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อานวารสารผานเวปไซดของคณะศึกษาศาสตรไดทาง www.educ.su.ac.th ซึ่งเปนอีกชองทางหน่ึงท่ีสะดวก 

และสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา  
 

บทบรรณาธิการ 

2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   :  บรรณาธิการ 

 
Journal of Education, Silpakorn University 

 12  1, 2 (  2557 -  2558) 
Vol. 12 No. 1, 2 (June 2014 - March 2015) Vol. 12 No. 1, 2 (June 2014 - March 2015)   

     
   ,      ............................................................................................................ 

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

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

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

 
  

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

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

  
  

  ................................................................................................................................................................................. 
   1  3 

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

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

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

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

 “  ”  1  
  

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

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

:   
       ........................................................................................................................................ 

 
  
  
6 6 
  

18 18 
  

30 30 
  

39 39 
  
  
  

49 49 
  

65 65 
  
  

81 81 
  

95 95 
  
  

106 106 
  

124 124 
  

134 134 
  
  

150 150 
  

164 164 
  
  

173 173 



3

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

หนา 
 
 
 
 

6 
 
 
 

18 
 
 
 

30 
 
 
 

39 
 
 
 
 
 
 
 

49 
 
 
 
 

65 

สารบัญ 

บทความทางวิชาการ  
ผูสงูอายุกับเหตุผลในการเรียนรู  วิธีการเรียนรู  และส่ิงท่ีตองการเรียนรู 

 สธีุรา  บวัทอง,  สทุธิพงศ สภาพอัตถ และ  ศริณิา จติตจรสั 

Ageing Related to Reason Method and Needs of Learning 

 Sirina Jitcharat  Sutipong Sapaapat and Suitheera Buathong.......................................... 

แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนรูของผูใหญ 

 นนัทวัฒน ภัทรกรนันท 
Concepts and Management Techniques of Adult Learning 

 Nantawat Pattaragorranan................................................................................................... 

การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการพัฒนาจติพิสยัสำหรับการเรียนการสอนในปจจบุนั 

 เอกนฤน บางทาไม 
The Integrating Methods in the Affective Domain for a Current Teaching and Learning  

 Eknarin Bangthamai............................................................................................................. 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวางบคุคล 

 อตยิศ  สรรคบรุานุรกัษ  และ ศศณัิฎฐ  สรรคบรุานุรกัษ 
Differentiated Instruction 

 Atiyot Sankaburanurak and Sasinat Sankaburanurak........................................................ 

 
บทความวิจัย 
ผลของการสอนโดยใชรปูแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชพีครูตามแนวคิด
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** รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการศึกษาศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผูสูงอายุกับเหตุผลในการเรียนรู วิธีการเรียนรู  
และสิ่งท่ีตองการเรียนรู 
Ageing Related to Reason Method and Needs of Learning 

 
นาวาอากาศโทหญิงสุธีรา  บัวทอง* 
สุทธิพงศ  สภาพอัตถ* 
ศิริณา  จิตตจรัส** 

 

บทคัดยอ 

 
ปจจุบันประชากรโลกมีอัตราผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งจัดเปนกลุมประชากรท่ีมีอิทธิพล 

ตอการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาเก่ียวกับผูสูงอายุในศตวรรษ 
ที่ 21  จึงถือเปนวาระสำคัญท่ีควรดำเนินการศึกษาเพ่ือสงเสริมการสรางความรูความเขาใจถึงสภาพและ 
ความตองการของผูสูงอายุในสังคมโลก เน่ืองจากกระบวนการทางการศึกษาตลอดชีวิตเปนกุญแจสำคัญ 
ในการสรางศักยภาพของผูสูงอายุใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี สามารถดำรงชีวิตไดดวยตนเองโดยไมตองพ่ึงพา
การชวยเหลือจากผูอื่น และดำเนินกิจกรรมการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย สามารถประกอบ
อาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวหรือชุมชน ซึ่งมีความแตกตางไปจากทัศนคติในดานลบ 
ของสงัคมในอดตีท่ีกลาววาผูสงูอายุขาดความแข็งแรงและเปนภาระตอสงัคมจงึเปนสิง่ท่ีควรไดรบัการปรบัเปล่ียน 

การศึกษาองคประกอบของกระบวนการดานความรูมี 2 ดาน ดังน้ี 1. Crystallized Intelligences  
(5 องคประกอบ) และ Fluid Iintelligences (4 องคประกอบ) รวมทั้งสิ้น 9 องคประกอบ ผลการศึกษาพบวา 
มนุษยมีการเส่ือมถอยหรือคงอยูแตกตางกันตามอายุขัยและปจจัยภายนอก ดังน้ันนักการศึกษาจึงควรมี 
องคความรูและเหตุผลวาผูสูงอายุยังคงมีความตองการดานการเรียนรูเชน สมรรถภาพทางกาย การรับรู  

การจำ การตอบสนองความสามารถดานการรับสัมผัสผานประสาทสัมผัส ทัศนคติ การปรับตัวขวัญ 
และกำลังใจ ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ
ของผูสูงอายุอันจะนำไปสูการพัฒนาชุมชน และสังคมในอนาคต 
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 Current world ageing population have been increasing continually that mean they are 
influential citizen in overall social changes such as economic, political and socio-cultural aspects. 
Gerontology in twenty-first century was held to be significant agenda that should contemplate  
for allowing knowledge and understanding about elderly social surrounding in global contexts 
because lifelong learning process is the key success factor in ageing capability formulation.  
The potential ageing population could be lived without assistance by themselves. Furthermore, 
they can devise learning activities under safe environment and they must have an appropriate 
working life including community development participation 

All these issues are different form negative antecedent attitude of social paradigm shift 
that said venerable people are feeble and social encumbrance must be transformed rapidly. 

Learning process elements was duplex as following 1) crystallized intelligences (5components) 
and fluid intelligences (4 components) total 9 components. Cogitative study results shown that 
human has differently deterioration and persistence according to life age and external factors. 
Therefore, all educators ought to have both knowledge and reasonability about aging learning 
passion such as physical fitness, perception, memorability, attitude, motivation and elderly learning 
manipulation. It would be utilizable for strengthen life and mental quality of elderly people that 
would accomplish social development in the future. 
 

บทนำ 
โครงสรางประชากรโลกเปลี่ยนสูสังคมผู

สูงอายุอยางรวดเร็ว อาทิเชน มีการประเมินวาในป 
2020 ประชากรของประเทศสหรัฐอเมริการอยละ 20 
จะมีอายุ 65 ปหรือมากกวา หรือประชากรของฮองกง
รอยละ 24 จะมีอายุมากกวา 65 ป ในป 2025 (Bartlett 
และ Phillips, 1995หนา 257-265) โดยมีการอธิบาย

ปรากฏการณนี้อยางมีสีสันวาเปน สึนามิสีเงิน (silver 
tsunamiและในสหรัฐอเมริกาเรียกปรากฏการณนี้วา 
“Graying America” ผูสูงอายุสรางผลกระทบในดาน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ดังน้ันการ
ทำความเขาใจและการเสริมสรางผูสูงอายุเปนประเด็นท่ี

สำคัญในศตวรรษท่ีย่ีสิบเอ็ด องคการอนามัยโลก 
(WHO,2002: http://www.who.int/hpr/ageing/
ActiveAgeingPolicyFrame.pdf) ไดมีการเสนอรูป
แบบการเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในดานสุขภาพ 
การมีสวนรวม และความปลอดภัย 

ออสเตรเลียไดสำรวจผูสูงอายุที่มีศักยภาพ 
(active aging) และตัวชี้ วัดมาตรฐานผูสูงอายุ 
ที่มีศักยภาพ (Department for Community 
Development, Government of Western Australia, 
2006: http://www.community.wa.gov.au/DFC/

Communities/Seniors/Publications/Active_Ageing_
Benchmark_ Indicators.htm) กำหนดนิยามของ
การเปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ(active aging)ที่
สอดคลองกันดังนี้ มีสุขภาพดี สามารถดำรงชีวิตได
ดวยตนเองโดยไมตองพ่ึงพาการชวยเหลือจากผูอื่น  
มีจิตใจแจมใส มีกิจกรรมการเรียนรู อาศัยในสภาพ

แวดลอมท่ีปลอดภัย มีงานทำ และมีสวนรวมในกิจกรรม
ของครอบครัวหรือชุมชน ในสหรัฐอเมริกาผูสูงอายุ
นิยามการประสบความสำเร็จของผูสูงอายุในหลาย
มิติ ไดแก รางกาย การทำงาน จิตใจ และสังคม  
(Phelan, Anderson, LaCroix, และ Larson, 2004 
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หนา 211-216) ซึ่งการพิจารณาคุณภาพชีวิตของ 
ผูสูงอายุในหลายมิติจะมีคุณภาพมากกวาการพิจารณา
เพียงดานใดดานหน่ึง  

มีนักการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดเร่ือง
การเรียนรูตลอดชีวิต อยางเชน John Dewey กลาว
ไวมีใจความพอสรุปไดวา การเรียนรูที่แทจริงเร่ิมตน
หลังจากการเรียนรูในโรงเรียน และไมมีเหตุผลที่จะ
ตองหยุดกอนตาย หรือแนวคิดของ ศาสตราจารย 
นายแพทย ประเวศ วะสี ท่ีกลาววามนุษยเรียนรูต้ังแต
ในครรภมารดาจนถึงเชิงตะกอน ซึ่งการเรียนรูของผูที่
อยูในวัยเยาว หรือผูใหญวัยทำงาน เปนเรื่องที่เขาใจ
เหตุผลไดไมยาก แตเหตุผลของการเรียนรูของผูสูงอายุ
อาจยังไมมีความชัดเจนนักในสังคมไทย จากการศึกษา
เหตุผลที่ผูสูงอายุยังตองการเรียนรูพบเหตุผลสำคัญก็
คือ 1) ตองการมีสุขภาพดี 2) ตองการดำรงชีวิตได
ดวยตนเองโดยไมตองพ่ึงพาการชวยเหลือ 3) ตองการ
พัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถทำงานได 4) สามารถได
เปนในสิ่งที่ตนเองมีศักยภาพท่ีจะเปนได 5) สามารถ
มีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวหรือชุมชน  
6) ตองการความบันเทิงและสันทนาการ 7) รับรูการ

เปล่ียนแปลงของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
8) ตองการพัฒนาสติปญญาลดการสูญเสียความจำ 
9) สามารถจัดการกับปญหาและรับผิดชอบตอตนเอง 
10) เพ่ือบริหารจิตใจกระตุนจิตใจ 11) เพ่ือตอบแทน
สังคม และ 12) ตองดูแลพอ-แม หรือคูชีวิตท่ีชราภาพ 

ความเช่ือเดิมที่วาผูสูงอายุขาดความแข็ง
แรงและความมีชีวิตชีวาไดเปล่ียนไปผูสูงอายุในปจจุบัน
แข็งแรงและมีศักยภาพ โดยจะเห็นวาพวกเขายัง
ออกกำลัง เดินทางทองเท่ียว มีบทบาททางสังคม
การเมืองและสนุกกับการเรียนรู ผูสูงอายุในศตวรรษ
ที่ 21 จะมีสุขภาพท่ีดีย่ิงข้ึน มีการศึกษาที่สูงข้ึน และ
มีความมั่นคงทางการเงิน ผูสูงอายุรุนตอมาจะพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองแมในวัยเกษียณ ดังน้ันจึงมีความ
ตองการโปรแกรมการศึกษาและบริการท่ีเหมาะสม

กับความตองการของผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น นักวิจัยดาน
การศึกษาของผูสูงอายุเห็นพองกันวา ผูสูงอายุที่มี
ระดับการศึกษาสูงก็จะตองการศึกษาและการเรียน
รูมากขึ้นดวย (Cross, 1992 อางถึงใน Arsenault 
และ Anderson, 1998หนา 30) 

เมื่อพิจารณากระบวนการดานความรูของผูสูงอายุ ไดมีการศึกษา โดยHorn และ Hoffer (1992 หนา 
44-99) อธิบายองคประกอบของกระบวนการดานความรูทั้ง 9 องคประกอบ ดังน้ี 

1. ความรูที่ไดรับการถายทอดมา (คงอยู) 
2. ความสามารถในการแสวงหา ความรู (คงอยู) 
3. ความสามารถในการมองเห็น (คงอยู)     

4. ความสามารถในการฟง (คงอยู) 
5. ความสามารถเชิงปริมาณ (คงอยู) 
6. ความสามารถในการใชเหตุผล (สูญเสียไป) 

7. ความเร็วในการรับรู (สูญเสียไป) 
8. ความเร็วในการเรียนรู (สูญเสียไป)    
9. ความเร็วในการตัดสินใจ (สูญเสียไป) 

} } 
crystalized intelligences 

fluid intelligences 

ผูสงูอายุกับเหตผุลในการเรยีนรู วธิกีารเรยีนรู และสิง่ท่ีตองการเรยีนรู 
สธีุรา  บวัทอง, สทุธิพงศ  สภาพอัตถ, ศริณิา  จติตจรสั 
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 ระดับความสามารถในแตละดานจะไมมีความ
สัมพันธกัน ซึ่งกระบวนการน้ีมีความแตกตางกัน 
ในแตละชวงอายุ ความสามารถท่ีลดลงอยางรวดเร็ว
ในวัยผูใหญจะเรียกวา การสูญเสียไป และความ
สามารถท่ีลดลงอยางชาๆ ต้ังแตวัยย่ีสิบตนๆ คือ Fluid 
Intelligences ไดแก ขอท่ี 6, 7, 8, และ 9 ซ่ึงไมสามารถ
กลับมาเปนเหมือนเดิมไดเน่ืองจากสมองถูกทำลาย 
ความสามารถท่ีคอยๆ ลดลงและเปล่ียนแปลงนอยใน
วัยผูใหญจะเรียกวา คงอยู ความสามารถในขอ 3 
และขอ 4 (Crystallized Intelligences) จะเพ่ิมขึ้น
จนกระท่ังอายุ 40 ป จากน้ันจะคอยๆ ลดลง ความ
สามารถในขอ 1 ขอ 2 และขอ 5 (Crystallized 
Intelligences) จะเพ่ิมขึ้นจนกระท่ังอายุ 60 ป กอนท่ี
จะเสื่อมไป ความแตกตางระหวางบุคคลดานความรู
ที่ไดรับการถายทอดจะเพ่ิมขึ้นตามอายุเน่ืองจากบาง
คนเรียนรูอยางตอเน่ืองหลังจากจบการเรียนรูในระบบ 
เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นจะไมมีความแตกตางระหวาง
บุคคลในเร่ืองความสามารถในการใหเหตุผลความ
เส่ือมของความสามารถในขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 มีผล
ตอการสูญเสียความสามารถในการรับรูความสัมพันธท่ี
ซับซอน แตจะไดสิ่งท่ีมาชดเชยก็คือความระมัดระวัง 
และสามารถฝกฝนการใหเหตุผลใหดีขึ้น ซึ่งความ
สามารถท่ีสูญเสียไปเปนผลจากการสูญเสียการทำ
หนาท่ีของสมองอันเน่ืองมาจากการดำเนินชีวิตอยาง
เชนการบริโภคแอลกอฮอลและสารเสพติด 

