒนาของ
ผูสำเร็จการศึกษา ผูสำเร็จการศึกษามีจุดท่ีควรพัฒนา
ดังน้ี ดานความรูความสามารถ ผูสำเร็จการศึกษา
ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังการพูดและการ
เขียน พัฒนาความเปนผูนำ การทำวิจัย นอกจากน้ัน

ผูสำเร็จการศึกษายังขาดแรงจูงใจ ขาดความคิดรวบ
ยอด ความคิดสรางสรรคเชิงวิทยาศาสตร ความ
รับผิดชอบตอการสอน การมีสวนรวมกับกิจกรรมทาง
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สังคม และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  
   3) ผ ล ต า ม ค ว า ม

คาดหวังของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับความรูความ
สามารถของผูสำเร็จการศึกษา กรณีหนวยงานสงไป
ศึกษา สวนใหญตอบวาเปนไปตามท่ีคาดหวัง ผูสำเร็จ
การศึกษามีความรูความสามารถ สามารถนำความรู
ที่ไดศึกษามาใชกับงานและพัฒนาหนวยงานไดเปน
อยางดีมีเพียงบางคน ที่ตอบวายังตองปรับปรุง เชน 
เร่ืองความเปนผูนำ ความกระตือรือรน และการทำงาน
เปนทีม  

   4) ผ ล ต า ม ค ว า ม
คาดหวังของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับความรูความ
สามารถและคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา เมื่อ
ผูสำเร็จการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติงาน
หลังจากสำเร็จการศึกษาแลว สวนใหญตอบวาเปน
ไปตามที่คาดหวัง ผูสำเร็จการศึกษามีความรูความ
สามารถเพิ่มขึ้น มีคุณสมบัติตรงตามที่หนวยงาน
ตองการ มีเพียงบางสวนท่ีตอบวาผูสำเร็จการศึกษา
ยังตองพัฒนา ไดแก ดานสังคม ดานคุณธรรม จริยธรรม 
บุคลิกภาพ อยูในระดับปานกลางในภาพรวม สังคม 
การพัฒนาตนเอง และบางสวนตอบวามีความรูความ
สามารถตามที่คาดหวัง แตยังนำมาใชไดไมเต็ม
ศักยภาพ เน่ืองจากยังขาดกระบวนการคิดรวบยอด
อยางเปนระบบ และขาดแรงจูงใจในการสรางสรรค

งานใหมๆ  
    5) ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการผลิตบัณฑิตของสำนักวิชา

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สรุปได
ดังน้ี สำนักวิชาวิทยาศาสตร ควรยึดมั่นในหลักการท่ี

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง โดยจะตองควบคุมคุณภาพ
บัณฑิตที่จบใหมีศักยภาพท้ังดานวิชาการ ดานการ
พัฒนาตนเองมากพอท่ีจะไปใชความรูที่ร่ำเรียนมา
เพ่ือประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ิม
การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและทำงาน

วิจัย ตีพิมพเผยแพรผลงานอยางตอเน่ือง เนนการ

พัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ การคิดอยาง
เปนระบบ ความเปนผูนำและการทำงานเปนทีม 

 
ขอเสนอแนะ 

ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 
ดังน้ี 

1.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1.1 นโยบายเก่ียวกับการจัดสรรทุน

เพ่ือนำเสนองานวิจัยของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาเพ่ิมจำนวนทุนวิจัยในการนำเสนอผล
งาน และพิจารณาวงเงินจัดสรรใหเหมาะสมตามสภาพ
ปจจุบัน และควรปรับปรุงระบบการจัดสรรทุนวิจัยให
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยอาจมีการสำรวจความ
คิดเห็นของผูรับบริการเพ่ือปรับปรุงแนวทางการดำเนิน
งานโดยไมขัดตอระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
หากมีการบริหารจัดการท่ีดีอยูแลว ควรมีการประชุม
ชี้แจงและเปดรับฟงขอเสนอแนะจากนักศึกษาและ
อาจารยเพ่ือสรางความเขาใจและพัฒนาระบบการ
ดำเนินงานใหดีย่ิงขึ้น เน่ืองจากผูสำเร็จการศึกษามี
ความคิดเห็นวาปจจัยสนับสนุนการจัดสรรทุนเพ่ือนำ
เสนองานวิจัยมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ
ทุนวิจัยและการนำเสนอผลงาน ที่ผูสำเร็จการศึกษา
ใหขอเสนอแนะวา ควรมีทุนสนับสนุนงานวิจัย และ
ไปเสนอผลงานใหมากกวาเดิม และในการดำเนินการ
จัดสรรควรมีความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีการ

พิจารณาวงเงินท่ีจัดสรรใหในการนำเสนอผลงานวิจัย
เปนกรณีโดยใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และควร
สนับสนุนนักศึกษาทุกคน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว
สะทอนใหเห็นวาระบบการจัดสรรทุนวิจัยยังไม
สอดคลองกับความตองการจำเปนของผูใชบริการ

หลัก คือ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
 1.1.2  นโยบายเก่ียวกับการพัฒนา

ทักษะภาษาตางประเทศในระดับบัณฑิตศึกษา 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พิกุล ประดับศรี, ภัทราวรรณ สุนทราศรี 



126

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) 

   มหาวิทยาลัยควรใหความ
สำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาดานทักษะภาษา
ตางประเทศท้ังการพูดและการเขียนใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น เน่ืองจากผลการศึกษาความคิดเห็นของ 
ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาซ่ึงเปนผูใชบัณฑิต
โดยตรงไดเสนอแนะจุดท่ีควรพัฒนาของผูสำเร็จการ
ศึกษาเก่ียวกับความรูความสามารถที่ควรจะพัฒนา 
เก่ียวกับทักษะภาษาตางประเทศท้ังการพูดและการเขียน 

 1.1.3  นโยบายเก่ียวกับมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ควรคงหลักการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ใหมีคุณภาพมาตรฐานในทุกสาขาวิชาโดยยึดแนวทาง
ของสำนักวิชาวิทยาศาสตรในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ
สูงที่มีศักยภาพท้ังดานวิชาการ การพัฒนาตนเอง มี
ความรูความสามารถในการทำวิจัยและตีพิมพผล
งานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการคัดเลือกอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญและมี
ศักยภาพดานการวิจัยสูง การควบคุมมาตรฐานของ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของบัณฑิตศึกษา 
การสนับสนุนแหลงทุนและการวิจัย การนำเสนอผล
งานวิจัย เพ่ือใหบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ
บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร และสอดคลองตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตซึ่งสวนใหญปฏิบัติงาน
เปนอาจารยในระดับอุดมศึกษาและเปนนักวิชาการ
ระดับสูง  

เน่ืองจากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาผูสำเร็จ
การศึกษา และผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา

ยอมรับในคุณภาพของอาจารยผูสอน มาตรฐานของ
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนและความพรอม
ของปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสำนัก
วิชาวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงการยอมรับใน
ศักยภาพของอาจารยผูสอน จะเห็นไดวาผลการศึกษา

ความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีตอหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และปจจัยสนับสนุนในการ

จัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับมาก 

โดยเฉพาะผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
อยูในระดับมากท่ีสุด คือ อาจารยมีความคิดเห็น 
ทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีสอนอยางดี ซึ่งสอดคลอง
กับความคิดเห็นจากคำถามปลายเปดในคำถาม 
เก่ียวกับการสนับสนุนผูสนใจศึกษาตอระดับบัณฑิต
ศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีที่ผูสำเร็จการศึกษาสวนใหญตอบวาสนับสนุน
เน่ืองจากคุณภาพของอาจารยผูสอนซ่ึงมีความรูความ
เชี่ยวชาญสูง ความพรอมของสถานที่และเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณในการทำวิจัยและการเรียนการสอน  

นอกจากนั้นผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการ
ศึกษายังยอมรับในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสำเร็จการ
ศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร ดังผลการศึกษา
ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา
ตอความรูความสามารถ และคุณลักษณะของผูสำเร็จ
การศึกษา ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ
ผลจากคำถามปลายเปดท่ีแสดงใหเห็นวาผูบังคับบัญชา
ของผูสำเร็จการศึกษาเห็นวาบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษามี
ความรูความสามารถและคุณลักษณะเปนไปตามท่ี
คาดหวัง โดยมีจุดเดน คือ มีความรูความสามารถใน
สาขาวิชาท่ีศึกษาเปนอยางดี และมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานสูง มีมนุษยสัมพันธดี ปรับตัวทำงาน
รวมกับผูอื่นได มีความรับผิดชอบ มุงมั่น ตั้งใจทำงาน
ใหสำเร็จ มีความสามารถทางวิชาการเปนอยางดี  

ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา
ไดเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิต

บัณฑิตวา ควรยึดมั่นในหลักการท่ีจะทำใหบัณฑิตที่

ผลิตใหมีคุณภาพสูง โดยจะตองควบคุมคุณภาพ
บัณฑิตที่จบใหมีศักยภาพท้ังดานวิชาการ ดานการ
พัฒนาตนเองมากพอท่ีจะไปใชความรูที่ร่ำเรียนมา
เพ่ือประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ิม
การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและทำงาน

วิจัย ตีพิมพเผยแพรผลงานอยางตอเน่ือง เนนการ
พัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ การคิดอยาง

เปนระบบ ความเปนผูนำและการทำงานเปนทีม 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 1.2 ขอเสนอแนะในการทำวจัิยคร้ังตอไป 
  1.2.1 ค ว ร มี ก า ร ติ ด ต ามผล

ผูสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหผลการวิจัยครอบคลุมการ
นำไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ  

  1.2.2 ควรมีการวิจัยติดตามผล
บัณฑิตที่ศึกษาตอ เน่ืองจากการวิจัยน้ีมีขอบเขตการ
ศึกษาเฉพาะการติดตามผลบัณฑิตท่ีปฏิบัติงานเทาน้ัน 

  1.2.3 ควรมีการศึกษาในลักษณะ
การประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบและครบวงจร
ของหลักสูตร  
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การสงเสรมิความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏบิตัริวม
กับเทคนิคหมวก 6 ใบ สาระทศันศิลปชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 

Enhancing Creative Thinking through the Performance Process with 
Six Thinking Hats Technique, Visual Arts Strand, Protomsuksa 6 Students

ศิรินทิพย  ดาทอง* 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับ

เทคนิคหมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ E1/E2 กำหนดเกณฑ 80/80 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก  
6 ใบ กอนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษาคะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการ
ปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ ที่มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 70 ขึ้นไป 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 10 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนปญจรักษ อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  
1) แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 6 แผน รวม 12 ช่ัวโมง  2) แบบประเมินความคิดสรางสรรค 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ  
Wilcoxon Signed Ranks Test 

ผลการวิจัย 
1. การจัดการเรียนรูที่เนนการสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค

หมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.83/84.16 
2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ มีความคิดสรางสรรคหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 

ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 90 ของนักเรียนท้ังหมด 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูท่ีเนนการสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการ

ปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.31, S.D.= 0.17)  

* นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

การสงเสรมิความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏบิตัริวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
ศิรินทิพย  ดาทอง 
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Abstract 

This research aimed to 1) develop learning management through performance process 
and six thinking hats technique, Visual Arts strand for Pratomsuksa 6 students in accordance with 
the criteria set (E1/E2) as80/80, 2) compare creative thinking of students who had learned with the 
developed performance process and six thinking hats technique before and after the implementation,  
3) verify the average score of creative thinking of students who had learned through performance 
process and six thinking hats technique with the percentage of  70 or more, and 4) determine the 
satisfaction of students toward leaning management through performance  process and 6 thinking 
hats process. Target group were 10 pratomsuksa 6 students in 2nd semester of academic year 
2013, Panjarakschool, Selapumi district, Roi-Et, under the supervision of Roi-Et Primary Educational 
Service Office Area 3.  Research instruments were 1) 6 lesson plans the plan vacates 2 hours, total 
up 12 hours, 2) creative thinking assessment form, and 3) satisfaction questionnaire. Statistics 
employed for analyzed of the data included percentage, means, standard deviation, and Wilcoxon 
Signed Ranks Test. 

The results were as follows:  
1. The efficiency of learning management which emphasized creative thinking through 

performance process and six thinking hats technique of Pratomsuksa 6 students was 83.83/84.16 
2. The creative thinking of students who learned through performance process and six 

thinking hats was significantly higher than before at the level of .01 
3. The percentage of students who learned through performance process and six thinking 

hats technique and possessed the average score at the percentage of 70 or more was at the 
percentage of 90 of all students. 