การวิจัยในปจจุบันเนนท่ีการทดสอบทางจิต

ประสาท (Neuropsychological) ซึ่งครอบคลุมความ
รูหลายดานท่ีเสื่อมไปตามวัย รวมถึงความเร็วในการ
คิดและตัดสินใจ ความจำและการตัดสินใจ ปญหา

เหลาน้ีทำใหเกิดความตองการในการศึกษา เพ่ือลด
การสูญเสียความทรงจำของผูสูงอายุที่เรียนในระดับ
อุดมศึกษา พบวาผูสูงอายุที่เรียนในระดับอุดมศึกษา
จะไมคอยสูญเสียความทรงจำดานภาษาและความ
จำระยะยาว ในการวัดที่ควบคุมตัวแปร ไดแก  
สิ่งรบกวนความไมคงท่ี พบวา ผูที่มีอายุมากกวาจะ

สูญเสียความสามารถในการฟงเสียงและความหมาย 
(การรับรูและการประมวลผล)ความเร็วในการคิดและ
ตัดสินใจ อยางรวดเร็ว 

การศึกษาระยะยาว(longitudinal study) ที่
ซีแอทเทิล (Willis และ Schaie, 2006 หนา 131-151) 
พบวาความสามารถในการเรียนรูลดลงเล็กนอยใน
ชวงอายุ 60-67 ป ทั้งความรูแบบ fluid และ 
crystalized แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรู
ของผูสูงอายุ Third Age (60-80 ป) จะเพ่ิมขึ้นคลาย
กับวัยกลางคนในสภาพท่ีสังคมและจิตประสาทเปน
ปกติ Valenzuela (2009หนา 119-130) อภิปรายถึง
การปรับเปลี่ยนจิตใจและเสนอแนวคิดท่ีขัดแยงกับท่ี
กลาวมาวา มีการพัฒนาเซลลสมองในทุกชวงอายุ  
(ถึงแมจะไมสามารถ วัดได) Valenzuela กลาววาการ

เรียนรูจะทำใหมีการสรางเซลลประสาทข้ึนทดแทน
สวนท่ีถูกทำลายไป 

งานวิจัยจำนวนมากดานการเรียนรูของ 
ผูสูงอายุมักจะเก่ียวของกับอุปสรรคและการเรียนรูที่
ลดลง อันเน่ืองมาจากความเส่ือมของรางกายและ
จิตใจ ความชรามีผลดานลบตอการเรียนรู Salthouse 
(1985 หนา 68-87) Discroll และคณะ (2003หนา 
1344) อธิบายถึงแรงจูงใจและอารมณของผูสูงอายุท่ี

มีผลตอการเรียนรู และความจำ รายงานการทดสอบ
ความรูเพ่ือประเมินความเร็วในการประมวลขอมูล
ความจำระยะสั้น ในการเรียนรูของบุคคลที่มีอายุ
ระหวาง 17 ถึง 86 ป พบส่ิงท่ีลดลงตามวัย ซึ่งมีอยู  

3 ดาน (Kirasic, Allen, Dobson, Shannon, และ 
Binder, 1996หนา 658-670) ไดแก ระบบการประมวล
ขอมูล การรับรู การเรียนรูและความจำ และการวิจัย

เก่ียวกับปญหาของผูสูงอายุไดสรางภาพดานลบ 
ใหแกผูสูงอายุวา เปนผูที่อยูในวัยเส่ือม (มีแตขาลง) 
ไมสามารถพัฒนาได เปนผูที่ลาสมัย ไมมีใครสนใจ 

รางกายออนแอ ปวยตองใหบริการและสนับสนุน  
(Kerschner และ Pegues, 1998, หนา 1446) ภาพ
เหลาน้ีมุงไปที่ความปวยไขที่เกิดจากความชราซึ่งมี

ผูสงูอายุกับเหตผุลในการเรยีนรู วธิกีารเรยีนรู และสิง่ท่ีตองการเรยีนรู 
สธีุรา  บวัทอง, สทุธิพงศ  สภาพอัตถ, ศริณิา  จติตจรสั 
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ผลตอรางกายและสังคมของผูสูงอายุ ซึ่งความเสื่อม
ถอยเหลาน้ีควรจะนำมาพิจารณาเพ่ือจัดการศึกษา
เพ่ือผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 75 ป โดยเฉพาะ 
อยางไรก็ตามยังมีความจำเปนท่ีจะมองในดานบวก
เก่ียวกับส่ิงท่ีผูสูงอายุสามารถจะเรียนรูไดและประโยชน
ของการเรียนรูตอผูสูงอายุ 

มีคำถามวาผูสูงอายุยังจะสามารถเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ  ไดหรือไม พบวาผูสูงอายุสามารถแสวงหาความรู
ใหมที่นอกเหนือจากความเช่ียวชาญในส่ิงที่เคยเรียน
รูมากอน เมื่ออายุมากข้ึนการประมวลขอมูลจะลดลง 
ชาลง และมีประสิทธิภาพนอยลง แตอยางไรผูสูงอายุ
ยังคงมีการเรียนรู การมองเห็นและการไดยินยังคงดี
อยูจนกระท่ังอายุ 60 ป ถาใหเวลาและมีแรงจูงใจที่
เพียงพอผูสูงอายุสามารถเรียนรูไดเทากับผูที่มีอายุ
นอยกวา โดยการฝกแบบพิเศษผูสูงอายุสามารถปฏิบัติ
งานไดดีเทากับผูใหญที่ไมไดรับการฝก (Charness, 
1992 หนา 437-456) ในการทดสอบความฉลาด การ
ฝกท่ีมีประโยชนชวยลดความเส่ือมดานการเรียนรู
ของผูสูงอายุตลอด 7 ป ของการทดสอบ และความ
แตกตางของผูสูงอายุแตละคนจะเพ่ิมขึ้นตามอายุ  
(Rabbit, Diggle, Holland, และ McInnes, 2004 
หนา 84-97) 

Charness (อางแลว) กลาวถึงการท่ีผูสูงอายุ
ชดเชยความเร็วในการประมวลขอมูล และความจำ 
ระยะส้ันดวยการตัดสินใจและพิจารณาสิ่งตางๆ ดวย
ความรอบคอบมากยิ่งขึ้น การเรียนรูในวัยเยาวและ
วัยผูใหญ จะสงผลถึงความสามารถในเรียนรูและสราง

ทักษะใหมๆ ในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะกับเร่ืองท่ีเคย
เรียนรูมากอน 

จากกระบวนการเรียนรูซึ่งเ ก่ียวของกับ
สมรรถภาพของการรับรู การจำ และการตอบสนอง 
นำมาสูการพิจารณาวิธีการเรียนรูของผูสูงอายุ พบวา

ผูสูงอายุจะสามารถเรียนรูไดในสถานการณดังตอไป
นี้ 1) การเขารวมในกิจกรรมที่สอดคลองกับความ

ตองการ หรือการเรียนรูอยางมีความหมาย และ  

2) การคิดอยางใครครวญ (reflection) จาก
ประสบการณในชีวิตท่ีผานมาการเรียนรูอยางไมเปน
ทางการ เชน การอาน การสนทนา ดูรายการโทรทัศน
เพ่ือการศึกษา หรือการทองเท่ียว การเรียนรูในระบบ 
โดยเฉพาะคนทำงานในระดับวิชาชีพ หรือก่ึงวิชาชีพ
และเม่ือศึกษาเร่ืองท่ีผูสูงอายุตองการเรียนรูมีดังน้ี  
1) การเดินทาง 2) สุขภาพ 3) ความปลอดภัย4) การ
ใชเทคโนโลยี 5) การประกอบอาชีพ และ 6) ธรรมะ
ในศาสนาท่ีตนนับถือ  

สิ่งสำคัญในการเรียนรูของผูสูงอายุ ก็คือ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรู จากการศึกษาไดพบปจจัย
ดังนี้ 1) การอาศัยในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  
2) ความรูและประสบการณ 3) แรงจูงใจและความ
เชื่อมั่น 4) เพศ: ผูสูงอายุเพศหญิงมีกิจกรรมการเรียน
รูมากกวาเพศชาย 5) สุขภาพกายท่ีดี 6) ระดับการ
ศึกษา: ผูที่มีพ้ืนฐานการศึกษาสูงจะตองการศึกษา
มากกวาผูท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาต่ำกวา 7) การมีสุขภาพ
จิตและอารมณที่ดี 8) การอยูในบริเวณท่ีสะดวกตอ
การเรียนรู 9) ยังไมเกษียณ 10) มีรายไดดี 11) สภาวะ
การเรียนรูท่ีเหมาะสม12) ความสัมพันธระหวางผูเรียน
และผูสอน 13) อิทธิพลขององคกรและสภาพสังคม 
14) ทัศนะดานการเมืองและ 15) ความคิดเร่ืองทักษะ
และความสามารถในการเรียนรูของผูสูงอายุ 

นอกจากน้ี Glass (2013 หนา 123-128) 

ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูสูงอายุพบวา
ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูสูงอายุ ไดแก  

1. การเปล่ียนแปลงดานสมรรถภาพทางกาย  

2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถดาน 
  การรับสมัผสั  

3. การเปล่ียนแปลงดานความเร็วและจังหวะ 
4. การเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
5. ความสามารถในการ เ รี ยน รู และ 

  การทำงานของผูสงูอายุ 
6. การเปล่ียนแปลงดานความจำ 
7. การเปล่ียนแปลงความสามารถใน 

  การปรับตวัและขวัญกำลังใจ 

ผูสงูอายุกับเหตผุลในการเรยีนรู วธิกีารเรยีนรู และสิง่ท่ีตองการเรยีนรู 
สธีุรา  บวัทอง, สทุธิพงศ  สภาพอัตถ, ศริณิา  จติตจรสั 



11

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

ซึ่งจะไดเสนอพรอมกับแนวการปฏิบัติที่
สอดคลองดังตอไปนี้ 

 
การเปลี่ยนแปลงดานสมรรถภาพทางกาย 

การเ ส่ือมของรางกายตามอายุขัยเปน 
กระบวนการท่ีซับซอน มีความแตกตางท้ังในตัวเอง
และระหวางบุคคล ผูสูงอายุในวัยเดียวกันอาจมีอัตรา
การเปล่ียนแปลงที่แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับรูปแบบ
การดำเนินชี วิตของแตบุคคลการเปล่ียนแปลง 
ของสมรรถภาพทางกายท่ีจะกลาวตอไปน้ีเกิดข้ึนกับ
ผูสูงอายุสวนใหญ 

1. ขนาดของกลามเ น้ือลดลงตามวัย 
กลามเน้ือจะมีความสมบูรณของขนาดและความแข็ง
แรงมากท่ีสุดในวัย 20-30 ป หลังจากน้ันขนาดและความ
แข็งแรงจะลดลง ความเปล่ียนแปลงของกลามเน้ือของผู
สงูอายุทำใหความแข็งแรงและความทนทานลดลง 

2. ความยืดหยุนลดลงซึ่งเกิดกับผูสูงอายุ
ทุกคน ซึ่งความยืดหยุนท่ีลดลงนี้มีสาเหตุมาจากการ
ไมคอยไดใชงานมากกวาความเส่ือมตามอายุขัย 

3. ผูสูงอายุทั่วไปจะชาลง ออนแอมากข้ึน 
และเหน่ือยงายกวาผูที่มีอายุนอยกวา ซึ่งบางสวนมี
สาเหตุมาจากผูสูงอายุแตละคนเกิดความเส่ือมของ
รางกายในอัตราท่ีตางกัน การทำงานท่ีชาลงของระบบ
ใดระบบหน่ึงมักจะขัดขวางและลดการทำงานของ

ระบบอื่นลงดวย 
4. พลังสำรองของผูสูงอายุจะลดถอยลง 

ซึ่งพลังสำรองนี้จะถูกใชเม่ือรางกายเจ็บปวย มีความ

เศราหรือความผิดหวัง หรือเมื่อเกิดความเครียดหรือ
ความกดดัน 

5. การสูบฉีดโลหิตของเสนเลือดหัวใจลด
ลงรอยละ 30 ความสามารถในการสงเลือดไปสูเน้ือเย่ือ
ในชวงอายุระหวาง 30-70 ป ความเสื่อมของระบบนี้

เปนผลของการเปล่ียนแปลงของหัวใจและเสนเลือด
หัวใจ กลามเนื้อหัวใจจะออนแอลงและอัตราการเตน
สูงสุดของหัวใจจะลดลง เสนเลือดขาดความยืดหยุน

และตีบลงจึงไปเพ่ิมความตานทานการไหลของเลือด 
6. เน้ือเย่ือปอดสงออกซิเจนใหเสนเลือด

หัวใจนอยลง ปอดมีความยืดหยุนนอยลงทำใหความ
สามารถในการทำหนาท่ีลดลงและปริมาณอากาศท่ี
ปอดเก็บไวไดลดลง บริเวณพ้ืนผิวของปอดลดลงรอย
ละ 25-30 ระหวางชวงอายุ 30-70 ป เปนผลให
ออกซิเจนในกระแสเลือดลดลง เมื่อออกกำลังกายจึง
เหน่ือยงาย 

7. มวลกระดูกลดลงเปนปญหาสำคัญของ
ผูหญิงท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป และผูชายท่ีมีอายุ 
80 ปขึ้นไป ผูชายท่ีมีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไปสูญเสีย
มวลกระดูกรอยละ 0.4 ตอป ผูหญิงเร่ิมสูญเสียมวล
กระดูกประมาณรอยละ 1-2 ตอป ตั้งแตอายุ 35 ป
เปนตนไป และเพ่ิมการสูญเสียเปนรอยละ 4-5 ตอป
ทันทีหลังจากหมดประจำเดือน ดวยเหตุนี้ผูสูงอายุ
เพศหญิงมีแนวโนมที่จะเกิดการแตกหักของกระดูก
สะโพก ขอมือ และกระดูกสันหลัง และสูญเสียความ
แข็งแรงของโครงกระดูกท้ังรางกาย เห็นไดชัดเจน
วาความสามารถในการรับน้ำหนักและการพยุงของ
กลามเน้ือเปนสิ่งจำเปนตอการรักษากระดูกใหอยูใน
สภาพดี ซึ่งการออกกำลังกายทำใหกระดูกแข็งแรง 

8. ขอตอคอยๆ เสื่อมลงและสูญเสียความ
ยืดหยุนโดยเฉพาะขอตอที่รับแรง เชน เขา สะโพก 
และกระดูกสันหลัง 

9. ผิวหนังแหงทำใหระบายความรอนดวย
การหล่ังเหง่ือทำไดไมดี การควบคุมอุณหภูมิของ

รางกายมีประสิทธิภาพลดลงจึงทำใหผูสูงอายุไม

สามารถทนอยูในท่ีมีอุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัด 
10. ผูสูงอายุจะกล้ันปสสาวะไมคอยได  

จึงตองเขาหองน้ำบอยข้ึน 
 

การเปล่ียนแปลงความสามารถดานการรับสัมผัส 

การเปลี่ยนแปลงการมองเห็น 
1. ผูสูงอายุมีความยากลำบากท่ีจะมอง

เห็นไดอยางชัดเจนเหมือนตอนท่ียังมีอายุไมมาก เลนส

ผูสงูอายุกับเหตผุลในการเรยีนรู วธิกีารเรยีนรู และสิง่ท่ีตองการเรยีนรู 
สธีุรา  บวัทอง, สทุธิพงศ  สภาพอัตถ, ศริณิา  จติตจรสั 
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ตาขาดความยืดหยุนและกลามเน้ือที่ควบคุมรูปราง
ของเลนสตาออนแอลง ทำใหการมองส่ิงท่ีอยูไกลระยะท่ี
จะมองไดชัดเจนจะเลื่อนเขามาใกลย่ิงขึ้น การมองสิ่ง
ที่อยูใกลระยะท่ีมองไดชัดเจนจะเล่ือนออกไปไกลข้ึน 

2. เลนสตาจะคอยๆ เปลี่ยนจากสีขาวใส
เปนสีเหลือง ซึ่งมีผลตอความไวในการรับรูสี ผูสูงอายุ
จะรับรูสีดานบนของสเปคตรัม เชน สีเหลือง สีสม 
และสีแดง ไดงายกวาสีที่อยูดานลางของสเปคตรัม 
เชน สีมวง สีฟา และสีเขียว 

3. สายตาของผูสูงอายุจะปรับความสวาง
ไดชาลง ทำใหผูสูงอายุใชเวลานานข้ึนในการปรับ
สายตากับบริเวณท่ีมีความสวางของแสงแตกตางกัน
มากอยางเชนในโรงภาพยนตร  

4. สายตาของผูสูงอายุมองเห็นในที่มีแสง
นอยไดไมดี ย่ิงมีอายุมากข้ึนก็จะมองเห็นในท่ีมีแสง
นอยไดชัดเจนนอยลง จะเห็นไดชัดเจนวาเม่ือมีอายุ 
80 ปจะตองการแสงสวางเพ่ือจะสามารถมองเห็นได
อยางชัดเจนมากกวาเม่ืออายุ 20 ป ถึงสามเทาตัว 

5. ผูสูงอายุตองมองแบบเพงจึงจะเห็นได
อยางชัดเจน 

6. ผูสูงอายุจะสูญเสียการรับรูดานความลึก 
7. เรตินาจะสูญเสียเซลลรูปแทง (Rod 

Cells) และมีรูมานตาเล็กลง ทำใหพ้ืนท่ีการมองเห็น
ลดลง ซึ่งผูสูงอายุอาจไมรับรูสิ่งท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีการ

มองเห็น 
การเปลี่ยนแปลงการไดยิน 
1. ผูสู งอายุจะตอบสนองตอเสียง ท่ีมี

ความถ่ีสูงนอยลงโดยเฉพาะเพศชาย 
2. ผูสูงอายุมีความลำบากในการไดยิน

เน่ืองจากความผิดปกติที่ไดยินเสียงแหลมดังอยูในหู
ตลอดเวลา 

3. ความบกพรองในการไดยินทำใหการ

ติดตอกับผูอื่นและสังคมของผูสูงอายุเปลี่ยนไป  
ผูสูงอายุมักรำคาญตนเองท่ีฟงผูอื่นไมคอยไดยิน  
จึงแยกตัวไมตองการพบปะพูดคุยกับใคร ไมตองการ

เขาเรียนและขาดแรงจูงใจในการเรียนรู การไดยิน 
ไมชัดเจนมีความสัมพันธกับการคิดและเชาวนปญญา 

4. ในท่ีมีเสียงจอแจผูสูงอายุจะแยกเสียงท่ี
ตองการฟงไดยาก 

การเปลี่ยนแปลงดานความเร็วและ
จังหวะ 

1. ผูสูงอายุมีการกระทำท่ีชาลง เปนผล
จากระบบประสาทสวนกลางของผูสูงอายุท่ีเส่ือมพรอม
กับรางกาย ผูสูงอายุตองใชเวลามากข้ึนในการประมวล
ขอมูล และใชเวลาเตรียมตัวเพ่ือตอบสนองมากกวา 
ผูที่มีอายุนอย 

2. ย่ิงงานมีความซับซอนมากขึ้นเทาใด  
ผูสูงอายุย่ิงตองการเวลาในการทำงานมากข้ึนเทาน้ัน 

3. ผูสูงอายุจะตัดสินใจอยางระมัดระวัง 
โดยจะรวบรวมขอมูลกอนตัดสินใจมากกวาผูที่มีอายุ
นอยผูสูงอายุมีความมุงมั่นท่ีจะตอบสนองอยางถูก
ตองทำใหการทำงานของผูสูงอายุชาลง 

4. ผูสูงอายุจะตอบสนองเร็วข้ึนถาเปนส่ิง
ที่คุนเคย 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
1. มีปจจัยหลายอยางท่ีทำใหการตอบ

สนองของผูสูงอายุเปนไปอยางระมัดระวังและไมยอม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตอบสนอง แตละคนจะตอบ
สนองตอสถานการณและส่ิงเราในรูปแบบของตน 

2. จากการศึกษาหลายดานพบวาปจจัยท่ี
สงผลใหผูสูงอายุตัดสินใจอยางระมัดระวัง ไดแก การ

ไมชอบความไมแนนอน โดยมีความคาดหวังสูงและ
กลัวความลมเหลวซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ ความ
ทอถอยเน่ืองจากสมรรถภาพที่เสื่อมลงและความ

คาดหวังวาผูสูงอายุดอยความสามารถ การไมกลา
เส่ียงถายังไมแนใจในคำตอบ สถานะการเงินที่จำกัด 
การเดินทาง โอกาสในการเรียนรู และความรูเก่ียวกับ
สภาพสังคมปจจุบัน ทำใหผูสูงอายุไมตองการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติเดิม ความสนใจและคานิยม 

บางคร้ังผูสูงอายุตองการแนใจวาส่ิงท่ีทำไปถูกตอง

ผูสงูอายุกับเหตผุลในการเรยีนรู วธิกีารเรยีนรู และสิง่ท่ีตองการเรยีนรู 
สธีุรา  บวัทอง, สทุธิพงศ  สภาพอัตถ, ศริณิา  จติตจรสั 
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กอนท่ีจะตัดสินใจตอบสนอง ความแนนอนทำให 
ผูสูงอายุเกิดความมั่นใจวาตนเองทำในส่ิงท่ีถูกตอง  

 
ความสามารถในการเรียนรูและการทำงานของ 
ผูสูงอายุ 

1. ความสามารถของผูสูงอายุไมไดเส่ือม
ลงพรอมกันทุกดาน แมในผูสูงอายุวัยเดียวกันก็จะ
เกิดความเส่ือมไมพรอมกัน 

2. ความเส่ือมของผูสูงอายุมักพบในผูที่มี
ปญหาสุขภาพอยางรุนแรง อยางเชนโรคหลอดเลือด
หัวใจ หรืออยูในสิ่งแวดลอมที่บั่นทอนสุขภาพมีความ
สัมพันธโดยตรงกับการเรียนรูของผูสูงอายุ ถาความ
สามารถในการเรียนรูหยุดลงก็แสดงใหเห็นวาใกลจะ
ถึงวาระสุดทายของชีวิต 

3. นักวิชาการบางคนคิดวาระดับการ
ศึกษาของผูสูงอายุมีผลตอความสามารถในการควบคุม
จิตใจตนเอง มากกวาการเพ่ิมขึ้นของอายุ  

4. ผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีและไดรับการ
ศึกษาดีจะมีความเปล่ียนแปลงความสามารถดาน
เชาวนปญญานอย 

5. ความฉลาดและความสามารถในการ
เรียนรูของผูสูงอายุแตละคนมีความแตกตางอยาง
มากซึ่งผูสูงอายุหลายคนมีความฉลาดและความ
สามารถในการเรียนรูสูงกวาผูที่มีอายุนอยกวา 

6. การศึกษาและวัฒนธรรมของคนแตละ
ชวงอายุสงผลใหมีความสามารถท่ีแตกตางกัน 

7. แรงจูงใจมีผลตอความสามารถในการ

เรียนรูของผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะไมสนใจการเรียนรูที่
ไมตรงกับความตองการ หรือไมมีความสำคัญตอตนเอง  

8. ผูสูงอายุจะตอบสนองตอการกระตุนใน
การเรียนรูมากกวาผูเยาว แตถากระตุนมากเกินไป
กลับทำใหความสามารถในการเรียนรูลดลง 

การเปลี่ยนแปลงดานความจำ 
1. จากการวิจัยกระบวนการจำประกอบ

ข้ึนจากการเก็บความจำ ความจำจากการรับรู (sensory 

memory-SeM) หรือความจำระยะส้ันมาก (very 
short-term memory) ความจำระยะแรก (primary 
memory-PM)หรือความจำระยะส้ัน (short-term 
memory) ความจำระยะท่ีสอง (secondary memory)
หรือความจำระยะยาว (long-term memory) และ
ความจำระยะท่ีสาม (tertiary memory)หรือความ
ทรงจำ (remote memory) ในข้ันแรกขอมูลจะถูกรับรู 
การเส่ือมของการรับรูจะทำใหความจำจากการรับรู
เส่ือมตามไปดวย ซึ่งเปนไปตามอายุที่เพ่ิมขึ้นแตจะ
เกิดข้ึนอยางชาๆ ความจำระยะแรกเปนความสามารถท่ี
จำกัด ขอมูลจะอยูในใจเฉพาะขณะท่ีใชงานเทาน้ัน 
ซึ่งเปนกระบวนการท่ียังคงอยู ยกเวนเวลาในการตอบ
สนองที่แตกตาง การมีอายุที่เพ่ิมขึ้นไมมีผลตอความ
จำระยะแรก แตอายุที่เพ่ิมข้ึนอาจมีผลหรือไมมีผลตอ
ความจำระยะท่ีสาม แตปรากฏวาผูสูงอายุสูญเสีย
ความทรงจำบางบางสวน  

2. ความแตกตางในการคนหาขอมูลจาก
ความจำระยะส้ัน ผูสูงอายุมีปญหาในการคนหาขอมูล
จากความจำระยะสั้นมากกวาผูที่มีอายุนอยกวา แต
ถามีการเรียนรูที่เหมาะสมผูสูงอายุสามารถใชและ
พัฒนาความจำ การเพ่ิมความคงทนในส่ิงท่ีเรียนรูจะ
ทำไดดวยการสอนกระบวนการคนหาขอมูลท่ีเหมาะสม 

3. ระหวางผูที่มีอายุนอยกับผูสูงอายุมี
ความแตกตางอยางชัดเจนในการเรียกคืนความจำ
โดยไมมีตัวชวย (free recall) และแทบจะไมมีความ
แตกตางในการเรียกคืนความจำโดยการใชตัวชวย  

(cue recall) ในการคนหาขอมูลจะพบวาผูสูงอายุจะ
สูญเสียความคงทนในการจำนอยกวา 

4. ผูสูงอายุสามารถเรียนรูไดเหมือนกับ

บุคคลในวัยอ่ืนถามีการปรับระดับความกาวหนาของ
การเรียนรูใหเหมาะสม มีการฝกปฏิบัติอยางเพียงพอ 
และผู สู งอา ยุ ได เ รี ยน รู ใน เ รื่ อ ง ท่ี เ ก่ี ยวข องกับ
ประสบการณเดิม 

5. ความจำระยะยาวของผูสู งอายุไม

แตกตางกับบุคคลในวัยอื่น ซึ่งความจำระยะยาวของ

ผูสงูอายุกับเหตผุลในการเรยีนรู วธิกีารเรยีนรู และสิง่ท่ีตองการเรยีนรู 
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ผูสูงอายุจะไมสูญเสียไปแมวาจะไมไดใช 
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการปรับตัว
และขวัญกำลังใจ 

1. ผู สู ง อ า ยุ มี บุ ค ลิ กภ าพ ท่ี ค งที่ ก า ร
เปล่ียนแปลง ทางพยาธิสภาพ อยางเชน ความเจ็บปวย 
จิตประสาทแปรปรวนอยางรุนแรง อาจทำใหบุคลิกภาพ
เปลี่ยนแปลงได 

2. ผูสูงอายุมีความเปล่ียนแปลงและความ
เส่ือม อยางเชน การออกจากงาน สูญเสียรายได เพ่ือน
หรือคูสมรสเสียชีวิต สูญเสียความสามารถทางรางกาย 
ความเหงา สุขภาพไมปกติ ผูสูงอายุอาจปรับตัวรับ
สภาพเหลาน้ีไดหรือไมได ผูสูงอายุควรใชประสบการณ
ในอดีตเพ่ือจัดการปญหาเหลาน้ี ดวยการรับรูตัวตน 
สรางมิตรภาพกับผูอื่นและมีจริยธรรมในการดำรง
ชีวิต 

 
ขอเสนอสำหรับนักการศึกษา 

จากความเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุนำมา
เปนขอมูลแกนักการศึกษาในการจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับผูสูงอายุ ไดดังน้ี 

1. การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ควรเลือกใชเฟอรนิเจอรที่เหมาะกับผูสูงอายุ การน่ัง
และลุกทำไดสะดวก อุณหภูมิของหองเรียนอยูในระดับ
กำลังสบาย ถาผูสูงอายุรูสึกหนาวหรือรอนเกินไปควร

แนะนำการแตงกายท่ีเหมาะสม 
2. ไม คว รจั ด ให ผู สู ง อา ยุ เ รี ยนอย า ง

ตอเน่ืองยาวนาน ควรมีเวลาพัก และมีกิจกรรมการ

เรียนรูที่ผูสูงอายุไดเหยียดแขงเหยียดขา เคลื่อนไหว
ยืดเหยียดขอตอและกลามเน้ือ หรือเขาหองน้ำ ซึ่ง