4. Satisfaction score as a whole  of students were satisfied with the developed learning 
management which emphasized creative thinking through performance process and six  thinking 
hats technique was at a high level (  = 4.31, S.D.= 0.17)  

บทนำ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ

การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีในสภาวการณที่โลก 
ไรพรมแดนเปนกระแสซ่ึงกลายเปนกติกาของสังคม
ไดทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น ทุกประเทศจึงตองแขงขันกัน

ในเวทีโลก ประเทศไทยกำลังกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู โดยมีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรค
เปนตัวขับเคล่ือน จึงควรใหความสนใจพัฒนาและ
เสริมสรางความสามารถดานการคิดโดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชน เน่ืองจากการคิดเปนกระบวนการทาง

สมองที่เปนไปตามธรรมชาติของมนุษย อันเปนผลมา
จากประสบการณเดิม สิ่งเราและสภาพแวดลอมที่
เขามากระทบ ทำใหเกิดความคิดในการแกไขปญหา

หรือปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ รวมท้ังสราง
สิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นได และสามารถเลือกตัดสินใจได

อยางเหมาะสมและมีเหตุผล และสามารถดำรงชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุขและเติบโตเปนผูใหญที่มี

การสงเสรมิความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏบิตัริวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
ศิรินทิพย  ดาทอง 
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คุณภาพเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  
สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ประพันธศิริ
สุเสารัจ, 2551:1-4) การปลูกฝงความคิดสรางสรรค
ไดบรรจุลงในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่เนน 
ผูเรียนเปนสำคัญ โดยทอรแรนซไดอาศัยแนวคิดของ
กิลฟอรด (Guilford, 1967:61-62) อธิบายวา ความ
คิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองท่ีคิดได
หลากหลายหรือการคิดแบบอเนกนัย (Divergent 
Thinking) ประกอบดวย ความคิดริเร่ิม ความคิดคลอง 
ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ลักษณะ
ดังกลาวน้ี ทอรแรนซไดแนะแนวทางใหครูและ 
ผูเก่ียวของทางการศึกษาสังเกตและพยายามสงเสริม
ใหผูเรียนไดเจริญงอกงามไปจนถึงขีดสุดความสามารถ
ของแตละบุคคล (บรรพต สวุรรณประเสริฐ, 2544:23-25)  

กิจกรรมการเรียนรูทางศิลปะชวยพัฒนา 
ผูเรียนท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม 
สงเสริมใหผูเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเปน
พ้ืนฐานในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพได 
โดยมุงใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการ 
ทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ  
เปดโอกาสใหแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนงตาง ๆ 
ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ ทัศนศิลป มีความรูความ
เขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนำเสนอ
ผลงานทางทัศนศิลปจากจินตนาการ โดยสามารถใช

อุปกรณ เทคนิค วิธีการท่ีเหมาะสม ของศิลปน 
ในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความ

สัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 
และสากล ชื่นชม ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดระบุไววา มาตรฐานการเรียนรู  
ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และ
ความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา

งานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองาน
ศิลปะ ซึ่งตัวบงชี้ คือ ระบุสีคูตรงขาม และอภิปราย
เก่ียวกับการใช สีคูตรงขาม ในการถายทอดความคิด
และอารมณ อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสวนความ
สมดุลในการสรางงาน สรางสรรคงานจากรูปแบบ 
2 มิติ เปน 3 มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ำหนัก 
สรางสรรคงานทัศนศิลป โดยใชหลักการของรูปและ
พ้ืนท่ีวาง สรางสรรคงานทัศนศิลป โดยใชสีคูตรงขาม
หลักการจัดขนาดสัดสวน และความสมดุล สรางงาน
เปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพ่ือถายทอด
ความคิด หรือเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:168-176) 

จากรายงานประจำปของโรงเรียนปญจรักษ 
ปการศึกษา 2555 เน่ืองจากเปนโรงเรียนเอกชนท่ีกอต้ัง
เมือ่ป พ.ศ. 2554 ซึง่ผูสอนยังขาดประสบการณในการ
สอน ขาดส่ือท่ีเราความสนใจ ขาดกิจกรรมการเรียนรูที่
เหมาะสม ผูสอนไมตรงกับรายวิชา และท่ีพักอาศัยของ
นกัเรียนอยูหางไกลจากโรงเรยีนตองใชเวลามากในการ
เดินทาง ผูปกครองไมเขาใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
เพ่ือเตรียมความพรอม มีฐานะยากจน ทำใหการบริหาร
จัดการไมคลองตัว ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบ 
ตอสขุนิสยั คณุธรรมและจริยธรรม ผูปกครองสวนใหญ
มีการศึกษาต่ำกวาระดับปริญญาตรี เปนผลใหนักเรียน
ขาดทักษะการคิด ขาดกระบวนการปฏิบตัใินการสราง
ชิน้งาน การต้ังคำถาม และแสวงหาความรูนอย และ
ในรายวิชาศิลปะผลงานศิลปะของนักเรียนมีลักษณะ

เหมือนกันทั้งภาพ เน้ือหาไมมีความหลากหลาย  

ชิ้นงานซ้ำแบบกันและไมนาสนใจ มีแนวความคิดใน
การนำเสนอเร่ืองราวนอย และขาดความสามารถ
ถายทอดแนวคิด ความรูสึก การส่ือความหมายจาก
ชิ้นงานท่ีสรางข้ึน (โรงเรียนปญจรักษ, 2555:12) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

บรรยากาศแหงการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
มีสวนรวมในทุกกิจกรรม การใชคำถามท่ีชวยใหนักเรียน
ฝกคิด ตามเทคนิคหมวก 6 ใบ เปนหลักคิดใหนักเรียน
พัฒนาทักษะ 

การสงเสรมิความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏบิตัริวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
ศิรินทิพย  ดาทอง 
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การคิด จำแนกความคิดเปน 6 ดาน เพ่ือใช
ในการสรางสรรคชิ้นงานและอธิบายความรูสึกท่ีมีตอ
สิ่งน้ันๆ ตามแนวคิดหมวก 6 ใบ ของเอดเวิรด เดอ โบ
โน (Edward de Bono) เปนสัญลักษณ พัฒนาความ
คิดอยางรอบดาน โดยไมจำกัดเช้ือชาติและวัฒนธรรม 
สามารถนำไปใชงาย ชวยใหผูเรียนไดพยายามใชความ
คิดท้ัง จุดดี จุดดอย จุดที่นาสนใจ และความรูสึกท่ีมี
ตอสิ่งน้ันๆ (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2543:69) 
การจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการปฏิบัติเปนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงที่สอดคลองกับสถานการณ
ในชีวิตประจำวัน สรางช้ินงานตามเปาหมาย เนนการ
เรียนรูดวยประสบการณตรง และการแกปญหา ฝก
คิด ฝกลงมือทำ ฝกทักษะกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง
และฝกทักษะการเสาะแสวงหาความรู ทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติตามแนวทางประชาธิปไตย ประกอบดวย 
6 ข้ันตอน คือ ข้ันนำเขาสูบทเรียน ข้ันศึกษา/วิเคราะห 
ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู 
ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นำไปใชและข้ันประเมินผล 
ทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยกิจกรรมและส่ือ การ
จัดการเรียนรูตามความสนใจ ความถนัดและศักยภาพ
ของตน และสรุปองคความรูไดทำใหเกิดความกลา
แสดงออกและเชื่อมั่นในตนเอง เปนแรงจูงใจใหเกิด
การใฝรูใฝเรียน ชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยท่ีพึง
ประสงค โดยการวางแผนทำงานรวมกัน มีความ
รับผิดชอบ เสียสละ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีวินัยและสามารถ
คนหาวิธีการและคำตอบไดดวยตนเอง แสดงออกได

ชัดเจนมีเหตุผล โดยใหแตละคนเรียนรูเต็มตาม

ศักยภาพของตน ผูเรียนแขงขันกับตนเอง ไมเล็งผล
เลศิจนเกินไปและเกิดการพัฒนารอบดาน (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550:5) 

จากเหตุผลขางตนผู วิจัยจึงเห็นวา การ
สงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติ

รวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ ซึ่งประกอบดวย  1) ขั้นนำ
เขาสูบทเรียน ครูเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน

กระตุนความสนใจของนักเรียน 2) ข้ันศึกษา/วิเคราะห

ครูนำประเด็นหัวขอมาใหนักเรียนชวยกันศึกษา
วิเคราะห โดยใชลักษณะของสีหมวกมาใชในการแสดง
ความคิดในดานตาง ๆ ตามสีของเทคนิคหมวก 6 ใบ 
3) ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง นักเรียนนำแนวคิดจาก
การศึกษา/วิเคราะหมาใชสรางช้ินงาน 4) ขั้นสรุป/
เสนอผลการเรียนรู นักเรียนสรุปและนำเสนอผลการ
เรียนรูหนาชั้นเรียน 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นำไปใช
นักเรียนนำขอสรุปและผลการเรียนรูที่ไดมาปรับปรุง
และนำไปใชกับชิ้นงานของตนเอง 6) ขั้นประเมินผล 
โดยใชแบบประเมินความคิดสรางสรรคสามารถชวย
สงเสริมความคิดสรางสรรคอยางรอบดานใหผูเรียน
เรียนรูการสรางช้ินงานจากกระบวนการปฏิบัติ  
การกระทำถ ายทอดแนวความคิดความ รู สึ ก
ประสบการณ ผานภาพวาดไดอยางอิสระและอธิบาย
แนวคิดใหผูอื่นเขาใจได โดยคาดหวังวานักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปญจรักษ อำเภอ 
เสลภูมิ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ดเขต 3 จะพัฒนาผลงานภาพวาดและ 
ความคิดสรางสรรคตามมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตร ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญท่ีจะทำวิจัยเร่ืองนี้ 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใช
กระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ สาระ
ทัศนศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ  
E1/E2 กำหนดเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของ

นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค
หมวก 6 ใบ กอนเรียนและหลังเรียน 

3. เพ่ือศึกษาคะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับ
เทคนิคหมวก 6 ใบ ที่มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 70 ขึ้นไป 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวม
กับเทคนิคหมวก 6 ใบ 

การสงเสรมิความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏบิตัริวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
ศิรินทิพย  ดาทอง 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการ

ปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลป ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพมีเพียงใด 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
มีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมาก
หรือไม 

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการปฏิบัติ
รวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ ผานเกณฑความคิด
สรางสรรคหลังเรียนคิดเปนรอยละเทาไร 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการเรียน 
โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
สาระทัศนศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนอยางไร 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขต
การวิจัยไว ดังน้ี 

1. กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 6 จำนวน 10 คน โรงเรียนปญจรักษ  
อำเภอเสลภูมิ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 

2. ตัวแปร 
 2.1 ตัวแปรตน  การจัดการเรียนรู โดย

ใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
 2.2  ตัวแปรตาม 
  2.2.1 ความคิดสรางสรรค 
  2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียน 

3. ขอบเขตดานเน้ือหา ดานเน้ือหา สาระ
ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลป
ตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความ
รูสึก ความคิดตองานศิลปะ ประกอบดวยเร่ือง การใช

สีซึ่งจะตองมีองคประกอบของวงจรสีและสีคูตรงขาม 
นอกจากน้ียังรวมถึงเร่ืองการจัดภาพโดยมีเน้ือหาของ
การเรียนรูหลักความสมดุลของภาพ การจัดขนาด

ของภาพ การจัดสัดสวนของภาพ รูปและพ้ืนท่ีวาง
ของภาพ 

   
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัย เร่ือง การสงเสริมความคิดสรางสรรค 
โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
สาระทัศนศิลป ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยไดดำเนิน
การ ดังน้ี 

1. กำหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 จำนวน 10 คน โรงเรียนปญจรักษ อำเภอเสล
ภูมิ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 3 ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 

 
เครื่องมือวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
1. แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 6 แผน 

ใชเวลาสอน 12 ชั่วโมง ประกอบดวย 
 แผนท่ี 1 เรื่อง วงจรสีและสีคูตรงขาม 

ใชเวลาสอนจำนวน 2 ชั่วโมง 

 แผนที่ 2 เร่ือง การใชสีคูตรงขามใช
เวลาสอนจำนวน 2 ชั่วโมง 

 แผนท่ี 3 เร่ืองการจัดความสมดุลของ
ภาพใชเวลาสอนจำนวน 2 ชั่วโมง 

 แผนท่ี 4 เรื่องการจัดขนาดของภาพใช

เวลาสอนจำนวน 2 ชั่วโมง 
 แผนท่ี 5 เร่ืองการจัดสัดสวนของภาพ

ใชเวลาสอนจำนวน 2 ชั่วโมง 

การสงเสรมิความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏบิตัริวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
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 แผนท่ี 6 เร่ือง รูปและพ้ืนท่ีวาง ใชเวลา
สอนจำนวน 2 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพและประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู นำเสนอ
ตอผู เชี่ยวชาญตรวจสอบการใชภาษาและความ
เหมาะสม จำนวน 5 ทานโดยใชเกณฑการใหคะแนน
ตามแบบประเมินของลิเคิรท (Likert) แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับซึ่งผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ มีคะแนนความเหมาะสมเฉล่ีย
เทากับ 4.50 ตามคาคุณภาพเกณฑคะแนนเฉล่ีย 
3.51- 5.00 สรุปวา แผนการจัดการเรียนรูมีความ
เหมาะสมสามารถนำไปใชได 

2. แบบประเมินความคิดสรางสรรค โดย
ไดทำการศึกษาและออกแบบการประเมินมีหัวขอ 
การประเมิน 4 ขอ ประกอบดวย1) ความคิดริเร่ิม 
2) ความคิดคลองแคลว 3) ความคิดยืดหยุน 4) ความ
คิด ละเอียดลออท้ังน้ี ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหาแบบประเมินความคิดสรางสรรคโดย
ผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน (IOC)ตรวจสอบคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางแบบประเมินความคิด
สรางสรรคกับเกณฑความคิดสรางสรรคไดพิจารณา
วา แบบประเมินความคิดสรางสรรคมีความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหาเพราะวัดตามจุดประสงคเชิงปฏิบัติไดจริง 
และสอดคลองกับเกณฑความคิดสรางสรรคเกือบ 

ทุกขอ ไดคาเฉล่ียเทากับ 0.90 ถือวาเปนแบบประเมิน
ความคิดสรางสรรคที่มีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
โดยคาดัชนีความสอดคลองแตละขออยูระหวาง  

0.80 – 1.00  
3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน 

แบบมาตราสวนประเมินคา ประกอบดวย 4  ดาน คอื      
1) ดานเน้ือหา 2) ดานการจัดการเรียนรู 3) ดานสื่อ
และอุปกรณการเรียนรู 4) ดานการวัดผลประเมินผล

โดยแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการสงเสริม
ความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวม
กับเทคนิคหมวก 6 ใบเปนแบบประมาณคา มี 5 ระดับ 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
จำนวน 20 ขอ  

ผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน (IOC)ตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางแบบสอบถามความพึงพอใจ
กับเน้ือหาสาระทัศนศิลปไดพิจารณาวา แบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาเพราะวัด
ตามจุดประสงคเชิงปฏิบัติไดจริง โดยแบบประเมิน
สอดคลองกับพฤติกรรมเกือบทุกขอ ไดคาเฉล่ียเทากับ 
0.93 ถือวาแบบสอบถามความพึงพอใจมีความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยมีคาดัชนี 0.80 – 1.00 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดำเนินการทดลอง ผูวิจัยไดดำเนินการ
ทดลอง โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นกอนการทดลองใหนักเรียน
กลุมตัวอยางทำการทดสอบกอนเรียน 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นทดลองไดดำเนินการจัดการ
เรียนรูที่เนนการสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใช
กระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ คือ 
การแสดงบทบาทสมมติตามลักษณะของสีหมวก 
เปนการฝกแสดงบทบาทท่ีชัดเจนและแสดงบทบาท
อื่นๆ ที่แตกตางกัน การกำหนดและควบคุมความคิด 
ใหเกิดความชัดเจนเฉพาะดาน ฝกคิดทีละดานตาม
ลักษณะของสีหมวก ท่ีแตกตางกัน ฝกใหคิดหลากหลาย