การพักจะลดความเหน่ือยลาในการเรียน 
3. การจัดกิจกรรมจะตองพิจารณาถึง

ศักยภาพทางกายของผูสูงอายุ ตองคำนึงถึงความ

แข็งแรงของรางกายและความเปราะของกระดูก การ
สอนและการปฏิบัติงานของผูสูงอายุไมควรใหมีการ
เคล่ือนไหวอยางรวดเร็ว 

4. สำหรับผูสูงอายุที่ขับรถมา ควรจัด
เตรียมท่ีจอดรถใกลๆ หองเรียน หรือถาเปนไปไดควร
มีรถรับ-สงผูมีปญหาการเคล่ือนไหว ถาไมมีลิฟทควร
จัดหองเรียนของผูสูงอายุไวที่ชั้นท่ี 1  

5. จัดสถานท่ีเรียนใหมีแสงสวางเพียงพอ
เพ่ือผูสูงอายุไมตองเพงสายตา 

6. จัดใหผูสูงอายุไดนั่งใกลลำโพงและส่ือ
โสตทัศน รวมทั้งควรใชระบบเสียงท่ีเหมาะสม 

7. ควรจัดท่ีนั่ ง เปนรูปวงกลมหรือครึ่ ง
วงกลมเพ่ือผูสูงอายุจะสามารถอานริมฝปากและสังเกต
เห็นสีหนาทาทางของผูบรรยาย 

8. ภาพท่ีฉายหรือเอกสารประกอบการ
บรรยายควรเนนสีแดง สีสม และสีเหลือง ถาใชสีฟา 
สีเขียว หรือสีมวง ควรใชบนพ้ืนท่ีมีสีตัดกันอยางชัดเจน 
ไมควรใชกับพ้ืนท่ีมีสีใกลเคียงหรือกลมกลืนกัน 

9. เมือ่ปดไฟในหองเพ่ือเริม่นำเสนอส่ือ ควร
ใหเวลาแกผูสงูอายุเพ่ือปรบัสายตาใชชนิกับความมดื 

10. ควรปดประตูหองถามี เ สียงรบกวน 
เลือกหองที่สงบหางจากถนนท่ีมีการจราจรคับคั่งและ
ไมมีเสียงฮัมรบกวนจากไฟแสงสวางหรือเคร่ือง
ปรับอากาศ 

11. ผูบรรยายควรหันหนาไปทางผูฟ ง  
ไมควรหันหลังใหผูฟงหรือเคี้ยวหมากฝรั่งหรือปดปาก
ขณะพูดเพ่ือท่ีผูสูงอายุจะสามารถอานริมฝปากหรือ 

ดูสีหนาทาทางของผูพูดประกอบการฟงได 
12. ผูบรรยายควรพูดใหชัดและชา โดย

เฉพาะผูหญิงควรพยายามพูดดวยโทนเสียงต่ำ 

13. เมื่อจัดการเรียนรู เปนกลุมควรแยก
เปนกลุมยอยใหมากท่ีสุด เพ่ือที่ผูเรียนแตละคนจะได
ชวยกันฟง 

14. สื่อและเอกสารประกอบการบรรยาย
ควรมีขนาดใหญและมีสีสันตัดกันเห็นไดชัดเจน และ

ควรเวนบรรทัดตัวอักษร 
15. ผูบรรยายไมควรเขียนหนังสือหวัดบน

กระดานหรือแผนพลิก 

ผูสงูอายุกับเหตผุลในการเรยีนรู วธิกีารเรยีนรู และสิง่ท่ีตองการเรยีนรู 
สธีุรา  บวัทอง, สทุธิพงศ  สภาพอัตถ, ศริณิา  จติตจรสั 
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16. ควรจัดการเรียนรูแบบจำกัดเวลาให
นอยท่ีสุด ไมควรทดสอบแบบจับเวลา ควรใหเวลา 
ผูสูงอายุอยางเต็มที่ในการเรียนรูและฝกฝนทักษะ 

17. ส ง เส ริมใหผู สู งอา ยุควบคุมความ
กาวหนาในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งผูสูงอายุสามารถ
จะปรับการเรียนรูตามศักยภาพของตน 

18. ผูบรรยายควรทวนคำถามท่ีผูสูงอายุ
ถาม และรอหลังจากถามคำถาม ควรรอการตอบสนอง
หรือการตอบคำถามสักระยะหน่ึง เพ่ือใหเวลาแก 
ผูสูงอายุไดมีเวลาฟง ทำความเขาใจคำถาม คนหาคำ
ตอบ คิดทบทวนอยางรอบคอบเพ่ือใหแนใจ และตอบ
คำถาม 

19. ผูสูงอายุจำนวนมากตองการการเรียนรู
ที่มีรูปแบบและตารางเวลาท่ีชัดเจน มีวัตถุประสงค
และเปาหมายในการเรียนรูท่ีตอบสนองความตองการ
ของผูสูงอายุ รวมท้ังมีการใหคำแนะนำเก่ียวกับวิธี
การเรียนท่ีเหมาะสม 

20. เ ส ริ มส ร า งกา รมี ส วน ร วม โดย ให 
ผูสูงอายุพาเพ่ือนหรือครอบครัวมาไดในชวงตนของ
การเรียน การอยูกับคนคุนเคยจะทำใหผูสูงอายุรูสึก
ปลอดภัย 

21. ถาเปนไปไดควรวางแผนใหมีการเรียนรู
แบบมีสวนรวม และเหมาะสมกับความสามารถของ 
ผูสูงอายุ 

22. ควรทำภารกิจการเรียนรูใหงาย โดย
การกระจายภารกิจใหญออกเปนลำดับของภารกิจ
ยอย 

23. ทำใหผูสูงอายุไดรับความสำเร็จเมื่อเริ่ม
ตนเรียนรู จะทำใหเกิดความเชื่อมั่นและมุงหวังความ
สำเร็จดวยการปฏิบัติงานท่ีดี 

24. นักการศึกษาตองทำใหผูสูงอายุรูสึกวา
ตนเองมีประโยชนตอสังคม และมีเปาหมายในการมี

ชีวิต ควรทำใหผูสูงอายุรูถึงความสำคัญและคุณคา
ของตนเอง ดวยการจัดโปรแกรมการเรียนรูในสิ่งท่ี 

ผูสงูอายุสนใจ เพ่ือชวยใหผูสงูอายุตอบแทนสงัคมตอไป 

25. กิจกรรมการเรียนรูควรจัดใหตรงตาม
ความตองการและสอดคลองกับประสบการณเดิม
ของผูสูงอายุ ซึ่งอาจมีการแนะนำใหเห็นถึงความ
เก่ียวของระหวางการเรียนรูกับประสบการณที่มีอยู
อันเปนการเรียนรู ที่มีความหมาย 

26. การคนควาวิธีสอน อยางเชน การเรียน
รูโดยการคนพบ ผูเรียนจะพยายามคนหาวิธีการของ
ตนเองเพ่ือใชแกปญหา ซึ่งการเรียนรูโดยการคนพบ
ไมควรจำกัดเวลาในการเรียนรู 

27. ควรเลือกผูสอนท่ีเปนผูสูงอายุดวยกัน
เพ่ือลดความกดดัน 

28. มีการใชตัวชวยเพ่ือใหผูสูงอายุเรียกคืน
ความจำไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหผูสูงอายุ
พัฒนาเคร่ืองมือชวยจำสำหรับการเรียนรูเร่ืองยากๆ  

29. การมีเวลาเพ่ือทบทวนความรูใหมจะ
ชวยในกระบวนการคนหาขอมูลในภายหลัง 

30. เอกสารการเรียนรูควรไดรับการจัด
เตรียมอยางดี เชน การจัดหมวดหมู สรุปยอ จัดทำ
โครงราง อางอิง และแนวสืบคน 

31. ใหโอกาสผูสูงอายุไดพัฒนาส่ิงท่ีสนใจ
หรือความสามารถของตนเองอยางตอเน่ืองเพ่ือสราง
ความรูสึกดีตอตนเองโดยเฉพาะกับผูท่ีเผชิญกับความ
สูญเสียส่ิงสำคัญในชีวิต 

32. จัดการ ศึกษา เ พ่ือ พัฒนาร า งกาย 

สติปญญา อารมณ จิตวิญญาณ และพัฒนาความ
สัมพันธตอสังคม 

33. ชวยใหผูสูงอายุเรียนรูวาความคิดเห็น 

ความตองการ และความคิดของพวกเขามีความสำคัญ 
34. จัดการเรียนรูเพ่ือชวยผูสูงอายุใหรูถึง

ความเปล่ียนแปลงท่ีจะตองเกิดข้ึน และเตรียมการกับ
สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

จากท่ีไดกลาวมาเก่ียวกับสังคมผูสูงอายุ 

นิยามการเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ ความเช่ือที่ไดรับ
การพิสูจนแลวในปจจุบันวาผูสูงอายุยังคงสามารถ
และจำเปนตองเรียนรู เหตุผลและความจำเปนในการ

ผูสงูอายุกับเหตผุลในการเรยีนรู วธิกีารเรยีนรู และสิง่ท่ีตองการเรยีนรู 
สธีุรา  บวัทอง, สทุธิพงศ  สภาพอัตถ, ศริณิา  จติตจรสั 
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เรียนรูกระบวนการดานความรูของผูสูงอายุมีความ
สัมพันธกับรางกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลง สภาพ
การณและปจจัยท่ีจะทำใหผูสูงอายุเรียนรูได รวมทั้ง
สิ่งท่ีผูสูงอายุตองการเรียนรูเพ่ือจะมีชีวิตท่ีดี สิ่งเหลา
น้ีไดมีการศึกษาอยางกวางขวางและยาวนานในนานา
ประเทศ ซึ่งในศตวรรษท่ี 21 นี้ไมมีประเทศใดในโลก
ที่ไมเผชิญกับภาวะสังคมผูสูงอายุ ในปจจุบันสังคม
ไทยก็กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทำใหมีความจำเปนใน
การศึกษาเก่ียวกับผูสูงอายุ โดยเฉพาะในสาขาการ
ศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย และจากองค
ความรูที่มากมายน้ีเปนสิ่งทาทายอยางย่ิงในการนำ
มาปฏิบัติเพ่ือทดสอบความถูกตองเหมาะสมของ
หลักการ หรือทฤษฎี ในบริบทของสังคมไทยซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะไมวาจะเปนความเชื่อ หรือวัฒนธรรม
การเรียนรู แนวทางดำเนินชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่ง การ
ประยุกตใชหลักการและทฤษฎีในบริบทท่ีแตกตาง
ออกไปก็ทำใหเกิดองคความรูใหม หรือยืนยันความ
นาเช่ือถือของหลักการและทฤษฎีนั้นใหมั่นคงย่ิงข้ึน 
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แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนรูของผูใหญ 
Concepts and Management Techniques of Adult Learning 
 
นันทวัฒน  ภัทรกรนันท* 
 

บทคัดยอ 

การเรียนรูเปนสวนสำคัญของการปรับตัวและการดำเนินชีวิตอยูในสังคม ตั้งแตเกิดจนสิ้นอายุขัย 
การเรียนรูนับเปนการสะสมขอเท็จจริง (Facts) และแนวคิด (Ideas) ทั้งท่ีไดรับจากการเรียนรูในสถานศึกษา
และนำมาเพ่ิมเติมตลอดชีวิตของบุคคล การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญา (Mental) หรือกระบวนการ
ทางรางกาย (Physical) ที่นำไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม มีความผันแปรและพลวัต (Dynamic)  
ตอการเรียนรูในการทำงานและสามารถดำเนินไปโดยตลอดชีวิต ทั้งน้ีเพราะสติปญญาของมนุษยเราจะ 
ไมหยุดน่ิง แตวาจะเคล่ือนไหวและแปรเปล่ียน (พัฒนาการ) ไปตลอดชวงชีวิต โดยอาจข้ึนอยูกับภารกิจ 
ที่ปฏิบัติของบุคคลน้ัน ผูปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรูของผูใหญ ไมวาจะเปนคณาจารย หรือนักฝกอบรม 
ควรจัดการเรียนรูโดยพิจารณาถึงหลักการ แนวคิด ลักษณะการเรียนรูของผูใหญ และเทคนิควิธีที่เหมาะสมกับ
ลักษณะการเรียนรูของผูใหญ  
 

Learning is an essential part of adaptation and life in society. From birth to end of life 
learning is a compilation of facts (Facts) and concept (Ideas), both of which have been learning in 
school and find additional sources throughout a person’s life. Learning is a process of mental  
(Mental) or physical processes (Physical) leading to behavioral changes. A variable and dynamic  
(Dynamic) to learn to work and be carried away by life. Because of man’s wisdom, we will not rest. 
But the move and change (development) throughout the life span. It may depend the performance 
of the individual missions. Practitioners in the management of adult learning. Whether the faculty or 
training,Learning should be based on the principles of adult learning concepts. And techniques 

appropriate to the nature of adult learning. 
 

* อาจารย ดร.ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนรูของผูใหญ 
นันทวัฒน ภัทรกรนันท 



19

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

บทนำ 
การเรียนรูเปนกระบวนการ มีทั้งการกระทำ

และตอบสนองรวมกัน ประกอบดวย 4 ขั้นตอนท่ี
ตอเน่ืองกัน (Continuous Process) เปนวงจรของ
การเรียนรู  กลาวคือ มีความตองการ(Needing or 
Wanting) ในการเรียนรู การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  
(Information Gathering) การทดสอบและผลสะทอน  
(Testing and Feedback) และการประยุกตและ
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflection and Applying) 
มีที่มาจากแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรูของดิวอี้ 
ที่กลาววารูปแบบการเรียนรูจากประสบการณวาเปน 
กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจาระไนเหตุผลและ
การบูรณาการระหวางประสบการณกับความคดิรวบยอด 
การสังเกตและการปฏิบัติ สงผลใหเกิดความคิด และ
ความคิดน้ันกอใหเกิดแรงกระตุนในการเรียนรูตอไป 
ความเช่ือของดิวอ้ีเช่ือวาการเรียนรูเกิดจากการปฏิบัติ

จริงการเรียนรูจากประสบการณเกิดข้ึนเม่ือคนไดเขาไป

เก่ียวของกับกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง แลวสามารถ
มองยอนกลับไปเพ่ือประเมินผลและตัดสินวาอะไรท่ีมี
ประโยชนหรือมีความสำคัญท่ีจะเปนบทเรียน รวมถึง
การใชขอมูลเหลาน้ันเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตอไป   
กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของดิวอี้ประกอบดวย
กระบวนการท่ีเปนวงจรหมุนวนเปนวงจรลูกโซไปอยาง
ตอเน่ือง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นรวมปฏิบัติจริง (Impulse) 
ซึ่งเปนขั้นท่ีทำใหผูเรียนเกิดแนวคิดหรือแรงบันดาลใจ
ขั้นใครครวญไตรตรอง (Observation) ที่สงผลใหเกิด
การสรุปเปนความรู (knowledge) และข้ันนำไป
ประยุกตใช (Judgment)เปนข้ันท่ีผูเรียนนำหลักการ 
หรือความรูที่สรุปไดมาใชวินิจฉัยสถานการณใหม  
ซึ่งผลของการประยุกตใชเปนประสบการณที่กอให
เกิดแรงกระตุนท่ีนำไปสูการเริ่มตนวงจรของการ 
เรียนรูในสถานการณใหมตอไปดงัแสดงในภาพตอไปนี้ 

 

 

 

     

 
ภาพท่ี 1 กระบวนการเรียนรูจากประสบการณตามแนวคิดของจอหน ดิวอี้  

(Dewey’s Model of ExperientialLearning) Kolb.(1984: 23). Experiential Learning.  