และคิดออกจากตัวเอง การฝกเปล่ียนความคิดไมให
ยึดติดอยูในความคิดเดิมๆ โดยการกำหนดใหคิดทีละ
สีอยางชัดเจนและมีทิศทาง ซึ่งสงเสริมใหการคิดมี

ประสิทธิภาพโดยใหหมวก 6 ใบมีสีดังน้ี 
1. หมวกสีขาว หมายถึง ความเปนกลาง 

ความวางเปลา ขอเท็จจริง และจำนวนตัวเลข การ
สวมหมวก หมายถึง ตองการไดขอเท็จจริงท่ีเปนปรนัย 

2. หมวกสีแดง หมายถึง อารมณ ความ

รูสึก สัญชาตญาณ ความโกรธ ความฉุนเฉียว เมื่อมี
การสวมหมวก หมายถึง สามารถบอกความรูสึกของ
ตนเก่ียวกับประเด็นน้ันได 

การสงเสรมิความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏบิตัริวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
ศิรินทิพย  ดาทอง 
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3. หมวกสีดำ หมายถึง ความมืดมนและ
การปฏิเสธ การคัดคาน การสวมหมวก หมายถึง 
ตองการใหพูดถึงจุดดอย ขอผิดพลาด สิ่งท่ีไมดี โดย
ใชเหตุผลประกอบ 

4. หมวกสีเหลือง หมายถึง การคาดการณ
ในทางบวก ความคิดเชิงบวก ความหวัง การมองโลก
ในแงดี การสวมหมวก หมายถึง ความคิดดานดี คิดถึง
ประโยชน คุณคา จุดเดน ความคิดใหมๆ ที่ดีมีคุณคา
ตอสวนรวมและสังคม 

5. หมวกสีเขียว หมายถึง ความคิดนอก
กรอบท่ีมีความสัมพันธกับความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
การสวมหมวก หมายถึง การคิดอยางสรางสรรค 
หลากหลาย แปลกใหม กาวไปขางหนา สรางความ
เปนไปได เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

6.  หมวกสีฟา หมายถึง สงบเยือกเย็น การ
ควบคุมและการบริหารกระบวนการคิดมีความชัดเจน 
การยุติขอขัดแยงมีขั้นตอนเปนระบบ การสวมหมวก 
หมายถึง การควบคุมสิ่งตางๆ ใหอยูในระบบระเบียบ
ที่ดีถูกตอง 

กระบวนการปฏิบัติเนนใหนักเรียนไดเรียนรู
ศิลปะจากการปฏิบัติจริงท่ีสอดคลองกับสถานการณ
ในชีวิตประจำวันผานการฝกสรางช้ินงานดวยตนเอง
ตามหัวขอที่กำหนดใหและนำเสนอช้ินงานตอหนาชั้น
เรียน และนำขอสรุปท่ีไดไปปรับปรุงช้ินงานใหสมบูรณ
ซึ่ งการจัดการเ รียนรูที่ เนนกระบวนการปฏิบัติ 
ประกอบดวย 6 ขั้นตอนไดแก 1) ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

ครูเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนกระตุนความสนใจ

ของนักเรียน 2) ข้ันศึกษา/วิเคราะหครูนำประเด็นหัวขอ
มาใหนักเรียนชวยกันศึกษาวิเคราะห โดยใชลักษณะ
ของสีหมวกในการแสดงความคิดในดานตางๆ ตามสี
ของเทคนิคหมวก 6 ใบ 3) ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง 
นักเรียนนำแนวคิดจากการศึกษา/วิเคราะหมาใชสราง

ชิ้นงาน 4) ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู นักเรียนสรุป
และนำเสนอผลการเรียนรูหนาช้ันเรียน 5) ข้ันปรับปรุง

การเรียนรู/นำไปใชนักเรียนนำขอสรุปและผลการเรียนรู
ที่ไดมาปรับปรุงและนำไปใชกับชิ้นงานของตนเอง 6) 
ข้ันประเมินผล โดยใชแบบประเมินความคิดสรางสรรค 

ระยะเวลาทดลอง ทำการทดลอง จำนวน  
6 สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน
12 ชั่วโมง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ทั้งน้ี 
ไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยเปน
เน้ือหาสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
สาระทัศนศิลป มาตรฐานท่ี ศ 1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1, 2, 5, 
6 และ 7 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2551 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การใชสีและ
หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ือง การจัดภาพ รวม 12 แผน     

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นหลังการทดลอง 
เ ม่ื อ เ ส ร็ จ สิ้ น ก า ร ท ด ล อ ง ผู วิ จั ย น ำ

แบบสอบถามความพึงพอใจไปประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน และรวบรวมขอมูลท้ังหมดนำมาวิเคราะห
ไดดังน้ี 

1. วิ เคราะหหาประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใช
กระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ สาระ
ทัศนศิลป ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสูตรของคะแนน
ที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียน 

2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค

หมวก 6 ใบ กอนเรียนกับหลังเรียน 
3. ศึกษาความคิดสรางสรรคของนักเรียน

ที่เรียนโดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 

6 ใบ กับเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป 
4. วิ เคราะหระดับความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูที่พัฒนาความคิด
สรางสรรคผานกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 
6 ใบ โดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานใน

การหาผลลัพธ 
 

การสงเสรมิความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏบิตัริวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
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ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเร่ือง การสงเสริมความคิด

สรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค
หมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. การจัดการเรียนรู ท่ีเนนการสงเสริมความ
คิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค
หมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.83/84.16 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กำหนดไว (80/80) 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
มีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01ดวยการนำคะแนน
จากการตรวจชิ้นงาน โดยใชแบบประเมินความคิด
สรางสรรค มาเปรียบเทียบความแตกตางและคำนวณ
ดวยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test ผลการ
คำนวณปรากฏดังตาราง 

 

 (12 ) 

iY iX
di= (xi-yi) 

  

(Rank) T  T  

1 4 9 5 4 +5 - 

2 8 9 1 1 +1 - 

3 9 10 1 1 +1 - 

4 6 12 6 5 +6 - 

5 7 12 5 4 +5 - 

6 4 9 5 4 +5 - 

7 7 12 5 4 +5 - 

8 8 11 3 3 +3 - 

9 6 9 3 3 +3 - 

10 6 8 2 2 +2 - 

 65 101 36 31 36 0 

n = 10,Ta = .005 ,T- = 0 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการ 
                ปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 

จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับ
เทคนิคหมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลป เร่ือง การใชสีและ

การจัดภาพ มีคะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรียน

สู งกว าก อน เรี ยนอย างมีนั ยสำ คัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน

โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ

การสงเสรมิความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏบิตัริวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
ศิรินทิพย  ดาทอง 
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 ใหมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 70 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 90 
ของนักเรียนท้ังหมด 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูที่เนนการสงเสริมความ
คิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค
หมวก 6 ใบ โดยรวมอยูในระดับ มาก ( = 4.31,  
S.D.= 0.17) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเร่ือง การสงเสริมความคิด
สรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค
หมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. การจัดการเรียนรู ท่ีเนนการสงเสริมความ
คิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค
หมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.83/84.16 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กำหนดไว (80/80) ผลการหาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู ที่เนนการสงเสริมความคิด
สรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค
หมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จำนวน 10 คน มีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 83.83/

84.16 หมายความวา นักเรียนทำคะแนนระหวางเรียน 
การปฏิบัติ และชิ้นงาน คะแนนเฉล่ียเทากับ 150.9 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 180 คิดเปนรอยละ 83.83 
และความคิดสรางสรรคหลังเรียน คะแนนเฉล่ียเทากับ 
10.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเปน

รอยละ 84.16 แสดงวา การจัดการเรียนรูที่ เนน 
การสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการ

ปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลปมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ที่เปนเชนน้ีอาจมาจาก  
1) กอนการดำเนินการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี การสรางและการจัดการเรียนรูที่ดี 
จากเอกสาร ตำรา งานวิจัยตาง ๆ 2) วิธีการชัดเจน 

จัดส่ือการเรียนรูและมีวิธีการวัดและการประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 3) การจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนได
ผานกระบวนการกล่ันกรอง การตรวจสอบแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตลอดจนการประเมินความถูกตองและความเหมาะสม
ของคณะผูเชี่ยวชาญ 4) การจัดการเรียนรูที่เนนการ
สงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติ
รวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลปเปนการ
สอนจากพ้ืนฐาน และนักเรียนไดเรียนรูเปนลำดับขั้น 
ทำใหสามารถสงเสริมความคิดสรางสรรคและการ
ปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นแบบ 6 ดาน จึงสามารถคิด
สรางสรรคชิ้นงานไดอยางคลองแคลวรวดเร็วและมี
เน้ือหาประกอบ นักเรียนสามารถอธิบายแนวความ
คิดในการนำเสนอชิ้นงานหนาชั้นเรียนไดเปนอยางดี 
เปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับ
สมพร หลิมเจริญ (2552:157-166) พัฒนาหลักสูตร
เสริมเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค สำหรับนักเรียน 
ชวงชั้นท่ี 2 และประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
เสริมที่พัฒนาข้ึน พบวา องคประกอบของความคิด
สรางสรรคประกอบดวยคุณลักษณะ 2 มิติ คือ 1) มิติ
ดานการคิด ไดแก ความคิดคลองแคลว ความคิด
ยืดหยุนและความคิดริเร่ิม และ 2) มิติดานจิตใจและ

บุคลิกภาพ และพบวา ผูเรียนกลุมทดลองมีคาเฉล่ีย
คะแนนความคิดสรางสรรคสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผูเรียนกลุม

ทดลองมีระดับความคิดเห็นตอหลักสูตรเสริมอยูใน
ระดับดีมาก และสอดคลองกับ Corcoran และ Sim  

(2008:1-16) ทำการวิจัยโดยใชวิธีสอนแบบกระบวน 
การผลิต - ผลผลิต (Process - Product) เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติ พบวา วิธีการ
สอนโดยการใชเหตุผลและการเรียนรูแบบรวมมือ 
ชวยใหการเรียนและการสอน เรื่อง การสรางสรรค
ประสบผลสำเร็จ 
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2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
มีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จากผลการวิจัย พบ
วา นักเรียนมีความคิดสรางสรรค หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
อาจเน่ืองจากการจัดการเรียนรูท่ีเนนการสงเสริมความ
คิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค
หมวก 6 ใบ เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถ
ดานการทำงานของสมองในการคิด คือ ความคิดหลาย
ทิศทาง หลายแงหลายมุม คิดไดกวางไกล นำไปสู
การแกปญหาและการประดิษฐสิ่งแปลกใหมหรือที่
เรียกวา อเนกนัย (Divergent thinking) คือ ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค คิดคลองแคลว คิดยืดหยุนและคิด
ละเอียดลออ ซึ่งสอดคลองกับ Alter (2009:11-12)
สำรวจอิทธิพลของการคิดอยางมีวิจารณญาณและ
ทักษะการคิดสรางสรรคที่มีตอการเรียนการสอน
ทัศนศิลป พบวา การเอาใจใส การสรางบรรยากาศ
ในชั้นเรียน การกระตุนจินตนาการควบคูกับการให
ประเด็นปญหา ที่มีความสัมพันธกับหัวขอเน้ือหาทาง
ศิลปะ และการใหคำแนะนำปรึกษาของครูผูสอน โดย
เนนผูเรียนเปนสำคัญและการใหผูเรียนแสดงความ
ประทับใจและการวิพากษงานศิลปะจะชวยใหความสามารถ
ทางกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเพ่ิมขึน้ 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ 
ใหมีคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป จากผลการวิจัยพบวา 

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียน จากกลุม
ตัวอยาง 10 คน ผานเกณฑความคิดสรางสรรครอย

ละ 70  จำนวน 9 คน โดยนักเรียนท่ีมีคะแนนนอย
กวารอยละ 70 มีจำนวน 1 คน เมื่อคำนวณคะแนน
รวมความคิดสรางสรรค คะแนนรอยละของนักเรียน

กลุมตัวอยางจำนวน 10 คน มีคะแนนเทากับรอยละ 
90 ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรูท่ีเนนสงเสริมความ
คิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค

หมวก 6 ใบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ 
และแผนการจดัการเรียนรูมมีาตรฐานการเรยีนรู ตวัชีวั้ด 
และจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนรูทำใหนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริพงษ 
เพียศิริ (2550 : 187-197) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค และมีทักษะในการ
ผลิตผลงาน ดวยกิจกรรมการศึกษาดานศิลปะ พบวา 
คะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรคสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉล่ียความ
คิดสรางสรรคของนักศึกษาสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับ
การฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูที่เนนการสงเสริมความ
คิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการปฏิบัติรวมกับเทคนิค
หมวก 6 ใบ โดยรวมอยูในระดับ มาก ( = 4.31,  
S.D. = 0.17) จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของ
นักเรียน มีคะแนนความพึงพอใจทั้ง 4 ดานเทากับ 
86.2 คะแนน ( = 4.31, S.D. = 0.17) แสดงวา  
การสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการ
ปฏิบัติรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ เปนกิจกรรมที่ชวย
ใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบความรู จากการคิด
แบบเทคนิคหมวก 6 ใบ และใชกระบวนการปฏิบัติ
อยางมีความสุข แสวงหาความรูดวยตนเอง อยาง

รอบดาน ยินดีรับฟงขอดีและขอดอยของตน ไดเรียนรู
จากเพ่ือน ครูผูสอน และสื่อตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ 
สดุารัตน บวับญุจำ้มา (2555:84-89) พัฒนากิจกรรม

การเรียนรูทีเ่นนทักษะปฏบิตั ิ เรือ่ง รำวงมาตรฐาน กลุม
สาระการเรียนรูศลิปะ (นาฏศิลป) ชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 1 

พบวา นกัเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 
 1.1 การใชรูปแบบการสอน ควรเตรียม

ส่ือประกอบอ่ืนๆ เชน วีดีทัศน แผนภาพ สี และอุปกรณ
อื่นๆ ที่เก่ียวของ ใหเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
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 1.2 ควรกำหนดเวลาของแตละข้ันตอน
ใหชัดเจน เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเวลาท่ีกำหนด

 1.3 ควรใหนัก เ รียนมีการทบทวน
ความหมายของสีเทคนิคหมวก 6 ใบบอยๆ เพ่ือปองกัน
ความสับสน 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 
 2.1 ควรนำไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
 2.2 ควรสงเสริมใหเกิดทัศนคติที่ดีทาง

สังคม โดยการชวยใหนักเรียนเรียนรูการวางแผนและ
ทำงานรวมกันกับเพ่ือน 
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บทคัดยอ 
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ

คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรในดานบริบทดานปจจัยนำเขาดานกระบวนการและดานผลผลิต 2) เพ่ือศึกษาปญหา
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตาง
ประเทศคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมประชากร จำนวน 117 คน ไดแก 1) นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
ที่กำลังศึกษาชั้นปที่1, 2 และ 3 จำนวน 100 คน 2) คณาจารยประจำหลักสูตรผูสอนรายวิชาตางๆ และผูทรง
คุณวุฒิในสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศจำนวน 10 คน และ 3) ผูบริหารคณะศึกษา

ศาสตร (คณบดีรองคณบดีฝายบริหารรองคณบดีฝายวิชาการประธานบริหารหลักสูตรและกรรมการบริหาร
หลักสูตร) จำนวน 7 คนเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณความคิดเห็นอาจารย 
ผูสอนเก่ียวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
2) แบบสอบถามความคดิเห็นนักศึกษาปจจบุนัเก่ียวกับหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจนี 

ในฐานะภาษาตางประเทศ 3) แบบสัมภาษณสำหรับผูบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และผลการวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี คือ 
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (หลักสูตร 

ปรับปรุงพ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรในดานบริบทดานปจจัยนำเขาดานกระบวนการ
และดานผลผลิตโดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมคือการจัดกิจกรรมที่ไดฝกภาษา 
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กับเจาของภาษามากกวาน้ีทางคณะควรจัดหองวิชาเอกการสอนภาษาจีนฯ เพ่ือความสะดวกของ 
นักศึกษาและอาจารยภายในเอกมีการเรียนรูนอกสถานท่ีและคาเทอมท่ีมีราคาสูงควรจะจัดหาสถานท่ีอุปกรณ
หรือใหการสนับสนุนใหมากกวาน้ี 

 2) ปญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาตางประเทศคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556) แบงเปน
รายดานไดดังน้ีคือ 1) สภาวะแวดลอม (Context หรือC) 2) ปจจัยนำเขา (Input หรือI) 3) กระบวนการ  
(Process หรือ PC) 4) ผลผลิต (Product หรือ PD) โดยสรุปหลักสูตรมีระดับคุณภาพหรือการมีผลผลิตตาม
วัตถุประสงคในระดับดีสมควรที่จะดำเนินการตอไป เพียงแตตองปรับปรุงองคประกอบยอยบางประเด็นเพ่ือให
มีคุณภาพมากข้ึน 

 

Abstract 

For the curriculum evaluation of Bachelor degree of Education on Teaching Chinese as 
Foreign language major in Faculty of Education, Silpakorn University, it aimed to 1) evaluate 
Bachelor degree of Education curriculum focusing on Teaching Chinese as Foreign language 
major (the Edition of B.E. 2556). It was included the context, input, process, and product, 2) to 
study the problems and guidelines for curriculum development of Bachelor degree of Education 
curriculum focusing on Teaching Chinese as Foreign language major (the Edition of B.E. 2556)  

Data collection was collected from 117 subjects who were 100 students from freshmen, 
sophomores, and juniors, 10 peoples who were instructors and experts, and 7 people who were 
Faculty of Education dean, deputy dean, program chairperson, and program administrative board. 
The instructors’ opinions about the current curriculum interview forms, students’ opinions questionnaires 
toward curriculum were research instrument. Moreover, there were more interview form forFaculty 
of Education dean, deputy dean, program chairperson, and program administrative board. Means 
and standard deviation were analyzed and follow up with content analysis. 

The results were followed as  

1. The evaluation of input, process, and product on Bachelor degree of Education curriculum 
focusing on Teaching Chinese as Foreign language major (the Edition of B.E. 2556) were at high level.
However, there were some suggestions from the study that practical activities with native speakers 

should be provided increasingly. Moreover, the faculty should set the Chinese room for being convenience 
instructors and students. Besides this, it should offer the field trip for real experience.While the high 
education cost, it should be prepared the place, materials or other supports. 

2. The problems and guidelines for curriculum developments were considered on 44 
aspects which were 1) context or “C” 2) input or “I” 3) processor “PC” and 4) product or “PD”. In 

conclusion, this curriculum was reached the quality or providing products according to the objectives at 
high level and ought to continue operation with some aspects development for the higher quality 
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บทนำ 
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกลาวถึงโครงสราง
พ้ืนฐานการเรียนรูของอุดมศึกษาซ่ึงเปนท้ังหัวใจและ
ปจจัยสำคัญของอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสราง
เชิงสารัตถะและโครงสรางทางกายภาพท่ีสำคัญ  
4 ประการสวนหัวใจคือโครงสรางหลักสูตรท่ีตอบสนอง
ตอความตองการของตลาดและสังคมในปจจุบันและ
อนาคตรวมถึงปจจัยความเปลี่ยนแปลงและพลวัต
ของสถานการณในโลกและภายในประเทศก็มี 
ผลกระทบตอการอุดมศึกษาท้ังทางตรงและทางออม
อาทิเชนการเปดเสรีทางการคาท้ังในระดับพหุพาคี
และทวิภาคีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศใหญ เชน จนี อนิเดียซ่ึงมสีมัพนัธภาพและ
ความรวมมือที่ดีทั้งกับประเทศและอุดมศึกษาไทยซ่ึง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาตางประเทศไดเร่ิมดำเนินการต้ังแตปพ.
ศ.2552 เพ่ือตอบสนองความตองการทางดานครูสอน
ภาษาจีนใหกับสังคมและมีการทำสัญญาความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยยูนนานเพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝน
ทักษะภาษาจีนกับเจาของภาษาการปรับหลักสูตร  
5 ปตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือเปนการประเมินหลักสูตรศึกษา

ปญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา
ตางประเทศและเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา
ตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556) ของ 

คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยใชรูป
แบบจำลองซิป (CIPP model) (Stufflebeam, 1971) 
ไดแกการประเมินบริบทการประเมินปจจัยนำเขาการ
ประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิตเพ่ือนำผล

วิจัยท่ีไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหมีความเหมาะสมตอไป 
วัตถุประสงค 

1. เ พ่ือประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิตสาขา วิชาการสอนภาษา จีนในฐานะ 
ภาษาตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556) 
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรในดานบริบท
ดานปจจัยนำเขาดานกระบวนการและดานผลผลิต 

2. เ พ่ือศึกษาปญหาและแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556) 

 
เครื่องมือวิจัย 

เ ค ร่ื อ งมื อที่ ใ ช ใ นกา ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้ เ ป น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
สอบถามและสัมภาษณเก่ียวกับหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา 
ตางประเทศจำแนกตามกลุมผูใหขอมลูจำนวน 3 ชดุดงัน้ี  

ชุดท่ี 1 สำหรับคณาจารยประกอบดวย
แบบสัมภาษณความคิดเ ห็นเ ก่ียวกับหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 

ชุดท่ี 2 ส ำ ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ป จ จุ บั น
ประกอบดวยแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษา
จีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

 ชุดท่ี 3  สำหรับผูบริหารประกอบดวยแบบ

สัมภาษณเปนขอคำถามเก่ียวกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพวัสดุอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ตางๆ และงบประมาณในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
ในฐานะภาษาตางประเทศสอบถามความคิดเห็น 
เก่ียวกับองคประกอบของการประเมินหลักสูตรท้ังสีด่าน 

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
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โดยเคร่ืองมือท้ัง 3 ชุดสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับองคประกอบของการประเมินหลักสูตรท้ัง4
ดานคือองคประกอบของการประเมินหลักสูตรคือ
สภาวะแวดลอม (Context) ปจจัยนำเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) 

เคร่ืองมือชุดท่ี 1 แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 
ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลสวนตัวในเร่ืองของ

คุณวุฒิการศึกษาประสบการณการสอนและการทำงาน
ตำแหนงทางวิชาการ 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรโครงสรางแผนการดำเนินงานของภาควิชา
จุดออน/จุดแข็งของสาขาวิชาเน้ือหาสาระของหลักสูตร
คุณสมบัติของผูเรียน 

ตอนท่ี 3 สอบถามขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตร 

เคร่ืองมือชุดท่ี 2 แบงออกเปน 4 ตอนดังน้ี 
ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลสวนตัวของนักศึกษา 
ตอนท่ี 2 สอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ี

เอ้ืออำนวยตอการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนการสอน 

ตอนท่ี 4 สอบถามขอมูลความรูที่นักศึกษา
ไดรับจากการศึกษาตามหลักสูตร 

เคร่ืองมือชุดท่ีแบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 
ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลสวนตัวในเร่ืองของ

คุณวุฒิการศึกษาประสบการณการสอนและการทำงาน
ตำแหนงทางวิชาการ 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตรโครงสรางแผนการดำเนินงานของภาควิชา
จุดออน/จุดแข็งของสาขาวิชาเน้ือหาสาระของหลักสูตร
คุณสมบัติของผูเรียนคุณสมบัติของคณาจารย/อาจารย

ที่ปรึกษาทางวิชาการสภาพแวดลอมทางกายภาพ
วัสดุอุปกรณและส่ิงอำนวยความสะดวกตาง ๆ กิจกรรม
และกระบวนการเรียนการสอนส่ือการเรียนการสอน

การวัดและการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและ
รายวิชา 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยประเมินผล (Evaluative
research) โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป  
(CIPP Model) รูปแบบการประเมินของ Daniel L. 
Stufflebeam รูปแบบการประเมินน้ีเปนกรอบแนวคิด
ที่สรางความเขาใจสำหรับการดำเนินการประเมิน 
ในการปฏิบัติการ(Formative)และการประเมินสรุป 
(Summative) ของรายการโครงการบุคลากรผลผลิต
องคกรและระบบการประเมินท้ังหมด (Stufflebeam  
&Shinkfield, 2007:325) โดยมีหนวยวิเคราะห 
(Unitof analysis) ดังน้ีคือนักศึกษาคณาจารยสาขา
วิชาและผูบริหารคณะรูปแบบการประเมินซิปปมี 
รายละเอียดดังน้ี 

1. Context (C) สภาพแวดลอมประกอบดวย  
C1 วัตถุประสงคของหลักสูตร C 2 โครงสรางของ
หลักสูตร C 3 แผนการดำเนินงานหลักสูตร  C 4 
จุดออน/จุดแข็งหลักสูตร เชน การรวมมือทางวิชาการ
กับหนวยงานอ่ืน การเปนท่ีรูจักของกลุมวิชาชีพท่ี
เ ก่ียวของพัฒนาการของหลักสูตรความรู และ
ประสบการณของคณาจารยในหลักสูตรกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร 

2. Input (I) ปจจัยนำเขาประกอบดวยปจจัย
นำเขา Input (I) I1เน้ือหาสาระของหลักสูตร I2

คุณสมบัติของผูเรียน I3 คุณสมบัติคณาจารย/ I4  

สภาพแวดลอมทางกายภาพวัสดุอุปกรณและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ I5 งบประมาณ 

3. Process (PC) กระบวนการประกอบดวย  
PC1ดานพฤติกรรมของผูสอน PC2 ดานพฤติกรรม
ของผูเรียน PC3 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เรียน PC4 การใหบรกิารและการสนับสนนุจากหนวยงาน 
ที่เ ก่ียวของ PC5 ดานการบริหารหลักสูตร PC6  

ดานการประกันคุณภาพ 

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
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4. Product (PD) ผลผลิตประกอบดวย  
PD1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา PD2
พฤติกรรมของนักศึกษา PD3 ผลการเรียนของนักศึกษา 
PD4 คุณภาพของนักศึกษา 

 
ขั้นตอนดำเนินการวิจัย 

ขั้นที่ 1 ทางสาขาวิชามีการประชุมเพื่อจัด
เตรียมแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน
จากคณะศึกษาศาสตร โดยความรวมมือกันของสาขา
วิชาในภาค ไดแกสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ระดับปฐมวัยสาขาวิชาประถมศึกษาและสาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ซึ่งไดรับผิดชอบโครงการวิจัย
หลักสูตรท่ีแตละสาขารับผิดชอบจากน้ัน ผูวิจัยดำเนิน
การศึกษาเอกสารหนังสือตำราขอมูลสารสนเทศ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือ
รูปแบบการประเมินหลักสูตรตอมาผู วิจัยกำหนด
ประชากรและกลุมตัวอยางเพ่ือการเก็บขอมูลพรอม
กันน้ีไดสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยเพ่ือนนำเสนอ
คณะเพ่ือขอรับการอนุมัติทุนวิจัย  

ขั้นที่ 2 การดำเนินการวิจัยโดยคณะผูวิจัย
ติดตอขอความรวมมือจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ผูบริหารคณะกรรมการดำเนินงาน/อาจารยประจำ
หลักสูตรผูสอน/ผูทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรบุคลากรท่ี
เก่ียวของสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา
ตางประเทศนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาการ

สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศเพ่ือขอ
นัดหมายกำหนดเวลาการสัมภาษณหรือขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม

คณะผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายครบตาม
จำนวนท่ีกำหนดรอยละ 100 จากน้ันนำผลท่ีไดมา
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและการ

วิเคราะหเน้ือหาผูวิจัยนำเคร่ืองมือวิจัยท้ังหมดเก็บ
ขอมูลจากกลุ มตั วอย าง ท่ี ได วางแผนไว ได แก
แบบสอบถามการสัมภาษณและการศึกษาจากเอกสาร

ขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามได
ถูกนำมาวิเคราะหทางสถิติสวนขอมูลเชิงคุณภาพท่ี
ไดจากการสัมภาษณและการศึกษาจากเอกสารไดรับ
การวิเคราะหเน้ือหา จากน้ันจึงนำผลการวิเคราะหทั้ง
สองดานมาแปรผลเพ่ือสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาวะแวดลอม (Context หรือ C) 
วัตถุประสงคของหลักสูตรโครงสรางของหลักสูตร
แผนการดำเนินงานหลักสูตรกลุมตัวอยางเห็นวา
วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับ
มาก (  = 4.20, S.D = 0.71)  มีความเห็นตอโครงสราง
ของแผนการศึกษามีความเหมาะสมแผนการเรียน
หลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมาก (  = 3.9, S.D = 0.75) และแผนการเรียน
หลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัย 
ยูนนานผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยมาก  (  = 3.87, S.D = 0.79) ดานเน้ือหา
รายวิชาในหลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
มาก (  = 3.93, S.D = 0.75)ดานการดำเนินงาน
หลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 
(  = 3.98, S.D = 0.79) 

2. ปจจัยนำเขา (Input หรือ I) ในสวน

ของการประเมินปจจัยนำเขาในดานคุณสมบัติอาจารย 
ผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับเห็น
ดวยมาก (  = 4.14, S.D = 0.73)ในดานคุณลักษณะ

ของผูเรียนกอนเรียนในหลักสูตรโดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก (  = 4.15, S.D = 0.8)ในดาน

ทรัพยากร/สภาพแวดลอมท่ีใชในการดำเนินการ 
ตามหลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  
(  = 3.91, S.D = 0.81) และในสวนของดาน

งบประมาณในการจัดดำเนินการหลักสูตรเร่ืองความ
เหมาะสมของคาหนวยกิตผูตอบแบบสอบถามมีความ
คดิเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( = 3.58, S.D = 0.99) 

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
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3. กระบวนการ (Process หรือ PC) ใน
สวนของการประเมินกระบวนการในดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาโดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (  =4.02,  
S.D = 0.68) ในดานกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตรโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมาก (  = 3.99, S.D = 0.79) ในดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาโดยอยูในระดับเห็นดวยมาก  
(  = 4.02, S.D = 0.68) 

4. ผลผลิต (Product หรือ PD) ในสวน
ของการประเมินผลผลิตในดานคุณภาพของผูเรียน
โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวยมาก (  = 4.03, S.D = 0.67)  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาวะแวดลอม (Context หรือ C)
วัตถุประสงคของหลักสูตร เปาหมายหลักสูตรกำหนด
ไดสอดคลองกับบริบทของสังคมซึ่งหมายถึงความ
ตองการการผลิตครูที่มีประสิทธิภาพหลักสูตรมีความ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนนอกจากน้ี
วัตถุประสงคดังกลาวมีลักษณะท่ีดีตามแนวคิดของ
Oliva (2005: 422) เ น่ื อ งจาก มีความ เจาะจง ใน
ศาสตรที่ตองการใหผูเรียนเรียนรู (ดานทักษะแงมุม
ของภาษาจีน ทั้งดานภาษาศาสตรวรรณคดีและ
วัฒนธรรม) 

โครงสรางของรายวิชามีความเหมาะสม แต

อยากใหมีการเปดวิชาเลือกเสรีท่ีเปนภาษาตางประเทศ
อื่น ๆ เพ่ือเปนทางเลือกบาง และปรับหนวยกิตให
กระชับขึ้น ในสวนของการเรียนท่ีประเทศจีนควรแจง

วันเวลาการสอบกลางภาคและปลายภาคใหชัดเจน
เหมือนในระบบ reg ของทางมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือความสะดวกและการเตรียมตัวในการอานหนังสือ

และเดินทางกลับประเทศไทยเพราะเม่ือไมทราบวัน
เวลาท่ีแนนอนทำใหไมสะดวกในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน
และเสียคาใชจายแพงกวา และสำหรับชั้นปที่ 1 ควร

เพ่ิมรายวิชาภาษาจีนเพ่ิมขึ้นอีกเพ่ือเปนการแบง
รายวิชาในชั้นท่ีสูงขึ้นไปบางท้ังนี้ทางสาขาเห็น 
ควรจัดประชุมปรึกษาหารือกอนการจัดแบงรายวิชา 
และรวมกันแลกเปล่ียนความคิดในดานการสอนและ 
การวัดประเมินผลในทุกภาคการศึกษา 

การไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยยูนนานมีคาใช
จายท่ีสูงมากทำใหบางคนเสียโอกาสจากการไดไป
เรียนในสถานที่จริงสภาพแวดลอมจริงๆอยากให
พยายามลดคาใชจายเพ่ือเปดโอกาสใหผูที่มีความ
ตองการไปเ รียนแตมีปญหาเ ร่ือง เงินได ไปหา
ประสบการณบาง 

ในสวนของรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความเห็นวา รายวิชา
ภาษาอังกฤษมีระดับความยากอยากใหจัดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษใหเหมาะสมกวาน้ี 

2. ปจจัยนำเขา (Input หรือ I) คาลง
ทะเบียนคอนขางสูงเม่ือเทียบกับการสนับสนุนดาน
สถานท่ี อุปกรณที่จำเปนตางๆ ในการเรียน ในดาน
อาจารยผูนาจะจัดผูสอนควรมีความรูความสามารถ
ตรงตามเน้ือหาตรงตามทักษะรายวิชาน้ัน ๆ วิชาเลือก
เก่ียวกับทักษะความรูเก่ียวกับภาษาจีน/ประเทศจีน
ควรมีใหเลือกท่ีหลากหลายกวาน้ีจึงเห็นควรท่ีผูสอน
มีหนาท่ีรางหลักสูตรโดยตรงมีการปรึกษาหารือรวม
กันในการกำหนดโครงสรางหลักสูตรและเน้ือหาวิชา
เพ่ือมิใหเกิดการซ้ำซอนซึ่งเปนความรับผิดชอบหน่ึง 
ที่ผูสอนพึงมี (Kelly,1999:155) ดานสภาพแวดลอม

ทางกายภาพวัสดุอุปกรณและส่ิงอำนวยความสะดวก

ตาง ๆ สามารถสรุปไดวาความเพียงพอเปนดานหน่ึง
ของสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีตองทำการปรับปรุง
จากท้ังหมดส่ีดานไดแกความเพียงพอความเหมาะสม
ประสทิธิภาพ และความประหยัด (สนุทร โคตรบรรเทา, 
2553:64) โดยในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามเสนอ

ใหมีหองศูนยการสอนภาษาจีนและเพ่ิมการสนับสนุน
ดานทุนการศึกษามากกวานี้และตองการใหทางสาขา
จัดหาหองของสาขาใหเปนของตนเองเพ่ือใหนักศึกษา

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
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ทางสาขาสามารถใชประโยชนในการคนหาความรูอีก
ทั้งทรัพยากรทางดานตำราน้ันยังมีระดับปานกลาง 
ไมถึงกับมากจนเกินไปหนังสือตำราวารสารหรือ
บทความวิชาการมีจำนวนไมเพียงพอ (พรพรรณ 
โชติพฤกษวัน, 2547:ง) อยากใหมีหนังสือใหม ๆ อยาก
ใหทางสาขามีการจัดใหไปศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย
อื่นๆ และมีกิจกรรมของสาขารวมกับโรงเรียนตาง ๆ 
ใหมากกวาน้ี ทั้งน้ีในปญหาเรงดวนเบ้ืองตนซึ่งเปน
ปญหาท่ียังมิไดรับการแกไข คำตอบจากผูบริหาร 
คณะคืองบประมาณซ้ือตำราสำหรับหอสมุดถูกตัดลง
ทุกปคณะตองใชงบรายไดของตนสนับสนุนดานน้ี
แทนซ่ึงก็มีขอจำกัดเน่ืองจากผูสอนกับการจัดการ
งบประมาณทรัพยากรแยกสวนกันอยางชัดเจน 
(Kelly,1999: 154)และการบริหารงบประมาณของ
หลักสูตรขึ้นกับหนวยงานท่ีสังกัด ดังนั้นดานจึงเปน
ปจจัยภายนอกท่ีผูบริหารหลักสูตรควบคุมไดยากทาง
สาขาไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนแกผูเรียนใหได
ทราบถึงขอจำกัดของสถานท่ี งบประมาณซึ่งขึ้นอยู
กับการบริหารจัดการของทางคณะศึกษาศาสตร ทั้งน้ี
ทางสาขาวิชาไมมีอำนาจในการตัดสินใจ แตกำลังเรง
แกไขเพ่ือตอบสนองความตองการและความจำเปน 
เพ่ือเอื้อประโยชนในการเรียนรูของผูเรียน 

3. กระบวนการ (Process หรือ PC)  
ผูตอบแบบสอบถามเสนอใหมีการจัดกิจกรรมเสริม

สำหรับนักศึกษากับเจาของภาษาใหมากย่ิงข้ึนเพราะ
ผูเรียนบางคนยังรูสึกเขินอายไมกลาใชภาษาจีนเพราะ
กลัวตัวเองใชผิด 

นอกจากน้ีในสวนของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีการเสนอใหลดปริมาณนักศึกษาลง
โดยควรคำนึงถึงคุณภาพการเรียนการสอนมากกวา
และทางคณะควรจัดหองวิชาเอกการสอนภาษาจีน
เพ่ือนความสะดวกของนักศึกษาและอาจารยภายใน

เอกควรมีการจัดทำโครงการตางๆ ภายในเอก เชน
จัดการตอบปญหาภาษาจีนเพ่ือเปนการประชาสัมพันธ
สาขาการสอนภาษาจีนของเราและจัดโครงการ

ทศันศึกษานอกสถานทีห่รอืมกีารจัดชมรมภาษาจนีข้ึน 
ในดานการวัดประเมินผลอยากใหมีมาตรฐาน

การเรียนการสอนและการวัดผลในรายวิชาภาษาจีน
เปนไปอยางมีมาตรฐานมากกวาน้ี จึงเห็นควรให 
ผูสอนตระหนักในเร่ืองการประเมินใหเดนชัดในการ
วางแผนการสอนครั้งตอไปโดยควรคำนึงถึงการ
ออกแบบการประเมินท่ีสอดคลองกับจุดประสงค 
ของหลักสูตรกลยุทธการประเมินที่เปนธรรมและ
หลากหลายและการรายงานผลการประเมินแก 
นักศึกษาและสถานศึกษาอยางเปนระบบ (March,
2001:25)นอกจากน้ีระบบการประเมินควรมีความ
ชัดแจงโดยระบุเปาหมายท่ีชัดเจนสำหรับการเรียนรู
ครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมดท่ีมีอยูในหลักสูตรสามารถ
ปฏิบัติไดโดยมีรูปแบบท่ีใชชัดเจนจัดระบบและลำดับ
อยางดีมีรูปแบบท่ีใชงาย (คาร,2546:15) ซ่ึงโดยท่ัวไป
ทางสาขาจะมีการประเมินการประเมินเพ่ือวินิจฉัย 
(Diagnostic Evaluation) เปนการประเมินกอน 
การเรียนการสอนแตเปนการประเมินเพ่ือพิจารณา
แยกแยะวาผูเรียนมีความรูความสามารถในสาระ 
ที่จะเรียนรูมากนอยเพียงใดมีพ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะ
เรียนในเร่ืองที่จะสอนหรือไมจุดใดสมบูรณแลว  
(ทิวัตถ  มณีโชติ : บทความOnline) 

ในสวนของหลักสูตรรวมกับทางคณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยยูนนานน้ัน ผูตอบ
แบบสอบถามเสนอใหจัดกิจกรรมที่ไดใชภาษากับ
เจาของภาษาใหมากกวาน้ี 

4. ผลผลิต (Product หรือ PD) เน่ือง 
จากการประเมินหลักสูตรในครั้งน้ีเปนการประเมิน
ระหวางการใชหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ัน

ในสวนของผลผลิตน้ันจึงไมมีการเก็บขอมูลจากนัก
ศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและขอมูลผู ใชบัณฑิต 
เน่ืองจากนักศึกษาท่ีใชหลักสูตรดังกลาวยังไมมีผูสำเร็จ

การศึกษา 
ทั้งน้ีในสวนของการประเมินผลผลิต ในดาน

คุณภาพของผูเรียน โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากเม่ือพิจารณา
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เปนรายดานโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยพบวา
ลำดับที่ 1 คือความเหมาะสมของคุณภาพผูเรียนดาน
คุณลักษณะ/ความประพฤติ ( = 4.08, S.D = 0.66) 
ลำดับที่ 2 คือความเหมาะสมของคุณภาพผูเรียนดาน
เจตคติ/คุณธรรม/จริยธรรม ( = 4.07, S.D = 0.7) 
ลำดับที่ 3 คือความเหมาะสมของคุณภาพผูเรียนดาน
ทักษะ/การปฏิบัติ ( = 4.01, S.D = 0.64) และลำดับ
ที่ 4 คือความเหมาะสมของคุณภาพผูเรียนดาน 
ความรู/ความสามารถในเนื้อหา (  = 3.98, S.D  
= 0.68) 

 
ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมิน
หลักสูตรไปใช 

จากผลการวิจัยพบวาในการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งตอไป ประเด็นท่ีควรคำนึงถึง ไดแก 

1. อาจารยผูสอนในสาขาประชุมหารือรวม
กันตลอดเวลาโดยเฉพาะในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ใหมเพ่ือมิใหเกิดปญหาเร่ืองการจัดผูสอนท่ีไมเหมาะสม
กับความถนัดของผูสอนเองและปรึกษาหารือกันเร่ือง
วิธีการวัดประเมินผลรวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ที่ไมตรงกับจุดประสงครายวิชา 

2.  ผูบริหารหนวยงานควรพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณสำหรับวัสดุอุปกรณ เอกสารตำรา
ภาษาจีนในการเรียนรูจัดหองพักสาขาการสอนภาษา

จีนเปนอันดับแรก เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชประโยชน
และเวลาวางในการสนทนาพูดคุยกับอาจารยในสาขา 

3. เพิ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

ใหโอกาสผูเรียนใชภาษาจีนกับเจาของภาษาใหมาก
ที่สุดหรือการออกไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