 การนำกระบวนการเรียนรูนี้มาจัดการ

เรียนรูแกผูใหญใหมีประสิทธิภาพ จะตองคำนึงถึง
ลักษณะการเรียนรูของผูใหญซ่ึงแตกตางจากลักษณะ
การเรียนรูของเด็ก   ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ ของ 

มัลคัม โนลส (Andragogy Theory of Malcolm 
Knowles)กลาววา การเรียนรูของผูใหญแตกตางจาก

การเรียนรูของเด็ก เพราะผูใหญมีประสบการณมากกวา
เด็ก ดังน้ันการเรียนการสอนตองยึดหลักใหตอบสนอง
ตอธรรมชาติของผูใหญนั่นคือตองรูหลักการศึกษา

ผูใหญ ซ่ึงโนลส (Knowles, 1980) เรียกวิชาการศึกษา
ผูใหญนีว้า แอนดราโกจี (Andragogy) (อรทยั  ศกัด์ิสงู,
2552 : ออนไลน) ประกอบดวย 
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1. มโนทัศนของผูเรียน (Self–concept) 
ผูใหญจะมีลักษณะท่ีเติบโตท้ังดานรางกายและจิตใจ 
มีวุฒิภาวะสูง มโนทัศนตอตนเองจะพัฒนาจากการ
พ่ึงพาผูอื่นไปเปนการช้ีนำตนเอง (Self directedness
)เพ่ิมขึ้น เปนตัวของตัวเองวิธีจัดการเรียนรูของผูใหญ
ตามหลักการขอนี้ ประกอบดวย การสรางบรรยากาศ
การเรียนรู การวิเคราะหความตองการในการเรียนรู
การวางแผนรวมกันการนำประสบการณการเรียนรู
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการประเมิน
ผลการเรียนรู 

2. ประสบการณของผูเรียน(Experience) 
ผูใหญมีวุฒิภาวะมากข้ึนมีประสบการณ อยาง
กวางขวางท่ีจะเปนแหลงทรัพยากรอันมีคาของการ
เรียนรูผูใหญสะสมประสบการณเพ่ิมข้ึนเปนการขยาย
ฐานที่เช่ือมโยงกับประสบการณใหม ประสบการณ
ของผูเรียน (Experience) ประกอบดวยความสำคัญ
ของการนำประสบการณมาเปนเทคนิคในการเรียน
การสอนความสำคัญของการนำประสบการณไปปฏิบัติ
และการเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณการเรียน
รูที่ เหมาะสมสำหรับผูใหญ จึงควรเปนแนวท่ีใช
ประโยชนจากประสบการณเดิม 

3. ความพรอมที่จะเรียน(Readiness) 
ผูใหญมีความพรอมท่ีจะเรียนเม่ือรูสึกวาส่ิงน้ัน “จำเปน” 
ตอบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน ปจจัยท่ี

ควรคำนึงถึงเก่ียวกับการเสริมสรางความพรอมทางการ
เรียนใหแกผูเรียนท่ีเปนผูใหญประกอบดวย เวลาสำหรับ
การเรียนรูและการจัดกลุมผูเรียน 

4. ความมุงหมาย หรือแนวทางการเรียนรู 
(Orientation to learning) ผูใหญจะยึดปญหาเปน

ศูนยกลางในการเรียนรู มุงนำความรูไปใชทันที                               
ทฤษฎี แอนดราโกจี(Andragogy) ของ มลัคลั 

โนลส เปนประโยชนตอการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูใหญกลาวคือ ผูใหญ
จะเรียนรูไดดีก็ตอเมื่อไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
อยางเต็มที่และไดรับการจูงใจใหอยากเรียน มองเห็น

ความสำคัญของเร่ืองท่ีจะเรียน ซ่ึงสนองตอความตองการ
ของผูเรียนและสัมพันธกับความรูและประสบการณที่
เขามีการจัดการเรียนรูตองสอดคลองกับปญหาท่ีผูเรียน
พบจรงิในชวิีตประจำวัน โดยท่ีผูเรียนจะรูวิธีแกปญหา
ดวยวิธีการตาง ๆ ไดดี(ปยะพงษ  ไสยโสภณ. 2550: 
66)โนลสไดเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียน
รูสำหรับผูใหญ ประกอบดวยกระบวนการเปนลำดับ
ขัน้ ดงัน้ิ (สวัุฒน  วัฒนวงศ. 2544: 95) 

1. การสรางบรรยากาศเพ่ือเตรียมความ
พรอมของผูเรียนไดแก การจัดสถานท่ี วัสดุอุปกรณ
อำนวยความสะดวก การประชาสัมพันธแกผูสนใจ 
และสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 

2. การจัดโครงสรางองคกรเพ่ือการวางแผน
การเรียนรูรวมกันโดยควรจัดใหผูเรียนไดรวมคิด รวม
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตั้งแตจุดเร่ิมตน  
ใชเทคนิคการอภิปรายกลุม การเสริมสรางสัมพันธภาพ
ภายในกลุมเพ่ือใหผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 

3. การวิเคราะหความตองการของผูเรียน
โดยการประเมินสมรรถนะท่ีพึงประสงคซ่ึงมีความสำคัญ
จำเปน และยังขาดอยูในระยะน้ัน จะเปนการทำ 
ใหผูเรียนยอมรับและตระหนักถึงความตองการน้ันได 

4. การกำหนดวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเนนใหผูเรียนกำหนดและตัดสิน
ทิศทางของการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนมีหนาท่ีเพียง

แคอำนวยความสะดวก เสนอแนะ และรวมวางแผน 
การกำหนดวัตถุประสงคเปนวิธีการทางจิตวิทยา 
ที่เนนความสัมพันธระหวางบุคคลและจะตองระบุ

ประเภทของพฤติกรรม รวมถึงเน้ือหาและขอบขาย
พฤติกรรมนั้น ๆ ดวย 

5. การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รูเปนการนำหลักการสอนผูใหญมาเปนแนวทางใน
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งหมายถึง การจัด

ระเบียบของเน้ือหา หนวยการเรียน การเสนอแนะ
กระบวนการและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ที่สอดคลองกัน 

แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนรูของผูใหญ 
นันทวัฒน ภัทรกรนันท 
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6. การดำเนินกิจกรรมการเรียนรูขึ้นอยูกับ
การเลือกใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมถึง
การใชส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ันอยางไร 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของแตละ
หนวยการเรียน ในกระบวนการนี้ผูสอนจึงมีบทบาท
เปนท้ังนักเทคนิค และผูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะ
แนะนำเน้ือหา และสื่อประกอบการเรียนรูเมื่อผูเรียน
มีความตองการ และเปนผูที่คอยเช่ือมโยงความรู
ระหวางหนวยการเรียนอีกดวย 

7. การประเมินผลผูเรียน มีความมุงหมาย
เพ่ือใหทราบวาผู เ รียนไดบรรลุตามวัตถุประสงค 
การเรียนรูที่ตั้งไวหรือไม มีอะไรเปนปญหา อุปสรรค  
การประเมินผลผูเรียน ที่ทำการเปรียบเทียบระดับ 
ความสามารถกอนและหลังกิจกรรมทำใหทราบ 
ความกาวหนาท่ีผูเรียนไดรับและสามารถบอกถึง
ประสิทธิภาพของผูสอนดวย 

การเรียนรูของผูใหญ มลีกัษณะดังน้ี (สดุาวดี 
ดีอินทร.2546 : 11-12) 

1) ผู ใหญจะ เ รียน รู ได ดี ถ าหาก เขา มี
สวนรวมอยางจริงจัง  การจัดใหมีสวนรวม มีความ
รับผิดชอบจะชวยใหกาวหนาในการเรียนมากย่ิงขึ้น 

2) จัดอุปกรณการสอนที่ชวยใหสามารถ
นำไปใชในชีวิตประจำวันจริง ๆ จะทำใหเรียนไดดีกวา
การใชอุปกรณที่ไมมีสัมพันธกับชีวิตจริง 

3) จะรับความรูใหม ๆ ไดเร็วกวา ถาความ
คิดน้ันสอดคลองกับความเช่ือเกา ๆ ที่เขามีอยู 

4) การจัดการเรียนรูตองศึกษาพ้ืนฐาน

และความตองการของผูเรียน เพ่ือจะไดนำไปเปน
แนวทางการจัดประสบการณเพ่ือการเรียนรู เพราะจะ
ชวยสรางความอบอุนและความม่ันใจใหกอนท่ีจะ 
เร่ิมตนเรียน 

5) จะตองสรางความสำเร็จในบทเรียนข้ัน

ตนใหแกผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษานอย กอนที่จะ
เร่ิมเรียนบทเรียนใหมตอไป 

6) การจัดการ เ รียน รู สำหรับผู ใหญมี

วัตถุประสงคสำคัญเพ่ือการปลูกฝงความเปนพลเมืองดี
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข มีความเคารพ ยึดมั่น ศรัทธาในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย เขาใจตนเอง ชุมชน มี
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแกปญหา สามารถ
นำความรูไปใชในการดำเนินชีวิต พัฒนาอาชีพ ตลอด
จนมีความสามารถในการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 

ในการจัดกระบวนการเรียนรูสำหรับผูใหญ  
ผูดำเนินการจัดการเรียนรู ควรมีบทบาทเปนผูอำนวย
ความสะดวก เปนผูจัดกระบวนการเรียนรู และแนะแนว
ทาง เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู คดิเปน มเีหตุผล สามารถ
แกปญหา  โดยนำเทคนิคการจัดการเรียนรูทีส่อดคลอง
กับลักษณะการเรียนรูของผูใหญ และทำใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการการเรียนรูของผูใหญได 
การจัดการเรียนรูน้ันจึงจะเปนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
การสงเสรมิการเรยีนรูของผูใหญใหไดผลดนีัน้ ศวัุฒน 
วัฒนวงศ  ไดเสนอขอควรพิจารณาดังน้ี 

1.  ควรพิจารณาและใหความสำคัญกับแรง
จูงใจในการเรียน (Motivation to learn) น่ันคือ บุคคล
จะเรียนรูไดดถีาหากมีความสนใจในการเรียนส่ิงน้ัน ๆ 

2.  สภาพแวดลอมในการเรียนรู (Learning 
Environment)  ตองมีความสะดวกสบาย เหมาะสม 
ตลอดจนไดรับความไววางใจแลการใหเกียรติผูเรียน 
(Trust and Respect)  

3.  ควรคำนึงถึงความตองการในการเรียน 
ของแตละบุคคล และรูปแบบของการเรียนรู (Learning 

Style) ที่มีความหลากหลาย 
4.  ตองคำนึงถึงความรูเดิมและประสบการณ 

(Experience) อันมีคุณคา 

5.  ควรไดพิจารณาถึงการดูแลและใหความ
สำคัญกับเน้ือหาและกิจกรรม (Learning Content 
and Activities) ในการเรียนรู 

6. ใ ห ค ว า ม ส ำ คั ญ เ ก่ี ย ว กั บ ป ญห า 
ที่สอดคลองกับความจริง (Realistic Problem) และ
นำการเรียนรูไปใชในการแกปญหา 

แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนรูของผูใหญ 
นันทวัฒน ภัทรกรนันท 
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7.  ตองใหการเอาใจใสกับการมีสวนรวมทั้ง
ทางดานสติปญญา และทางดานรางกาย ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

8. ควรใหมเีวลาอยางพอเพียงในการเรียนรู 
โดยเฉพาะ การเรียนรูขอมูลใหม ๆ การฝกทักษะใหม 
ๆ และการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

9.  ใหโอกาสในการฝกภาคปฏิบัติจนเกิด
ผลดี หรือ การนำความรูไปประยุกตได 

10. ให ผู เ รี ยน ได แ สด ง ศั กยภาพห รื อ
สมรรถภาพในการเรียนรู จนกระท่ังเขาไดมองเห็นถึง
ความกาวหนาวาสามารถบรรลุเปาหมายได 

เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสำหรับ
ผูใหญ (ชูชัย สมิทธิไกร.2554: 183-188, สุวิทย          
มลูคำ และอรทัย มลูคำ. 2547ก: 33-36, สวิุทย มลูคำ 
และอรทยั มลูคำ. 2547ข: 108-109, สมคดิ บางโม . 
2551: 93)  ไดแก  

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการระดม
สมอง (Brainstorming Method) หมายถึง กระบวนการ
ที่ใหผูเรียนทุกคน ไดแสดงความคิดเห็นหรือใหขอ
เสนอแนะในการแกปญหาใหมากท่ีสุด โดยเสนอได
อยางเสรี  ไมมีการวิพากษวิจารณความคิดเห็นท่ีเสนอ
มา มีการบันทึกความคิดเห็นท้ังหมดไว หลังจากน้ัน
อาจจัดใหมีการอภิปราย ทบทวนความคิดท้ังหมด 
จัดเปนหมวดหมูหรือประเภทและตัดสินเลือกวิธีการ
ที่สามารถนำไปใชในการแกปญหาได  การจัดการ
เรียนรูโดยการระดมสมองมีวัตถุประสงคเพ่ือฝกให 

ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี มีแนวคิดใหม 
แนวคิดท่ีกวางขวาง  และสามารถนำแนวคิดเหลาน้ัน
ไปสูการตัดสินใจ หรือการแกปญหา องคประกอบท่ี

สำคัญของการระดมสมอง ไดแก การแสดงความ
คิดเห็นอยางเสรี การจดบันทึกขอคิดเห็นทั้งหมด  
การจัดหมวดหมูหรือประเภทของความคิดและ 
การตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีดีไปใชแกปญหา 

2. การอภิปรายกลุมยอย (Small Group 

Discussion) หมายถึง กระบวนการเรียนรูท่ีผูจัดกิจกรรม

การเรียนรูจัดกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอยประมาณ 
4-8 คน ใหผูเรียนในกลุมมีโอกาสสนทนาแลกเปล่ียน
ขอมูลความคิดเห็น ประสบการณในประเด็นหรือปญหา
ท่ีกำหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเปนขอสรุป
ของกลุม การอภิปรายกลุมยอยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