4. ใหมีการ จัดโครงการทาง วิชาการ
สำหรับนักศึกษาในสาขา เพ่ือเปดโอกาสและเปนเวที
ในการแสดงออกทางภาษา สนับสนุนความกลา

แสดงออก ในกา ร ใ ช ภ าษาและ เ พ่ื อ เป นกา ร
ประชาสัมพันธสาขา 

5. เปดรายวิชาเลือกเสรีที่เปนภาษาอ่ืนๆ 
6. การใหคำแนะนำ ปรึกษาในเร่ืองการลง

ทะเบียนใหชัดเจน 
โดยสรุปแลวหากพิจารณาผลการประเมิน 

4 องคประกอบผู วิจัยสามารถจัดทำรายการขอ
เสนอแนะอันเปนข้ันตอนสุดทายของการประเมิน
หลักสูตร (Sowell, 2005:241)และหลักการของ 
การประยุกตใชรูปแบบ CIPP Model คือใชผลของ
การวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ (สงัด อุทรานันท, 
2532: 281) ขอเสนอแนะดังกลาวสามารถเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไปบทบาทของสาขา
ในการปรับปรุงหลักสูตรคือการแตงต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบดวยคณาจารยในสาขา
และผู เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือวิพากษหลักสูตร
อยางไรก็ตามผู วิจัยพบวาในการปรับปรุงบาง
องคประกอบไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพ ( I4)
สภาพแวดลอมทางกายภาพวัสดุอุปกรณและส่ิงอำนวย
ความสะดวกตาง ๆ (I5) งบประมาณและ (PC4) 
การใหบริการและการสนับสนุนจากหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีสาขาอาจจะไมมีอำนาจในการปรับปรุง
มากนักเ น่ืองจากเปนอำนาจการตัดสินใจของ 
คณะกรรมการคณะศึกษาศาสตรโดยตรงส่ิงท่ีสาขา
สามารถกระทำไดในการปรับปรุงองคประกอบดังกลาว
คือแสดงขอเสนอแนะผานหัวหนาภาควิชาซ่ึงเปนหน่ึง

ในกรรมการของคณะกรรมการ คณะผูวิจัยจึงขอเสนอ
ใหคณะกรรมการคณะหรือฝายบริหารของหนวยงาน
ตนสังกัดของหลักสูตรเปนองคประกอบที่สำคัญ 

อยางหน่ึงในหลักสูตรนอกเหนือจากเปาประสงค 
เน้ือหาการจัดการเรียนการสอนหรือการประเมินผล 
(ชวลิต ชูกำแพง, 2551:16–19 และประสาท  
เนืองเฉลมิ, 2553:22–24) ดงันัน้การปรบัปรงุหลกัสตูร 
ครั้งน้ีจะดำเนินการใหสำเร็จไดหรือไมอาจจะตองขึ้น

อยูกับนโยบายจากคณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร
มิใชจากสาขาผูรับผิดชอบหลักสูตรแตเพียงผูเดียว  
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
เพ่ือใหผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน

รอบตอไปเพ่ือใหการปรับปรุงหลักสูตรมีความสมบูรณ
ย่ิงข้ึนควรคำนึงถึงขอปฏิบัติดังน้ีคือเก็บขอมูลกับ
บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาและขอมูลจากผูใชบัณฑิต 
เพ่ือรับทราบผลผลิตของหลักสูตรโดยเสนอใหประเมิน
หลักสูตรตามรูปแบบCIPPiest Model ของ Stuffle 
Beam โดยปรับขยายการประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) ออกเปนการประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
Evaluation)การประเมินความย่ังยืน (Sustainability 
Evaluation)และการประเมินการถายทอดสงตอ  
(Transportability Evaluation) ทั้งนี้ความหมาย 
ของมิติการประเมินที่ เ พ่ิมขึ้ น พิจารณาไดจาก 
การต้ังคำถามการประเมิน (Evaluation Questions) 
แตละมิต ิ (Stufflebeam, Gulickson and Wingate, 
2002:66; Stufflebeam and Shinkfield, 2007:  
327) หลังจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและ 
มีการวิเคราะหผลแลวควรมีการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
เฉพาะกลุมโดยแบงเปนกลุมท่ีเลือกเรียนท่ีคณะศึกษา
ศาสตรตลอดภาคการศึกษาและกลุมที่เลือกไปเรียน
กับทางคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยยูนนาน 

พรพรรณ โชติพฤกษวัน. (2547).การประเมินหลัก 
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*     อาจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บทปริทัศนหนังสือ 

บทนำ 

หนังสือเร่ือง Individualized Child-Focused 
Curriculum: A Differentiated Approach หรือ 
“หลักสูตรท่ีมุงเนนความสำคัญของเด็กเปนรายบุคคล: 
แนวการสอนตามความแตกตาง” เขียนโดย Gaye 

Gronlund นักวิชาการผูเปนท่ีปรึกษาคนสำคัญทางการ
ศึกษาปฐมวัยหลายองคกร ตีพิมพครั้งแรกโดยสำนัก
พิมพ Redleaf Press เม่ือปลายเดือนพฤษภาคม ป 

ค.ศ. 2016 มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือตั้งคำถามและตอบ

คำถามสำคัญวาในยุคสมัยท่ีชั้นเรียนเต็มไปดวย
ประเด็นละเอียดออน อีกสารพัดเง่ือนไขท่ีเกล่ือนกลน
ทนทับจนนำความยุงยากปรากฏข้ึนหลายระดับ เชน
นี้แลวเราจะสามารถใหความสำคัญกับเด็กเปนราย
บุคคลไดอยางไร ซ่ึง ผูเขียนไดทำหนาท่ีท้ังชวนวิพากษ
และเสนอแนวปฏิบัติแกครูอนุบาลและนักการศึกษา
ปฐมวัยอยางเปนรูปธรรม สวนจุดมุงหมายรองอีก
ประการของผูเขียนคือคาดหวังวาหนังสือเลมน้ีจะ
สามารถนำความร่ืนรมยปติกลับคืนสูหัวใจของครู
อนุบาลและนักการศึกษาปฐมวัยท่ีตองเผชิญความ
ทาทายทางวิชาชีพได 

ในเชิงนัยทางวิชาการ อาจตีความได 
วาน่ีเปนตำราทางการศึกษาปฐมวัยอีกเลมหน่ึงใน
ชวงทศวรรษที่ 2 ของศตวรรษที่ 21 ซึ่งอาจถูกเขียน
มาเพ่ือโตแยงขอวิจารณของ Schmoker (2010) 

คอลัมนิสตและนักการศึกษาผูมีชื่อเสียงคนสำคัญ
ของยุคสมัยท่ีเคยเสนอวาหลักสูตรหรือแนวทางการ
สอนตามความแตกตางน้ันรังแตจะเพ่ิมภาระและสราง

ความอิดหนาระอาใจใหแกครู อีกท้ังหมิ่นคุณคาของ
ศาสตรดานหลักสูตรการสอนที่เต็มไปดวยสารพัน
แนวทางการสอนช้ันเรียนกลุมใหญใหประสบความ

สำเร็จซึ่งมีทั้งรูปแบบและวิธีสอนใหเลือกมากมายอยู 
แลวตองมีมลทิน โดยขอวิจารณอันโดงดังน้ีแมเร่ิมตน

จะมีฐานะเปนแรงตาน กระน้ันก็อาจกลายเปนแรง
บันดาลใจใหผูเขียนนำเสนอสาระในหนังสือเลมน้ีดวย

บทปริทัศนหนังสือ 
กันตฌพัชญ  อยูอำไพ 

หลักสูตรที่มุงเนนความสำคัญของเด็ก 
เปนรายบุคคล: แนวการสอนตามความแตกตาง  

Individualized Child-Focused Curriculum: A Differentiated Approach 
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สำนวนภาษาท่ีเรียบงายไมซับซอน พรอมแนบตัวอยาง
สำเร็จรูปเอ้ือใหครูนำไปประยุกตใชไวในภาคผนวก
ทายเลมรวม 100 หนา จากจำนวนหนากระดาษท้ังหมด 
221 หนา  

สวนรูปแบบการนำเสนอน้ัน Gronlund เลือก
ใชวิธีที่เปยมชีวิตชีวาดวยการยกประโยคสนทนา
ระหวาง เด็กกับครู และเร่ืองเลาเก่ียวกับเด็กปฐมวัย
เพ่ือกำหนดสถานการณในจินตภาพใหตรงกันระหวาง 
ผูเขียนกับผูอาน ตามดวยการนำเสนอมโนทัศนหรือ
ประเด็นปญหาและทางออกแกผูอาน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางการจัดการเรียนรูสำหรับนิสิตนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยท่ีควรเรียนรูทฤษฎีอยาง
สัมพันธแนบเนื่องเปนเน้ือเดียวกับการปฏิบัติ ทำให
หนังสือเลมนี้นอกจากจะเปนอาวุธทางปญญาช้ันดี
ของครูนักปฏิบัติผูใฝรู อีกท้ังเปนคูมือชั้นเย่ียมเพ่ือใช
ประกอบการพัฒนาสมรรถนะดานการสอนใหแก 
ครูของศึกษานิเทศกแลว ยังเหมาะสมท่ีอาจารย
มหาวิทยาลัยจะใชเปนตำราประกอบการสอนในระดับ
ปริญญาตรีอยางย่ิง 

สำหรับความหมายของแนวการสอนตาม
ความแตกตางน้ัน Gronlund (2016) ไดนิยามและนำ
เสนอไวในสวนของบทนำโดยเทียบเคียงกับคำวาความ
เปนปจเจกบุคคล (Individualization) ในลักษณะ
ของการวางแผนหลักสูตรและยุทธวิธีการสอนที่ยึด
โยงกับความตองการของเด็กในช้ันเรียนเปนรายบุคคล 

อันหมายรวมท้ังการตระหนักถึงความแตกตางเฉพาะตัว
ของเด็กแตละคน การช่ืนชมยินดีในความหลากหลาย

ที่เกิดข้ึน การพิจารณาเลือกยุทธวิธีสอนท่ีริเร่ิมจาก
ความเขาใจเรื่องจุดเดนของเด็ก และจัดเตรียม
ประสบการณการเรียนรูที่ทาทายความความสามารถ
ของเด็กแตละคน ซึ่งใกลเคียงกับนิยามกอนหนาจาก
นักการศึกษาฝงออสเตรเลียอยาง Kennedy และ 

Stonehouse (2012) ซ่ึงบญัญัตวิาแนวทางน้ีหมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กอยางตอบสนอง

ความสามารถเฉพาะตัวแตละบุคคล วัฒนธรรม  

มุมมอง จุดเดน และรูปแบบการเรียนรูอยางเขาใจ
พัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก  อีกท้ังเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับนิยามของ Tomlinson (2001) ที่
เสนอในเชิงรปูธรรมวาการสอนความแตกตางน้ันหมายถึง 
การจัดใหเด็กท่ีมีความแตกตางในชั้นเรียนเดียวกันได
มชีองทางการเรียนรูทีห่ลากหลายท้ังสาระ กระบวนการ 
วิธีการสรางความรู การทำความเขาใจแนวคิดตาง ๆ 
รวมท้ังการออกแบบส่ือการสอนและวิธีวัดประเมินผล
ที่สอดคลองเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก 
แตละคน 
สาระสำคัญและความนาสนใจของแตละบท 

นอกจากบทนำในตอนตนและภาคผนวกใน
ตอนทาย หนังสือ “หลักสูตรที่มุงเนนความสำคัญของ
เด็กเปนรายบุคคล: แนวการสอนตามความแตกตาง” 
มีการแบงเน้ือหาออกเปน 12 บท ดังน้ี 

บทท่ี 1 ก า ร มุ ง เ น น ค ว า ม ส ำ คั ญ 
ของเด็กและหลักสูตรรายบุคคล (Staying Child -
Focused and Individualizing Curriculum) 

บทนี้ Gronlund เร่ิมตนดวยการอภิปรายถึง 
บทบาทของครูอนุบาลในฐานะผูท่ีสามารถสรางความ
แตกตางอันแสนพิเศษแกชีวิตของเด็ก อีกท้ังย้ำถึง
ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัยท่ีตองยึดถือคุณคา
สากลอยางแนวคิดเร่ืองการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการ  (Developmentally Appropriate Practice
: DAP) ซึ่งไมไปดวยกันกับแนวคิดเร่ืองการจัดการ
เรียนรูแบบเดียวกันท้ังชั้น (One-size-fits-all) ทวา

ตองเปล่ียนกระบวนทัศนมาเปนแนวทางการสอนตาม
ความแตกกตางของเด็กแตละบุคคล ยังผลใหครูตอง
มีบทบาทเปนนักวิจัยรวมดวยโดยใชกระบวนการจัด

ทำสารนิทัศนเปนเคร่ืองมือสำคัญในการสังเกตและ
จัดเก็บขอมูลเก่ียวกับเด็กอยางเปนระบบ ซึ่งแนวการ
สอนตามความแตกตางจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดได

นั้นจำเปนตองมีเง่ือนไขสำคัญ 5 ประการ คือ 1) การ
มีเปาหมายท่ีครอบคลุมทั้งการใหความสำคัญกับเด็ก
เปนรายบุคคล การรูจักเด็กเปนอยางดี และการช่ืนชม

บทปริทัศนหนังสือ 
กันตฌพัชญ  อยูอำไพ 
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ยินดีในความแตกตางของเด็กแตละคน 2) การออกแบบ
หลักสูตรโดยใชการเลนเปนฐาน เนนกิจกรรมการเรียนรู
ผานการเลน 3) การประเมินตามสภาพจริงโดยอาศัย
การสังเกตอยางเปนระบบและจัดทำสารนิทัศน 4) 
การใชขอมูลท่ีครูสังเกตเด็กวางแผนออกแบบการเรียนรู
สำหรับเด็ก และ 5) ครูและครอบครัวรวมมือกันเพ่ือ
ประโยชนของเด็ก 

บทท่ี 2 การทำความรู จักเด็กและ
ครอบครัวของเด็กแตละคน (Getting to know 
Each Child and Family) 