 1)  เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดง

คิดเห็นหรือระดมความคิดเห็นและมีสวนรวมในการ
เรียนรูอยางท่ัวถึง 

 2)  เพ่ือฝกการทำงานรวมกันเปนกลุม 
การเปนผูนำ ผูตาม การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
และการเปนสมาชิกท่ีดีของกลุม 

 3)  เพ่ือฝกการคนควาหาความรู ขอมูล 
ขอเท็จจริงมาเพ่ืออภิปรายใหผูอื่นรับทราบ 

 การจัดการเรียนรูโดยใชการอภิปราย
กลุมยอยมีองคประกอบท่ีสำคัญ ไดแก ประเด็นท่ีจะ
อภิปราย  มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณระหวางผูเรียน  มีการนำขอสรุปของ
กลุมมาใชในการสรุปบทเรียนการจัดการเรียนรูแบบ
อภิปรายกลุมยอย  บทบาทหนาท่ีของผูจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เก่ียวกับรูปแบบของการอภปิรายกลุม คือ 
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ต้ังแตพิจารณา
ประเด็นการอภิปราย วัตถุประสงคของบทเรียน กำหนด
รูปแบบการอภิปรายและแบงกลุมผูเรียน ชวยใหการ
อภิปรายดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกระตุน
ใหผูเรียนมีสวนรวม คอยช้ีแนะใหคำปรึกษา  นอกจากน้ี
ผูจัดกิจกรรมการเรียนรูยังสามารถมีสวนรวมในการ
วิเคราะห ตีความ สรุปความคิดเห็นของผูเรียนเพ่ือให

ผูเรียนสามารถสรุปสาระสำคัญไดอยางชัดเจน ตลอด
จนดำเนินการประเมินผลเก่ียวกับขอดีท่ีความสงเสริม
และขอจำกัดท่ีควรแกไขประเด็นท่ีใชในการอภิปราย
ตองกำหนดใหตรงกับวัตถุประสงคการเรียนรู ลักษณะ
หัวขอท่ีจะนำมาอภิปราย ไดแก ประเด็นหรือหัวขอท่ี

เปนขอเท็จจริง เพ่ือใหผูฟงรับรูในหลากหลายมิติ  
ประเด็นหรือหัวขอท่ีเปนเหตุผล เพ่ือใหผูเรียนนำเสนอ
ขอมูลแสดงเหตุผลสัมพันธกับหัวขอที่กำหนดใน 

แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนรูของผูใหญ 
นันทวัฒน ภัทรกรนันท 
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เชิงประจักษ  ประเด็นปญหาท่ีเปนคานิยม วัฒนธรรม 
หรือคุณคาทางสังคม เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นตามทัศนะของตน  

3. การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
หมายถึง  กระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรู
กรณีหรือเร่ืองราวตาง ๆ ซ่ึงอาจเปนเร่ืองจริงหรือสมมุติ
ขึ้นจากความเปนจริง โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูล 
นำมาวิเคราะห อภิปราย แลกเปล่ียนขอมูล การจัดการ
เรียนรูแบบนี้เปนการฝกใหผูเรียนแสวงหาความรูดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย สามารถเช่ือมโยงความรูเดิมเขา
กับความรูใหม หรือเสริมสรางความรูใหกวางขวางข้ึน   
การจัดการเรียนรูโดยการใชกรณีศึกษามีวัตถุประสงค
เพ่ือฝกใหผูเรียนเผชิญหรือแกปญหาโดยไมตองรอให
เกิดปญหาจริง และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน  
ตลอดจนเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการ
แสวงหาความรูดวยวิธีตางๆ อยางหลากหลายแลว
นำขอมูลมาวิเคราะห อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู  
ทำใหผูเรียนมีมุมมองกวางข้ึน องคประกอบสำคัญ
ของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษามีองคประกอบท่ี
สำคัญ คือ เร่ืองหรือกรณีที่จะศึกษา  ประเด็นคำถาม  
คำตอบท่ีหลากหลาย การอภิปรายเก่ียวกับสถานการณ 
ปญหา  มุมมองและวิธีแกปญหา  

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการ
แสดงบทบาทสมมติ หมายถึง กระบวนการท่ีผูจัด
กิจกรรมการเรียนรูกำหนดหัวขอเร่ืองปญหา  หรือสราง
สถานการณขึ้นมาใหคลายกับสภาพความเปนจริง  

แลวใหผูเรียนสวมบทบาท หรือแสดงบทบาทนั้นตาม
ความรูสึกนึกคิดและประสบการณของผูเรียนท่ีคิดวา
ควรจะเปน ภายหลังการแสดงบทบาทสมมุติจะตองมี

การอภิปรายเก่ียวกับการแสดงออกท้ังดานความรู 
และพฤติกรรมของผู แสดงเ พ่ือการเ รียนรูตาม
วัตถุประสงค  การจัดการเรียนรูโดยใชบทบาทสมมติ
มีวัตถุประสงค เพ่ือฝกใหผูเรียนรับรูและเขาใจความ
รูสึกและพฤติกรรมท้ังของตนเองและผูอื่น ฝกให 

ผูเรียนใชความรูและทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ

ในการเผชิญปญหา ตลอดจนใหผูเรียนปรับเปล่ียน
เจตคติ พฤติกรรมและการปฏิบัติตนในสังคมได อยาง
ถูกตองเหมาะสม และใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
เรียนรู  มีโอกาสแสดงออกและเรียนรูอยางสนุกสนาน  
การจัดการเรียนรูโดยใชการแสดงบทบาทสมมติใหมี
ประสิทธิภาพ ควรคำนึงถึงการเสริมสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรูอยางอิสระ ใหอิสระทางความคิดโดย 
ผูจัดกิจกรรมการเรียนรูคอยใหคำแนะนำสนับสนุน  
ใหมีการรวมมือกันทำงาน ใหมีบรรยากาศสนุกสนาน
มีชีวิตชีวา ใชความสมัครใจในการเลือกผูแสดง มีการ
แบงหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ผูแสดง ผูสังเกตการณ  
ผูทำหนาท่ีสรุป เปนตน ขณะเดียวกันผูจัดกิจกรรม
การเรียนรูก็ควรสรางขอตกลงเบ้ืองตนหรือสรางพันธะ
สัญญา (Commitment) กอน เชน ชี้แจงวัตถุประสงค
การแสดงบทบาทสมมติ กำหนดกติกาตางๆ เชน 
ขอบเขตการวิพากษวิจารณ ความสมจริงในการแสดง  
และกำหนดระยะเวลาการทำงานใหเหมาะสม  

5. การจัด กิจกรรมการ เรี ยน รู โดยใช
กิจกรรมนันทนาการ 

 กิจกรรมนันทนาการ (Recreational 
Activity) เปนการใหผูเขารับการฝกอบรมรวมกันทำ
กิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง โดยเนน
การทำกิจกรรมเปนกลุม เชน การรองเพลง การปรบ
มือเปนจังหวะพรอมกัน การรองเพลงประกอบทาทาง  

การเลนเกมส้ันๆ  เปนตน ทั้งน้ี เพ่ือมุงเปลี่ยนทัศนคติ
และสรางสัมพันธภาพและความสนุกสนานในระหวาง
การฝกอบรม 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชฐาน
กิจกรรม 

 เทคนิคการใชฐานกิจกรรมประยุกตมา
จากกิจกรรมวอลคแรลลี่ (Walk rally) แตไมตองมี
การเลนแขงขันกันจริงๆ เพียงแตใชสถานท่ี ที่กวาง

พอท่ีจะจัดฐานกิจกรรมไดหลายๆ ฐานครบตามที่
ตองการ วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชฐานกิจกรรมมี 
วิธีการ คือ ตองแบงผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 5-8 คน  

แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนรูของผูใหญ 
นันทวัฒน ภัทรกรนันท 
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สำหรับในการฝกอบรมอาสายุวกาชาดใชวิธีการให
ปฏิบัติกิจกรรมเปนรายหนวยสี หนวยละ 6-10 คน  
จัดฐานกิจกรรมตามจำนวนกลุมที่แบง แตละฐานจัด
กิจกรรมใหปฏิบัติโดยมีคำส่ังหรือลายแทงไวทุกฐาน 
กำหนดเวลาการทำกิจกรรมแตละฐาน จัดวิทยากร
ประจำฐานเพื่อแจงกติกา หรือชวยเหลือและสังเกต

พฤติกรรมกลุม  กิจกรรมในฐานตองมุงใหเกิดความรู
และทักษะตามความมุงหมายของการฝกอบรมนั้น 
ใหเร่ิมเขาฐานกิจกรรมพรอมกันทุกกลุมแลวหมุนเวียน
กันจนครบทุกฐาน หรืออีกแบบหน่ึงใหทุกกลุมเร่ิม
จากฐานท่ี 1-2-3 เร่ือยไปจนครบ เมื่อเสร็จสิ้นการทำ
กิจกรรมทุกฐานแลวใหมีการประชุมใหญ รายงาน 
และสรุปผลการทำกิจกรรมทุกกลุม จากนั้นผูจัด
กิจกรรมการเรียนรูจึงสรุปอีกคร้ัง 

7. การสาธิต (Demonstration) คือ การ
แสดงใหผูเรียนเห็นถึงการปฏิบัติจริง และเปดโอกาส
ใหผูรับการอบรมไดทดลองปฏิบัติตามและซักถาม
ปญหา เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและเห็นการปฏิบัติจริงใน
การสาธิต ผูจัดกิจกรรมการเรียนรูตองมีความเช่ียวชาญ
ในเรื่องที่สาธิต และผูเรียนตองมีจำนวนไมมากเกินไป 

8. กลุมฝกแกไขปญหา (TaskForce 
Exercise) คือ การมอบหมายใหสมาชิกต้ังแต 3-8 
คน รวมกันทำงานเพ่ือแกไขปญหาใดปญหาหน่ึง และ
เสนอแนวทางการแกไขปญหาการแกไขปญหาใหแก
ท่ีประชุม เพ่ือสงเสริมการปฏิสัมพันธกันในกลุมผูเรียน 

ภายใตสถานการณที่จำเปนตองมีการแกไขปญหา 
สามารถดำเนินการเพ่ือทดสอบความเขาใจและการ
ประยุกตใชความรูของผูเรียน และเปนการรางแผนการ
เพ่ือนำไปใชในงาน 

9. การจำลองสถานการณ (Simulation) 

คือ แบบฝกหัดซึ่งจำลองสถานการณในการทำงาน 
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะและประยุกต
ความรูภายในระยะเวลาอันจำกัดและภายใตสภาพ
การณที่ไมมีความเส่ียง เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนได

ประยุกตความรูในสถานการณที่คลายจริงโดย
สถานการณซึ่งจำลองขึ้นจะตองมีความสมจริงและ
ง ายตอการ เข า ใจแต ไม ง าย เ กินไปจนน า เ บ่ือ 
สถานการณที่ใชควรสงเสริมการใชความรูทักษะท่ีได
เรียนมา และประสบการณท่ีเกิดข้ึนควรจะมีประโยชน
และนำมาอภิปรายเพ่ือหาขอคิดได 

10. การแสดงแบบพฤติกรรม(Behavior 
Modeling)คือ การแสดงแบบพฤติกรรมซึ่งใชในการ
จัดการกับสถานการณตาง ๆ อยางเปนข้ันตอนทีละ
ขั้น และเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติตามขั้นตอน

ที่แสดง พรอมทั้งมีการใหความคิดเห็นหรือวิจารณ
การเลียนแบบน้ันดวย 

 เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เสนอแนะ
เปนตัวอยางน้ี ควรนำมาเรียบเรียงเปนกระบวนการ
ในลักษณะของการดึงประสบการของผูเรียนแตละคน
ที่มีรูปแบบการเรียนรู และประสบการณ ตลอดจน
ความถนัด ความสนใจที่แตกตางกันมาเรียงรอยเปน 
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณ ตามแนวคิด
ของโคลบ (Kolb,1984:21) ไดเสนอกระบวนการเรียนรู
จากประสบการณวาประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1) ขั้นสรางประสบการณ (Concrete 
Experience) เปนข้ันท่ีผูเรียนไดรับประสบการณที่
เปนรูปธรรม   

 2) ขั้ นสั ง เกตปฏิ กิ ริ ยาตอบสนอง 
(Reflective Observation) เปนข้ันการเรียนรูที่ทำให
ผูเรียนสามารถมองเห็นความแตกตาง มุมมองอื่น ๆ 

ท่ีมีความสัมพันธกับสภาวการณขณะน้ัน แลวสะทอน

แนวคิดของตนเองออกมาดวยมุมมองที่หลากหลาย 
 3) ขัน้มโนทัศนเชงินามธรรม (Abstract 

Conceptualization) เปนข้ันท่ีผูเรียนสรุปความรู 
จากการสังเกตและการสะทอนความคิด บูรณาการ
สิ่งตาง ๆ ที่ไดรับรูเขาเปนทฤษฎีอยางเปนเหตุเปนผล 

 4) ขัน้ทดลอง (Active Experimentation) 
เปนข้ันท่ีผูเรียนนำหลักการท่ีสรุปไดไปประยุกตใชกับ
สถานการณใหม  

แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนรูของผูใหญ 
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แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูจากประสบการณ
โดยใช วิ ธีสอนที่ เนนการเ รียนรูจากการกระทำ 
(Learning by Doing) ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนรู มีความเช่ือวาการเรียนรูจากการกระทำ

จริง ผูเรียนเปนผูสรางความรูใหมโดยเร่ิมจากการรับรู
ปญหา คิดหาแนวทางแกไข ลงมือปฏิบัติจนเกิด
ประสบการณจากการปฏิบัติ ผูเรียนจะเปนผูสราง

ความรูของตนเอง เกิดการปรับเปลี่ยนความรูเดิมให
เปนความรูใหม ซึ่งจะเปนความรูที่มีความหมายตอ 
ผูเรียน สามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตจริงได ทำให
ผูเรียนมีประสบการณในการคิด และการกระทำจน
กอใหเกิดการเรียนรู  วิธีการเรียนรูจากประสบการณ 

มีความคิดท่ีเปนหลักสำคัญ คือเปนการเรียนรูท่ีอาศัย
ประสบการณของผูเรียนท่ีเกิดจากการกระทำจนทำให
เกิดความรูใหมปฏิสัมพันธของผูเรียนทำใหเกิดการ

ขยายของเครือขายความรูอยางกวางขวางและมีการ
สื่อสารดวยการพูดหรือเขียนเพ่ือสังเคราะหความรู 

องคประกอบของการเรียนรูจากประสบการณ 

มี 4 ประการ คอื 
1) ประสบการณ (Experience) โดยผูจัด

กิจกรรมการเรียนรูเปนผูชวยใหผูเรียนนำประสบการณ
เดิมของตนมาพัฒนาเปนองคความรู 

2) การสะทอนความคิดและอภิปราย 
(Reflection and Discussion) โดยผูจัดกิจกรรมการ
เรียนรูชวยใหผูเรียนมีโอกาสแสดงออกเพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันอยาง
ลึกซึ้ง 

3) ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด  
(Understanding and Conceptualization) ผูเรียน
เกิดความเขาใจนำไปสูการเกิดความคิดรวบยอด  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Concrete Experience)

(Reflective Observation)

(Abstract Conceptualization)

(Active Experimentation)

กระบวนการท้ัง 4 ขั้นตอนน้ีสามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังภาพ 

ภาพท่ี 2 : วงจรการเรียนรูจากประสบการณ ที่มา: พิมพันธ เดชะคุปต.(2549 : 70).  
รูปแบบการจัดการเรียนรูจากประสบการณ 
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อาจเกิดขึ้นโดยผูเรียนเปนฝายริเร่ิมแลวผูจัดกิจกรรม
การเรียนรูชวยเติมใหสมบูรณ หรือแนะแนวทาง และ
ผูเรียนเปนผูสานตอจนเกิดความคิดรวบยอด 

4) การทดลองห รือประ ยุกต แนว คิด  
(Experiment or Application) ผูเรียนไดนำเอาการ
เรียนรูที่เกิดข้ึนใหมไปประยุกตใชในลักษณะหรือ
สถานการณอื่นๆ จนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติของ 
ผูเรียนเอง      

กระบวนการเรียนรูที่อธิบายไดจากขั้นตอน
ท้ัง 4 ข้ันท่ีโคลบนำเสนอไว ไดแก ข้ันการประสบการณท่ี
เปนรูปธรรม  ข้ันสังเกตการณตอบสนอง  ข้ันมโนทัศน
เชิงนามธรรม และข้ันทดลองที่เปนการนำความคิด
รวบยอดจากมโนทัศที่เปนนามธรรมไปทดลองใชใน
สถานการณใหมนี้ เปนสองมิติที่แตกตางกันท่ี 

เปนตัวแทนของ 2 ลักษณะวิธีที่ตรงขามกันน่ันคือ  
ความเขาใจและการปรับเปลี่ยน (Transformation) 
ซึ่งเกิดจากมุมมองของการรับรู (Perception) กับการ
เลียนแบบ (Imitation) ที่ไดจากกระบวนการทำ 
ความเขาใจ (Apprehension Process) กับจินตภาพ
ที่สอคลองกัน(Mental Imagery Corresponds) 
กระบวนการน้ีทำใหเกิดความสอดคลองระหวาง 
การปฏิบัติและกระบวนการขยายความเขาใจ และระหวาง
ปฏิบตักิารทางปญญากับกระบวนการท่ีนำไปสูเปาหมาย 
ซึ่งกลาวโดยสรุปไดวา ในภาพรวมน้ัน การเรียนรู 
เปนกระบวนการโดยความรูซ่ึงเปนผลผลิตของกระบวนการ
ถูกสรางขึ้นผานการปรับเปลี่ยนประสบการณ ความรู 
เปนผลจากการรวมและปรับเปลี่ยนประสบการณ 
ทีเ่กิดจากความเขาใจ (Kolb. 1984: 41) ดงัภาพ 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของโคลบ ที่มา:Kolb. (1984: 42). Experiential Learning 
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จากภาพแสดงใหเห็นวาในข้ันตอนของกระบวนการ
เรียนรูจากประสบการณแตละข้ัน มีกระบวนการท่ี
รวมตัวกันระหวางการสัมผัสรับรูกับการสรางความ
เขาใจ และการปรับเปล่ียนกับการขยายความรูหรือ
เจตนารมณของการเรียนรูนั้นกลาวคือ 

1. ขั้นประสบการณเชิงนามธรรม เปนข้ัน
ตอนท่ีเกิดจากการสรางความรูสึก(Feeling) จากการ
สัมผัสประสบการณ 

2. ขั้นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง เปนการ
ตอบสนองจากการมอง(Watching)เพ่ือสังเกตและ
ปรับเปลี่ยนประสบการณไปตามเปาหมายหรือ
เจตนารมณของการเรียนรู 

3. ขั้นมโนทัศนเชิงนามธรรม เกิดจาก 
การคิด (Thinking) ทำความเขาใจแนวทางการนำ
ประสบการณเชิงรูปธรรมท่ีผานมาเพ่ือสรุปเปนหลักการ 
หรือแนวทางไปสูการปฏิบัติ เ พ่ือใหบรรลุตาม
เจตนารมณของการเรียนรูนั้น 

4. ขั้นทดลอง เปนขั้นท่ีเกิดจากการลงมือ
ปฏิบัติ (Doing) เพ่ือปรับเปลี่ยนและขยายองค 
ความรูในสถานการณใหม  

จากภาพประกอบท่ี 8 จะเห็นไดวากระบวนการ 
เ รียน รู แตละ ข้ัน เปนตั วแทนของ วิ ธีการ เ รียน รู 
ที่ประกอบดวย การสรางความรูสึก  การสังเกต   
การคิดและการลงมือปฏิบัติ ขณะท่ีกระบวนการเรียน
รูดำเนินไป จะเกิดการเช่ือมโยงระหวางวิธีการเรียนรู 
ทำใหผูเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรูท่ีแตกตางกันสามารถ
มีบทบาทรวมกันในการเรียนรู และแตละข้ันตอนของ

การเรียนรูก็จะไดผลผลิตเปนองคความรูที่แตกตาง
กันตามรูปแบบการเรียนรูที่จะนำผูเรียนใหเรียนรูไป
ตามกระบวนการเรียนรูจากประสบการณนี้ รูปแบบ
การเรียนรูที่แตกตางกันของบุคคล (Kolb.1984:  
77-78) ไดแก 

1. แบบอเนกนัย (Divergent)เกิดจากการ
เช่ือมโยงวิธีการระหวางการสรางความรูสึกและการ
มองดู (Feeling and Watching) เปนรูปแบบการเรียนรู

ที่เนนการสัมผัสประสบการณดวยความรูสึกจากส่ิงท่ี
เห็น แลวทำความเขาใจตอความรูสึกท่ีไดรับจาก
ประสบการณน้ัน สรางจินตนาการตาง ๆ ข้ึน และทำการ
ไตรตรองจนมองเห็นภาพรวม ทำใหไดผลผลิต คือ  
องคความรูทีเ่กิดการไตรตรอง หรือทำความเขาใจหรือ
ความรูสึกตอบสนองตอสิ่ งเราหรือสถานการณ 
(Divergent Knowledge) ผูเรียนท่ีมรีปูแบบการเ รยีนรู
แบบอเนกนัย (Diverger) จะมีความสามารถในการ 
รับรู และสรางจินตนาการตางๆ สามารถทำงานดี 
ในสถานการณที่ตองการความคิดหลากหลายและ 
การไตรตรอง จะใหความสนใจตอบคุคลตาง ๆ  

2. แบบซึมซับ (Assimilation)เกิดจากการ
เชื่อมโยงวิธีการระหวางการสังเกตและการคิด 
(Watching and Thinking)เปนรปูแบบการเรียนรูทีเ่นน
การไตรตรองจากส่ิงท่ีสังเกตเห็น ทำความเขาใจใน
ประสบการณที่ตนไดรับ และการใชเหตุผลความคิด  
องคความรูทีจ่ากการเรียนรูในรปูแบบน้ีเปนองคความรู
ท่ีเกิดจากการสรุปเหตุและผล หลักการจากประสบการณ
ท่ีเปนส่ิงเราใหเกิดการเรียนรู (Assimilative Knowledge) 
ผูเรียนท่ีมรีปูแบบการเรียนรูแบบซมึซบั (Assimilator) 
เป น ผู ที่ มี ค วามสามารถในการสรุ ปหลั กการ  
สนใจในทฤษฎีตางๆ สนใจในหลักการเชิงนามธรรม
มากกวาการลงมือปฏิบัติ ไมคำนึงถึงการนำทฤษฎีไป
ประยุกตใช 

3. แบบคิดเอกนัย (Convergent)เกิดจาก
การเชือ่มโยงวธีิการระหวางการคิดกับการลงมอืปฏบิตั ิ

(Thinking and Doing)เปนรปูแบบการเรียนรูทีเ่นนการ
ใชเหตุผล ความคิด และนำความคิดไปทดลองปฏบิตั ิ
องคความรูทีเ่กิดขึน้จากรปูแบบการเรยีนรูแบบเอกนยั 

(Convergent Knowledge) ไดแก วิธีการ หรือแนวปฏิบัติ 
ผูเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรูแบบคิดเอกนัย (Converger) 
เปนผูท่ีมีความสามารถในการนำแนวคิดท่ีเปนนามธรรม

ไปสูการปฏิบัต ิสามารถหาวิธีการท่ีดีที่สุดเพ่ือการแก
ปญหา เปนผูท่ีใชเหตุผลชอบการทำงานกับวัตถุมากกวา
บคุคล มักมีความสนใจเฉพาะเจาะจงในส่ิงใดสิ่งหน่ึง 
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4. แบบปรับปรุง(Accommodation)เกิด
จากการเช่ือมโยงวิธีการระหวางการลงมือปฏิบัติกับ
การสรางความรูสึก (Doing and Feeling) เปนรูป
แบบการเรียนรูที่เนนการนำความคิดไปทดลองปฏิบัติ
และแสวงหาประสบการณ องคความรูที่ไดจากรูป
แบบการเรียนรูแบบปรับปรุง (Accommodative 
Knowledge) เปนประสบการณ หรือทักษะท่ีเกิดข้ึน
จากการลงมือปฏิบัติและปรับเปล่ียน พลิกแพลงหลักการ
ใหเหมาะสมกับการปฏิบตัใินสถานการณใหม ๆ และ
เกิดความรูสึกในเชิงสรางสรรคตอการปฏิบัติน้ัน  ผูเรียนท่ี
มีรูปแบบการเรียนรูแบบปรับปรุง (Accommodator) 
เปนผูที่ชอบการปฏิบัติทดลอง มักทำงานไดดีใน
สถานการณท่ีตองใชการปรับตัว มีแนวโนมท่ีจะแกปญหา
ดวยวิธีท่ีตนคิดข้ึนเอง  ชอบลองผิดลองถูก  ชอบทำงาน
กับผูอืน่ 

จากสาระสำคัญเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู
ตามแนวคิดของโคลบ  เมื่อนำเอากระบวนการเรียนรู
จากประสบการณมาใชประกอบในกิจกรรมการเรียน
รูในการฝกอบรมซ่ึงเปนรูปแบบการเรียนรูหน่ึงท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรูของผูใหญ  จะชวยใหผูเรียนท่ี
เปนผูใหญ ซึ่งตางก็มีประสบการณและความถนัดตอ
รูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันสามารถเรียนรู และมี
บทบาทรวมกันในการสรางองคความรูตามวัตถุประสงค
ของการฝกอบรม ขณะเดียวกันในผูเรียนแตละคนยัง

ไดเรียนรู และไดรับโอกาสใหทดลองใชรูปแบบการ
เรียนรูอื่นๆ นอกเหนือจากรูปแบบการเรียนรูที่ตนถนัด
ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู

ไปตามสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยให
กิจกรรมการเรียนรูที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณชวยใหผูเรียนสรางองคความรูใหมที่

ประกอบดวย ความตระหนักถึงความจำเปนของการ
เรียนรู ความรู ความเขาใจ ทกัษะ และเจตคติทีจ่ะสง
ผลใหผูเรียนเห็นคุณคาขององคความรูที่สรางข้ึนและ
พรอมที่จะนำความรูไปใชในสถานการณใหมๆ และ
ปรบัเปลีย่นขยายองคความรูออกไปอยางตอเน่ือง 
บทสรุป 

แนวทางการจัดการเรียนรูของผูใหญ ไดแก 
การจัดใหมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรู 
การจัดบทเรียนและองคประกอบในการเรียนรูท่ีสามารถ
นำไปใชในชีวิตประจำวัน และตรงตามความตองการ
ของผูเรียน ขณะเดียวกันการเรียนรูนั้นตองสามารถ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
แกผูเรียน โดยท่ีผูจัดกิจกรรมการเรียนรูแกผูใหญ ควร
มีบทบาทเปน ผู อำนวยความสะดวกเปน ผู จั ด
กระบวนการเรียนรู และแนะแนวทาง เพ่ือใหผูเรียนได
เรียนรู คิดเปนมีเหตุผล สามารถแกปญหา ใหผูเรียน
สามารถนำความคิด ความเช่ือและประสบการณเดิม
ของตนมาเชื่อมโยงกับประสบการณเรียนรูที่จัดขึ้น 
เพ่ือนำไปสูความรูใหม และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ตามเปาหมายของการจัดการเรียนรูนั้นลักษณะดัง
กล าว น้ีสอดคลอง กับกระบวนการ เรี ยนรู จาก
ประสบการณ ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูโดยการดึง
เอาประสบการณออกมาเพ่ือพัฒนาความคิดใหม 
เจตคติใหม ไปสูการสรางองคความรูใหม เปน 
กระบวนการเรียนรูที่เชื่อวา การเรียนรูเกิดจากการ
ปฏิบัติจริง การเรียนรูจากประสบการณเกิดข้ึนเม่ือคน

ไดเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง แลว

สามารถมองยอนกลับไปเพื่อประเมินผลและตัดสิน
เลือกส่ิงท่ีมีประโยชนหรือมีความสำคัญท่ีจะเปนความรู
ใหมที่จะนำไปใชปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตอไป 
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การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการ
พัฒนาจิตพิสัยสำหรับการเรียนการสอนในปจจุบัน 
The Integrating Methods in the Affective Domain for a Current Teaching 
and Learning  
 
เอกนฤน  บางทาไม* 

 

บทคัดยอ 

หนวยงานภาครัฐไดมีนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยการกำหนดยุทธศาสตรเก่ียวกับการพัฒนา
มนษุยอยางรอบดานโดยส่ิงท่ีสำคัญคือการพัฒนาดานจิตใจเพ่ือพัฒนาคนใหเปนศูนยกลางทางการเรียนรู เชน
เดียวกับหนวยงานดานการศึกษาท่ีเนนความสำคัญของการพัฒนาจิตพิสัยเน่ืองจากเปนปจจัยพ้ืนฐานในการ
สงเสริมใหผูเรียนประสบความสำเร็จทัง้ในดานการเรียนและการอยูรวมกันในสงัคมซึง่ในปจจบุนั การพัฒนารูป
แบบการเรียนการสอนเปนนวัตกรรมท่ีมผีูสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอนดานจติพิสยัจงึ
เปนสิง่ทีส่ำคญัท่ีจะชวยสงเสริมและเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูไดเปนอยางด ีทัง้นีผู้ออกแบบการเรยีนการสอนควร
ศกึษาหลักการท่ีสำคัญ 5  ขัน้ดังน้ี 1) ขัน้การรับรู (Receiving or attention) 2) ขัน้การตอบสนอง (Responding)  
3) ขัน้การสรางคุณคา (Valuing) 4) ขัน้การจัดระบบคณุคา (Organization) และ 5) ขัน้การสรางลักษณะนิสยั  
(Characterization by a value) การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการพัฒนาจิตพิสยัใหมคีวาม
เหมาะสมจะสามารถนำไปประยุกตใชไดกับการจัดการเรียนการสอนไดทุกรายวิชา เพ่ือชวยกำกับผูเรียน 
เกิดคณุลักษณะนิสยัทางการเรียนท่ีด ีตลอดจนการปรับพฤติกรรมทางการเรียนไดอยางเหมาะสมตอไป 

 
The governmental agencies have had policies of a country development by implementing 

strategies focusing on human development. The primary key, therefore, is an affective development in 
order to improve humans to be a learning center. Similarly, the educational agencies concentrate 
on an importance of an affective development because it is a basic factor which promotes learners 
to achieve both learning and community living. Currently there are numerous people who are 
interested in a teaching development as an innovation, especially on methods in the affective 
domain which are vital to promote and to create a better learning. Thus, the educator examined 
five important principals as follows: 1) receiving or attention 2) responding 3) valuing 4) organization 
and 5) characterization by a value. An appropriate integration of methods in the affective domain 
can be applied to teach for all subjects because these methods are able to monitor learners’ good 
learning manners and appropriate learning behavior adaptation.     