สาระสำคัญของบทท่ี 2 วิพากษถึงครอบครัว
ในฐานะสถาบันท่ีประกอบสรางและกอรางชีวิต 
ของเด็ก ความสำคัญของการรวมมือระหวางบาน 
กับโรงเรียน แนวทางและประโยชนของการสราง
บรรยากาศเอ้ือใหเด็กรูสึกวาโรงเรียนอบอุนเหมือน
บาน ซึ่งการทำความรูจักเด็กและครอบครัวของเด็ก
แตละคนไมไดหมายถึงแคการพูดคุยกับเด็กและ 
ผูปกครองเทาน้ัน แตหมายรวมถึงการบันทึกขอมูล
ของเด็กเปนรายบุคคลใน 10 ประเด็นดวยกัน คือ 1) 
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของครอบครัว 2) ประสบการณ
ชีวิตที่ผานมาของเด็ก 3) องคประกอบของครอบครัว 
4) รูปแบบการเรียนรูของเด็ก 5) จุดเดนทางพัฒนาการ
ของเด็ก 6) ความสนใจของเด็ก 7) ความกาวหนาทาง
พัฒนาการท่ีเร่ิมปรากฏ 8) วิธีการเรียนรูและวิธีที่เด็ก
ตอบสนองตอความทาทายตาง ๆ 9) การแสดงออก
ทางอารมณ และ 10) สุขภาพและความตองการดาน

กายภาพของเด็ก 
บทท่ี 3 ความสำคัญของการเลน (The 

Importance of Play) 

หลักสูตรที่ใชการเลนเปนฐานและการเรียน
รูที่สนุกสนานคือรากฐานสำคัญท่ีจะชวยใหครูเขาใจ
เด็กอยางลึกซ้ึง นำไปสูการออกแบบหลักสูตรการเรียน

การสอนท่ีสอดคลองกับความตองการและความ
แตกตางของเด็กเปนรายบุคคล ซึ่งครูจำเปนตอง
วางแผนตารางประจำวันเพ่ือใหมั่นใจไดวาแตละวัน

เด็กทุกคนจะไดมีโอกาสเลน โดยวางเปาหมาย  
3 ประการในการจดบันทึกขอมูลคือ 1) เปาหมายการ
เรียนรู 2) ความสนใจของเด็ก และ 3) คำศัพทที่เด็ก
ใช และทำการสังเกตผานชวงเวลาท่ีเด็กเลนบล็อก 
เลนบทบาทสมมติ เลนมุมประสาทสัมผัส สรางสรรค
งานศิลปะ เลนสราง ทำกิจกรรมในมุมหนังสือ ขีดเขียน 
หรือเลนในมุมกิจกรรมอื่น ๆ โดยครูมีบทบาทเปน 
ผูอำนวยความสะดวกใหเด็กไดเรียนรูผานการเลน
อยางสูงสุด  

บทท่ี 4 เรียนรูเก่ียวกับความสนใจและ
กิจกรรมท่ีเด็กโปรดปราน (Learning About 
Children’s Interests and Favorite Activities) 

Gronlund เสนอใหครูทำแบบบันทึกความถ่ี
การเลือกเลนมุมตาง ๆ ของเด็ก อีกท้ังทำการสำรวจ
ความสนใจของเด็กแลวบันทึกในรูปของการจัดทำ
สารนิทัศน โดยครูจะตองมีการสัมภาษณพูดคุยกับ
เด็กแตละคนในช้ันเรียนของตนเพ่ือใหไดขอมูลสำคัญ 
6 ประการ คือ 1) เร่ืองที่เด็กชอบทำท่ีสุดเมื่ออยูใน
โรงเรียน 2) มุมการเลนหรือกิจกรรมท่ีเด็กชอบมาก
ท่ีสุด 3) เร่ืองท่ีเด็กรูสึกตัวเองทำไดเปนอยางดี 4) เร่ืองท่ี
เด็กอยากใหตนเองเกงขึ้น 5) เร่ืองที่เด็กอยากจะเรียน
รูใหมากข้ึน และ 6) เร่ืองอื่น ๆ ที่เด็กอยากจะบอกครู
เพ่ิมเติม ซึ่งการทำเชนน้ีจะทำใหครูไดเรียนรูเก่ียวกับ
ความสนใจและกิจกรรมที่เด็กแตละคนโปรดปรานได
อยางตรงไปตรงมาท่ีสุด อันจะนำไปสูการออกแบบ
การเรียนการสอนท่ีสอดคลองสัมพันธกับจริตและ
ความตองการเรียนรูของเด็กแตละคน ทำใหเด็กเกิด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
บทท่ี 5 การวางแผนการเลนตามความ

สนใจของเด็ก (Planning for Play Based on 
Children’s Interests) 

เพ่ือจะประสบความสำเร็จในการวางแผน

การเลนตามความสนใจของเด็กไดน้ัน ครูจะตองบันทึก
ขอมูลลงในแบบบันทึกแผนการเลนของเด็กเปนราย
บุคคล เร่ิมจากการระบุความสนใจ ความชอบ และ

บทปริทัศนหนังสือ 
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กิจกรรมที่แสดงใหเห็นจุดเดนของเด็กควบคูไปกับ
ระบุรายชื่อเพ่ือนรวมชั้นคนอื่น ๆ ของเด็กท่ีมีความ
สนใจและพัฒนาการดานเดนท่ีใกลเคียงกัน ซึ่งใน
สวนน้ีสามารถใชขอมูลจากสารทัศนที่จัดทำไวในบท
ที่ 4 ได จากน้ันจึงวางแผนการจัดประสบการณการ
เลนใหเด็กท่ีออกแบบข้ึนจากความสนใจและจุดเดน
ของเด็ก เชน มุมการเลนท่ีเด็กจะเขาไปเลน อุปกรณ
การเลน และกลยุทธสำคัญท่ีครูเลือกใชเพ่ือสนับสนุน
การเลนของเด็ก ทายท่ีสุดคือการบันทึกผลที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามแผนการเลนที่วางไวทั้งประเด็นที่
สำเร็จและยังไมสำเร็จ รวมถึงแนวทางในการปรับปรุง
แผนการเลนใหสมบูรณขึ้นในโอกาสตอไป 

บทท่ี 6  การใช ดุ ลยพิ นิ จประกอบ
กระบวนการประเมินผลจากการสังเกต (Practical 
Considerations about the Observational 
Assessment Process) 

นอกจากการวางระบบท่ีรัดกุมเ พ่ือให
กระบวนการสังเกตเปนไปอยางราบร่ืนเปนเน้ือเดียว
กับการจัดการเรียนการสอน ประเด็นสำคัญท่ีละเลย
ไมไดคือการใชดุลยพินิจพิจารณาเลือกถอยทำท่ีจะใช
บันทึกลงในแบบบันทึกตาง ๆ ซึ่ง Gronlund นำเสอ
ทั้ งถอยทำท่ีครูควรเลือกใชซึ่ ง เปนลักษณะของ
ขอเท็จจริงท่ีตรงไปตรงมาปราศจากการตัดสิน และ
ถอยคำท่ีครูพึงหลีกเล่ียงซ่ึงเปนลักษณะของคำท่ีชี้วา
มาจากความคิดเห็นท่ีมีอคติไมวาจะเปนอคติทางบวก
หรือลบก็ตาม  

บทท่ี 7  สารนิทัศนประเภทแฟมสะสม

ผลงานท่ีอุดมไปดวยขอมูล (Rich, Informative 
Portfolio Documentation) 

ในบทท่ี 7 นี้ นอกจากจะนำเสนอคุณูปการ
ของการจัดทำแฟมสะสมผลงานแลว Gronlund ยัง
ใหตัวอยางของแบบบันทึกตาง ๆ ที่จะชวยใหครูคัด

สรรและนำเสนอขอมูลสำคัญท่ีสะทอนแสดงถึง
เอกลักษณเฉพาะตัวของเด็กแตละคน ซึ่งมิใชเร่ือง
เหลือบากวาแรงหรือกลายเปนภาระท่ีงอกเงยจาก

งานประจำจนนำมาซึ่งความอิดหนาระอาใจอยางที่ 
Schmoker เคยวิพากษวิจารณแนวการสอนตามความ
แตกตางแตอยางใด เพราะการจัดทำแฟมสะสมผล
งานตามท่ีผูเขียนเสนอน้ันสามารถพิจารณาไดวาเปน
เร่ืองของการคัดสรรขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและบันทึก
อยางเปนระบบดังเชื้อเชิญใหปฏิบัติไวในบทกอนหนา
มานำเสนอเทาน้ัน  

บทท่ี 8 การมีสวนรวมในการสะทอนเชิง
ลึกเก่ียวกับเด็ก (Engaging in Deep Reflection 
about Children) 

หลังจากผานกระบวนการตาง ๆ ตามสาระ
สำคัญในแตละบทท่ีผานมาแลวน้ัน บทที่ 8 เปนเร่ือง
ของการใหแนวทางแกครูเพ่ือที่จะไตรตรองสะทอน
ความคิดเ ก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
เพ่ือปรับปรุงการวางแผนงานตาง ๆ ของตนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผานขอคำถามสำคัญ  
3 ประการคือ 1) อะไรบางท่ีทำแลวไดผล 2) อะไรบางท่ี
ทำแลวไมเกิดผล และ 3) ไดเรียนรูอะไรบางเก่ียวกับ
เด็กแตละคนท้ังในลักษณะของปจเจกบุคคลและการ
สัมพันธกับคนอื่น ๆ แบบกลุมของเด็ก แนนอนวาเพ่ือ
ใหผูอานเห็นแนวทางอยางเปนรูปธรรมพรอมนำไป
ปฏิบัติไดจริง Gronlund จึงนำเสนอแนวทางและ
ตัวอยางของการเขียนสะทอนความคิดเพ่ือใหครูไดมี
สวนรวมในการระบุขอมูลสำคัญจำเปนของเด็กแตละ
คนในเชิงลึกได ซึ่งในสวนน้ีมีประโยชนทั้งในแงของ
การพัฒนาเด็กและการพัฒนาตนเองของครูไดอยาง

คูขนาน 
บทท่ี 9 การวางแผนเปาหมายตาง ๆ 

เปนรายบุคคล (Planning for Individualized Goals) 

ย่ิงครูมีโอกาสใชเวลากับเด็กมากเทาไหร 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับเด็กแตละคนก็ย่ิงจะลึกซึ้ง
มากข้ึน ซึ่งเมื่อมาถึงขั้นน้ี สิ่งท่ีครูพึงทำลำดับตอไปจึง

เปนการกำหนดเปาหมายตาง ๆ สำหรับเด็กเปนราย
บุคคล ซึ่งจะใกลเคียงกับการวางแผนการเลนตาม
ความสนใจของเด็กในบทที่ 5 ทวายกระดับจากการ

บทปริทัศนหนังสือ 
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วางแผนการเลนเปนการเปาหมายเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กน่ันเอง เปนตนวา 
การสนับสนุนให เ ด็กเขียนช่ือจริงของตนเองได  
การเปล่ียนจากการเลนคูขนานเปนการเลนอยางมี
ปฏิสัมพันธรวมกับเพ่ือนคนอ่ืน เปนตน ซ่ึงการวางแผน
ในลักษณะน้ี ครูจะตองเลือกและระบุกลยุทธการสอนท่ี
เหมาะสมกับเปาหมาย เชน ใชวิธีชมเชยเม่ือเด็กประสบ
ความสำเร็จ ใชกลวิธียกระดับการเรียนรูของเด็ก  
(Scaffolding children’s leraning) ตามแนวคิดของ 
Vygotsky และอาจปรับหรือจัดเตรียมสถานการณให
สอดคลองกับความตองการท่ีจะพัฒนาของเด็กเปน
รายบุคคล รวมทั้งการย่ัวเยาทาทายความสามารถ
ของเด็ก เปนตน 

บทท่ี 10 การเตรียมตัวสำหรับการประชุม
ครูและผูปกครอง (Preparing for Family/Teacher 
Conferencing) 

ในบทน้ีจะเปนการยกระดับสารนิทัศนที่ทำ
ในบทกอนหนาท้ังหมดสูการวัดและประเมินผล ซึ่ง 
Gronlund ไมเสียเวลายืดเย้ือ แตมุงสูการเสนอ 7 ขั้น
ตอนสำคัญทันที นั่นคือ 1) ยุติการเก็บรวบรวมขอมูล 
2) พิเคราะหพิจารณาสารนิทัศนของเด็กแตละคนที
ละดาน 3) เพ่ิมเติมขอมูลที่ตกหลนใหครบถวน 4) 
เชื่อมโยงขอมูลของเด็กแตละคนกับมาตรฐานการ
เรียนรู หรือตัวบงชี้สำคัญเพ่ือประเมินผล 5) ระบุหมุด
หมายสำคัญท่ีเด็กแตละคนประสบผลสำเร็จบรรลุ
ตามมาตรฐานตัวบงชี้ตาง ๆ 6) เขียนรายงานสรุปผล

สำหรับเด็กแตละคน และ 7) จัดตารางประชุมครูและ
ผูปกครองเพื่อนำเสนอแฟมสะสมผลงานรวมถึงผล
สรุปเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กแตละ

คน ท้ังน้ีควรมีการกำหนดวัตถุประสงคของการประชุม
และเอกสารขอมูลที่จะใชนำเสนอแตละครั้งในหน่ึง
ปการศึกษาใหชัดเจน 

บทท่ี 11 การใชดุลยพินิจประกอบการ
ออกแบบการศึกษาพัฒนาการ (P rac t i ca l 
Considerations When Creating Developmental 
Studies) 

Gronlund วิพากษถึงความสำคัญของท่ีครู
อนุบาลควรหาทางผดุงความสุขในการสอนเด็กปฐมวัย
ไว ควบคูไปกับการสรางความรวมมืออันดีกับแตละ
ครอบครัวของเด็กในหองไวใหได อีกท้ังตองพยายาม
พัฒนาตนอยูเสมอ ตองรับผิดชอบตอหนาท่ี กระน้ันก็
ตองยืดหยุนและปรับกระบวนการตามสภาพการณที่
เกิดข้ึนระหวางดำเนินการ และรูจักใหอภัยตนเองเม่ือ
เกิดความผิดพลาด เพราะงานของครูอนุบาลน้ันเต็ม
ไปดวยขอเรียกรองหลายประการ 

บทท่ี 12 การเริ่มตนอีกคร้ังของเสนทาง
แหงความสุข (Continuing the Journey of Delight) 

ในบทท่ี 12 ซึ่งเปนบทสุดทายของหนังสือ
เลมน้ี Gronlund เสนอวาครูจะตองหาทางถนอมรักษา
ความมุงมั่นและปรารถนาอันแรงกลาในวิชาชีพ 
ของตนเองไว ทั้งน้ีการท่ีจะเปนครูอนุบาลท่ีมีความสุข
ไดจำเปนตองหาหนทางดวยตนเอง แตนั่นไมได
หมายความตองฝาฟนอุปสรรคในหนาท่ีการงานเพียง
ลำพัง ครูควรรวมแรงรวมใจกับเพ่ือนรวมงานเพ่ือทำ
ในส่ิงท่ีถูกตองเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยรวมกัน รวม
ท้ังไมลืมท่ีจะจัดเวลาใหตนเองไดทำกิจกรรมท่ีนำความ
เพลิดเพลินมาให เพราะความสุขของครูยอมสงไปยัง
ความรูสึกของเด็ก เชนเดียวกับท่ีความสุขของเด็ก
ยอมสะทอนกลับมายังหัวใจของครูเชนกัน 

 
บทสงทาย 

จะเห็นไดวาจุดเดนของหนังสือเลมนี้เอื้อตอ

การจัดลำดับความคิดโดยเร่ิมตนจากแนวคิดเชิงทฤษฎี
ไลเรียงไปสูการปฏิบัติ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับหนังสือท่ี
วาดวยหลักสูตรการสอนตามความแตกตางของเด็ก

ปฐมวัย ท่ีใกลเคียงกัน พบวามีผลงานของ Middendorf 
(2012) เรื่อง Differentiating Instruction in 
Kindergarten หรือ “การจัดการเรียนการสอนตาม

ความแตกตางในโรงเรียนอนุบาล” อีกเลมหนึ่ง ซึ่งให
น้ำหนักระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสัดสวน
เทา ๆ กัน ทวาผลงานของ Gronlund จะพิเศษกวา

บทปริทัศนหนังสือ 
กันตฌพัชญ  อยูอำไพ 
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ตรงที่มีภาคผนวกซ่ึงเอื้อตอการนำความรูความเขาใจ
ไปปฏิบัติจริงไดทันที กลาวคือมีแบบฟอรมพรอม
ตัวอยางการบันทึกขอมูลในการจัดทำสารนิทัศนทุก
รปูแบบทีห่นังสอือางถึง อกีท้ังมกีารสรางแรงบันดาลใจ 
และเสนอมุมมองที่นาจะทำใหผูอานรูสึกเปยมสุขท่ี
ไดเปนครูของเด็กปฐมวัยรวมดวย  

อนึ่ง เน่ืองจาก “เด็ก” ในหนังสือทางการ
ศึกษาปฐมวัยเลมนี้หมายรวมเฉพาะเด็กวัย 2-6 ป 
เทาน้ัน ซึ่งแตกตางจากชวงอายุของเด็กปฐมวัยใน
ทางสากลท่ีสมาคมการศึกษาปฐมวัยแหงชาติสหรัฐ
อเมริกา (National Association for the Education 
of Young Children: NAEYC) กำหนดวาเด็กปฐมวัย
คือเด็กท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 8 ปบริบูรณ ประเด็น
นี้อาจพิจารณาไดวาหลักสูตรท่ีมุงเนนความสำคัญ
ของเด็กเปนรายบุคคลเปนแนวทางท่ีเหมาะกับการ
จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กท่ีมีความแตกตาง
หลากหลายและมีเอกลักษณเฉพาะตัวในชวงท่ีเด็ก
มีอายุ 2-6 ป ตามที่ Gronlund เสนอเปนหลักเทาน้ัน 

ทั้งนี้ผูเขียนมิไดนำเสนอวาเหตุใดสาระ วิธี
การ และแบบฟอรมตาง ๆ ที่ถูกนำเสนอในเลมจึงไม
แนะนำใหปรับใชในระดับประถมศึกษาตอนตน ทั้งท่ี
ความเปนเด็กปฐมวัยยังขยับขยายไปอีกจนถึงเมื่อ
เด็กมีอายุ 8 ป แมวาฐานคิดสำคัญของหนังสือเลมนี้
จะเปนแนวคิดเร่ืองการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ

ของ NAEYC ก็ตามที กระน้ันก็อาจพิจารณาไดวา 
การสอนบนความแตกตางท่ีวาน้ีนาจะทำไดงายกวา
เม่ือเปนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งหาก

ขอสันนิษฐานนี้เปนจริง บทวิจารณของ Schmoker 
เมื่อป ค.ศ. 2010 ก็นารับฟงมิใชนอย 

อยางไรก็ดี ในทางการศึกษาปฐมวัยไทย มี
งานหลายช้ินท่ีใชแนวคิดยอยรวมกันกับแนวทางการ
สอนตามความแตกตาง โดยเฉพาะงานวิจัยเก่ียวกับ

การจัดทำสารนิทัศนและการไตรตรองสารนิทัศนที่
ชวยใหครูอนุบาลรูจักเด็กดีขึ้น มีทักษะในการสังเกต 
จดบันทึก และประโยชนในการประเมินพัฒนาการ

และการเ รียนรูของเ ด็กปฐมวัยตามสภาพจริ ง  
(ศิรประภา  พงศไทย, 2542: ศศิลักษณ  ขยันกิจ, 2544: 
เกสร  กอกอง, 2545: รงัรอง  สมมติร, 2547: สนนีาฏย  
นารถพินจิ, 2553)  ซึง่เกิดขึน้ในชวงทศวรรษแรกของ
การปฏิรูปการศึกษาเทาน้ัน ทวาหลังจากน้ันเปนตน
มายังไมปรากฏงานเขียนหรืองานวิจยัท่ีใชแนวคิดของ
หลักสูตรการสอนหรือแนวการสอนตามความแตกตาง
โดยตรง กอปรกับแนวคิดน้ียังมีแงมุมใหวิพากษไดอีก
มาก เปนตนวาสัดสวนของภาระงานครูที่เพ่ิมขึ้นจาก
การใชหลักสูตรการสอนตามความแตกตางของเด็ก
ตอความกาวหนาทางพัฒนาการและการเรียนรูที่
เพ่ิมพูนของเด็ก หรือแมกระท่ังการพัฒนาแบบฟอรม
ตาง ๆ เพ่ือจัดทำสารนิทัศนใหใชประโยชนไดจริงใน
ชั้นเรียนระดับปฐมวัย  เหลาน้ีจึงเหมาะสมยิ่งหากจะ
มีการนำแนวการสอนตามความแตกตางไปศึกษา
วิจัยในบริบทไทยใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) 

รายละเอยีดสถานท่ีตดิตอผูทรงคุณวฒุอิาวโุสประจำกองบรรณาธกิาร 
 

1. ศาสตราจารย ดร.ชยัยงค  พรหมวงศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
2. ศาสตราจารย ดร.รตันะ บวัสนธ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร   
3. ศาสตราจารย ดร.สวิุมล วองวาณิช ภาควิชาวิจยัการศึกษา 
     คณะครุศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา คณุารักษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
5. รองศาสตราจารย ดร.สำล ี ทองธิว ภาควิชาหลกัสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
     คณะครุศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
6. รองศาสตราจารย ดร.วิชยั วงศใหญ สาขาการวิจยัและพัฒนาหลักสูตร บณัฑิตวิทยาลัย  
     มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
7. รองศาสตราจารยลขิติ กาญจนาภรณ ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว  
     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8. รองศาสตราจารย ดร.สมคัรสมร ภักดีเทวา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
9. รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ คณุารักษ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
10. ศาสตราจารย กิตตคิณุ ดร.อจัฉรา จนัทรฉาย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
11. รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล ธนะโสภณ สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
12. รองศาสตราจารย ดร.องัศนินัท อนิทรกำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
13. รองศาสตราจารย ดร.ปรดี ี พิศภูมวิิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 
14. รองศาสตราจารยสมปต ตญัตรัยรัตน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
15. รองศาสตราจารย ดร.เสาวคนธ   สดุสวาสด์ิ ภาควิชาสงัคมวทิยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

รายละเอียดสถานท่ีติดตอผูทรงคุณวุฒิอาวุโสประจำกองบรรณาธิการ 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) แนะนำผูเขียน 

แนะนำผูเขียน 

อาจารยพัชรพร ศุภกิจ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขท่ี 295 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
E-mail : pacharaporn.wis@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตร การสอน และการนิเทศ 
 
นางสมาพร มณีออน 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู สำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เลขท่ี 79/4 หมู 6 ตำบลเสาธงหิน 
อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140 
E-mail : rojsiponpam@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ วัดและประเมินผล การนิเทศ หลักสูตรและการสอน 
 
อาจารย ดร.จิตณรงค เอี่ยมสำอางค 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 378 ซอยอิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600  
E-mail : mkmitl_26@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตร การสอน และการนิเทศการสอน 
 
อาจารยภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู โรงเรียนวัดบางปะกอก เลขท่ี 124 ซอยสุขสวัสด์ิ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 
E-mail : marukozaaa@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ ดานการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 

 
นางสาวศศิธร นามวงออน 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู 15/7 ตำบลแมสอด อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110 

E-mail : sasithornn57@email.nu.ac.th 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพรัตน สิทธิวงศ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขท่ี 99 ตำบลทาโพธ์ิ อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 65000 
E-mail : tipparats@nu.ac.th 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) แนะนำผูเขียน 

รองศาสตราจารย ดร.ประหยัด จิระวรพงศ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขท่ี 99 ตำบลทาโพธ์ิ อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 
E-mail : prayatj@nu.ac.th 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
อาจารยเอกสิทธ์ิ ชนินทรภูมิ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : akesit.ch@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตรและการสอน 
 
อาจารย ดร.อภินภัศ จิตรกร 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : apinapus@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตรและการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา 
 
อาจารยนันทพร รอดผล 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย  
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : tmg_s@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ การสอนเศรษฐศาสตร 
 

อาจารยเอกชัย ภูมิระรื่น 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย 
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : panyo034@gmail.com 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ ประวัติศาสตร ศาสนา 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) 

อาจารยไพรินทร พึ่งพงษ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย 
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : noosatit2523@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ ภาษาไทย 
 
รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักด์ิ อินทรรักษ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : choomintarak@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ การบริหารการศึกษา 

 
อาจารย ดร.อุษา มะหะหมัด 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู โรงเรียนวัดบางหลวง เลขท่ี 66 หมู 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 73190 
E-mail : angle939@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ การสอนภาษาอังกฤษ 
 
อาจารย ดร.พิกุล ประดับศรี 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  
เลขท่ี 186 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 32000 
E-mail : pikunc@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตรและการสอน 

 
นางสาวภัทราวรรณ สุนทราศรี 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู สำนักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เลขท่ี 111 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

E-mail : fiat@sut.ac.th 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตรและการสอน 
 

นางสาวศิรินทิพย ดาทอง 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู โรงเรียนศรีณรงควิทยาคาร หมู 4 ตำบลณรงค อำเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร 32150 
E-mail : puncivilize.gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ สาขาทัศนศิลป 

แนะนำผูเขียน 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559) 

อาจารยศศิณัฏฐ สรรคบุรานุรักษ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : sankaburanurak@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ วรรณกรรมจีน การสอนภาษาจีน 
 
อาจารยวนิดา ชูเกียรติวัฒนากุล 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : besttie_8359@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ ไวยากรณจีน 
 
อาจารยเก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : chen_xiu_yu171@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ การสอนไวยากรณจีน 
 
อาจารย WEI JIE 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : - 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ กิจกรรมการสอนภาษาจีน 
 

อาจารย QIN DONG DONG 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

E-mail : - 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ การอานภาษาจีนนอกหองเรียน 
 

อาจารย ดร.กันตฌพัชญ  อยูอำไพ 
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

E-mail : matimae@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ - 
 
 

แนะนำผูเขียน 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 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.  ชื่อเรื่องประจำหนา (running title)  
หรือชื่อเรื่องยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยตอง
มสีวนประกอบเพ่ิมเตมิคอื ตองมบีทคดัยอ (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-

การเสนอบทความเพ่ือพิมพเผยแพรในวารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ป(author-date in text citation) โดยระบุชื่อผูแตง 
ที่อางถึง พรอมปที่พิมพเอกสาร ไวขางหนาหรือ 
ขางหลังขอความท่ีตองการอางอิงเพ่ือบอกแหลงท่ีมาของ 
ขอความนั้น และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อาง
ก็ไดหากตองการ กรณีที่อางมาแบบคำตอคำตองระบุ
เลขหนาของเอกสารที่อางทุกครั้ง และใหมีการอางอิง
สวนทายเลม (Reference) โดยการรวบรวมรายการ
เอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนอางอิงในการเขียนบทความ
จัดเรียงรายการตามลำดับตัวอักษรผูแตง ภายใตหัวขอ 
เอกสารอางอิงสำหรับบทความที่นำเสนอเปนภาษ
ไทย และ Reference สำหรับบทความท่ีนำเสนอเปน
ภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง
แบบ APA (American Psychology Association)  
(หาอานเพ่ิมเติมไดจากหนังสือ Publication Manual 
of the American Psychological Association)  
ดังตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงตอไปนี้ 
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). “การออกแบบคอมพิวเตอร 
 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,เดือนท่ีพิมพ). 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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ใบบอกรับเปนสมาชิก 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

ขาพเจา................................................................................................................................................. 

ขอสมคัรเปนสมาชกิวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนด........................................... ป 

ตัง้แตป........................... ฉบบัที.่....................... ถึงปที.่.......................... ฉบบัที.่................................... 

โดยจัดสงไปที.่....................................................................................................................................... 

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

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

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

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

พรอมนี้ ขาพเจาไดจัดสงธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน มูลคา.................................................................. บาท 

มาดวยแลว 
 
 
      ลงชื่อ..............................................ผูสมัคร                                       

                                                                                      (.............................................)  
 
 

อัตราคาสมาชิก 1 ป (2 ฉบับ) สงเปนธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน มูลคา 150 บาท 
 
 

สั่งจายในนาม นางนิตยา  จิตรคำ  สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  สั่งจาย ณ ปณ. สนามจันทร   

โทรศัพท คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 0-3425-5095 
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