 

* ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการพัฒนาจิตพิสัย 

เอกนฤน  บางทาไม 
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บทนำ 
นโยบายของภาครัฐในการสงเสริมจิตพิสัย 
คุณลักษณะท่ีสำคัญของบุคคลในดานจิต

พิสัยเปนส่ิงท่ีประเทศไทยใหความสำคัญมาโดยตลอด 
เน่ืองจากเปนพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและสงผลถึง
คุณลักษณะนิสัยในดานการเรียนรู หนวยงานท้ังภาค
รัฐและเอกชนตางใหความสำคัญในการพัฒนาองคกร
ของตนในดานจิตพิสัยดังจะเห็นไดจาก แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ถึงฉบับที่ 11  
(พ.ศ.2555-2559) โดยมีแนวคิดมุงหวังในการใหคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา กลาวไดวาการพัฒนาคน 
เน่ืองจากการพัฒนาคนจะนำไปสูการพัฒนาท่ีสมดุล
และย่ังยืน “การพัฒนาคน” หมายถึง การพัฒนา
คุณภาพและสมรรถนะของคนใหมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน สังคม 
และของชาติ การกำหนดยุทธศาสตรเก่ียวกับการ
พัฒนาคนดานจิตใจ เพ่ือมุงใหคนไดรับการพัฒนา
อยางครบถวนใน 3 ดาน คือ เปนคนเกงท่ีมีปญญา มี
คุณธรรมจริยธรรม และเปนคนท่ีมีความสุขทั้งทาง
กาย ใจ และทางสังคม ยุทธศาสตรของการพัฒนาคน
จึงเนนการพัฒนาแบบบูรณาการในทุกมิติอยางเปน
องครวม และใหความสำคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุล
ทั้งดานตัวตน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม โดย
เฉพาะอยางย่ิงการสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี ให
เกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะทำใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
โดยมุงพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ” 
ท้ังน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในปจจุบัน 

(ฉบับที่ 11) มีใจความสำคัญท่ีกลาวถึงประเทศชาติ
ตองเผชิญกับการเปล่ียนท่ีสำคัญของประเทศท้ัง
ภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนไปอยาง
รวดเร็วและซับซอน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ

รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยาง
เหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป 
การสรางภูมิคุมกันของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพในดานการ
พัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนแรงขับเคล่ือนท่ีสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ 
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2554) โดยเฉพาะหนวยงานดานการศึกษาที่เล็งเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาจิตพิสัยเน่ืองจากเปนปจจัย
พ้ืนฐานในการสงเสริมใหผูเรียนประสบความสำเร็จ
ทั้งในดานการเรียนและการอยูรวมกันในสังคมซึ่งใน
ปจจุบันแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่สิบเอ็ด (2555-2559) ที่มีการใหความสำคัญ
กับการพัฒนาคนเปนศูนยกลาง เนนดุลยภาพท้ัง 3 
ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรู สังคมสมานฉันทเอ้ืออาทรตอกัน โดยมี
การมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูใหมๆ สนับสุนนการ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการแสวงหาและเผยแพร
ความรู ซึ่งแสดงใหเห็นไดวาในการพัฒนาสังคมให
เขมแข็งและมีคุณภาพ มีการพัฒนาคนอยางรอบดาน
เพ่ือพัฒนาใหคนมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู ปฏิรูปการ
เรียนรูเพ่ือผูเรียน พัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือสราง
ความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา สรางสรรคประยุกตใช
และเผยแพรความรูและการเรียนรู สงเสริมสรางสรรค
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม จำกัด ลด ขจัดปญหา
ทางโครงสรางเพ่ือความเปนธรรมในสังคม พัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและจัดระบบทรัพยากรและ

การลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) กลาวได
วาแนวนโยบายเพ่ือดำเนินการมีวัตถุประสงค เพ่ือ

พัฒนาใหคนมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู ปฏิรูปการเรียนรู
เพ่ือผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค พัฒนากำลัง
คนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพ่ึงพาตนเอง 

พัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือสรางความรู ความคิด 
ความประพฤติและคุณธรรมของคน สงเสริมการวิจัย
และพัฒนา สรางสรรคประยุกตใชและเผยแพรความรู 

การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการพัฒนาจิตพิสัย 
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และการเรียนรู สงเสริมสรางสรรคทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม จำกัด ลด ขจัดปญหาทางโครงสรางเพ่ือ
ความเปนธรรมในสังคม ดังน้ันการพัฒนาจิตพิสัยซ่ึง
เปนคุณลักษณะท่ีสำคัญของการปลูกฝงคุณธรรม
ตลอดจนการพัฒนาจริยธรรมจึงเปนสิ่งท่ีจำเปนที่ผู
สอนควรเสริมสรางใหกับผูเรียนท้ังในหองเรียนนอก
หองเรียน และบูรณาการเขาไปสูในทุกมิติในการเรียน
การสอน 

 
ความสำคัญ ความหมายและคุณลักษณะของ 
รูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนเปนนวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีผูสอนในปจจุบันนิยมพัฒนาข้ึน รูป
แบบการเรียนการสอนเปนนวัตกรรมดานวิธีการ โดย
ใชกระบวนการ กลยุทธ วิธีสอน กลวิธีในการพัฒนา
ทางการศึกษา สื่อ กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอด
จนการประเมินผล แสดงในรูปแบบแผนภาพ แผนภูมิ 
หรือกราฟก และมีรายละเอียดท่ีนำไปสูการปฏิบัติ 
โดยการออกแบบของผูสอนท่ีสามารถตอบสนองการ
เรียนรูกับผูเรียนไดอยางหลากหลาย เชน รูปแบบการ
เรียนรูแบบรายบุคคล รูปแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง 
รูปแบบการเรียนแบบมีสวนรวม รูปแบบการเรียนรู
แบบแกปญหา รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ
เปนตน กลาวไดวาการพัฒนาการเรียนการสอนจำเปน
ตองอาศัยวิธีการและดำเนินการใหมีความสอดคลอง
กับนวัตกรรมทางการศึกษาอื่นๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูสอน

วาจะนำเสนอในรูปแบบใด ตามบริบทท่ีผูสอนตองการ 
จอยสและเวล (Joyce and Weil, 1996); เซเลอรและ
คณะ (Saylor and Other, 1981) ไดกลาวถึงรูปแบบ

การเรียนการสอนไวตรงกันวา รูปแบบการเรียนการ
สอนเปนแบบแผนที่นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนหรือการสอนในลักษณะกลุมยอย หรือการสอน
พิเศษเพ่ือจัดส่ือการสอน มีความหมายรวมถึง หนังสือ 
ภาพยนตร เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร 

และหลักสูตรสำหรับรายวิชา ซ่ึงแนวทางการออกแบบ
การสอนจะชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามที่รูป
แบบกำหนดจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน โดยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบหน่ึงจะมีจุดเนนท่ีเฉพาะเจาะจง
อยางใดอยางหน่ึง นอกจากน้ี จอยสและเวล (Joyce 
and Weil, 1986) ไดจัดกลุมของรูปแบบการเรียนการ
สอน เปน 4 กลุม ไดแก 

1. กลุมที่เนนการประมวลผลขอมูล (The 
Information Processing Family) รูปแบบการสอน
ในกลุมนี้เนนการคนหาและประมวลผลขอมูล ใหรู
ปญหาและหาคำตอบของปญหา และใหผูเรียนได
พัฒนาความคิดและสรางมโนทัศน รูปแบบการสอน
ในกลุมนี้บางรูปแบบเนนใหผูเรียนสรางมโนทัศนและ
ทดสอบสมมติฐาน บางรูปแบบมุงท่ีการพัฒนาความ
คิดสรางสรรค บางรูปแบบมุงสงเสริมความสามารถ
ทางสติปญญาโดยท่ัวไป  

2. กลุมที่เนนตัวบุคคล (The Personal 
Family) รูปแบบการสอนในกลุมนี้มุงพัฒนาตัวบุคคล 
พัฒนาทัศนคติและคานิยมท่ีดีงาม เพ่ือใหบุคคลมี
ความเขาใจในตนเองดีขึ้น มีความรับผิดชอบตอการ 
กระทำตนเอง มีความสามารถในการสรางสรรค เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหสูงขึ้น 

3. กลุมที่เนนปฏิสัมพันธทางสังคม (The 
Social Family) รูปแบบการสอนในกลุมนี้มุงพัฒนา 

ผูเรียนใหมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืนและยอมรับ
ความแตกตางระหวางบุคคลเนนการใหกระบวนการ
ประนีประนอมในการแกปญหา เนนการมีสวนรวม

กับผูอื่น  
4. กลุมที่ เนนการปรับพฤติกรรม (The 

Behavioral Systems Family) รูปแบบการสอนใน
กลุมนี้มุงพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน และทักษะใน
การปฏิบัติ โดยทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีรองรับรูปแบบการ

สอนในกลุมน้ี ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social 
Cognitive Theory)  

 

การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการพัฒนาจิตพิสัย 
เอกนฤน  บางทาไม 



33

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

จากการแบงประเภทของรูปแบบทั้ง 4 กลุม 
จะแสดงใหเห็นไดวากลุมที่เนนตัวบุคคล กลุมที่เนน
ปฏิสัมพันธทางสังคม และกลุมท่ีเนนการปรับพฤติกรรม 
มีเปาหมายและแนวทางท่ีสามารถนำไปประยุกตใช
ในการพัฒนาจิตพิสัยสำหรับการเรียนการสอนไดเปน
อยางดี โดยความมุงหมายท่ีสำคัญในการพัฒนาจิต
พิสัยโดยสวนมากจะประเมินจากการแสดงพฤติกรรม  
 
องคประกอบของรูปแบบ 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยทั่ ว ไปมี
องคประกอบรวมที่สำคัญซึ่งผูพัฒนารูปแบบการสอน
ควรคำนึงดังตอไปนี้ 

1.  หลักการของรูปแบบการสอน เปนสวนท่ี
กลาวถึงความเชื่อและแนวคิดของทฤษฎีที่รองรับรูป
แบบการสอน หลักการของรูปแบบการสอนจะเปนตัว
ชี้นำการกำหนดจุดประสงค เน้ือหากิจกรรมและขั้น
ตอนการดำเนินการในรูปแบบการสอน เพ่ือใหผูที่จะ
นำรูปแบบไปใชสามารถเขาใจกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนไดเปนอยางดี 

2.  จุดประสงคของรูปแบบการสอน เปนสวน
กลาวถึงเปาหมายท่ีสำคัญท่ีจะใหผูสอนทราบถึง
เปาหมายปลายทางการเรียนรูที่ไดจากการใชรูปแบบ
การสอน 

3.  เน้ือหา เปนองคประกอบท่ีสำคัญและ
เปนสวนกำกับการออกแบบการเรียนการสอนตลอด

จนใชในการลำดับความตอเน่ืองของรูปแบบ โดยเน้ือหา
การเรียนการสอนจะนำเสนอไปพรอมกับวิธีสอน 

4.  สื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน เปน
องคประกอบที่ผูสอนหรือผูพัฒนารูปแบบจะนำมา 
สอดแทรกกับเน้ือหาและวิธีสอนเพ่ือดำเนินการจัดการ
เรียนรูใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

5.  การวัดและการประเมินผล เปนสวนท่ี

ประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่กำหนดไว เชน
ดานความรู ดานทัศนคติ ดานพฤติกรรม ดานทักษะ

กระบวนการ จะแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของรูป
แบบการสอน 

6. เง่ือนไขการใชรูปแบบ เปนสวนท่ีนำ
เสนอกับผูใชรูปแบบวาจะนำรูปแบบนั้นๆ ควรเตรียม
การนำไปใชอยางไร ตองเตรียมช้ันเรียนอยางไร บริบท
เปนอยางไร เปนตน  

7. ขอจำกัดของรูปแบบ เปนสวนท่ีกลาว
ถึงส่ิงท่ีรูปแบบไมสามารถนำไปใชภายใตขอจำกัด
ตางๆ ได เชน รูปแบบดังกลาวเหมาะสำหรับผูเรียน
ในระดับใด วิชาชีพใด ใชไดในระยะเวลาใด เปนตน 

ทิศนา แขมมณี 2557; คีฟส (Keeves J. 
1997) ไดกลาวถึงส่ิงท่ีควรคำนึงสำหรับการพัฒนา 
รูปแบบมี สามารถอธิบายได ดังน้ี   

1. รูปแบบจะตองนำไปสูการทำนาย  
(Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน ทดสอบ
ได กลาวคือสามารถนำไปสรางเครื่องมือเพ่ือทดสอบ
องคความรูตางๆ ที่ผูสอนจัดใหกับผูเรียนได 

2. โ ค ร ง ส ร า ง ข อ ง รู ป แ บ บ จ ำ ต อ ง
ประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal 
relationship) ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนสามารถใช
อธิบายปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชรูป
แบบนั้นๆ ได 

3. รูปแบบจะตองสามารถช วยสร าง
จินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept)
และความสัมพันธ (Interrelations) สามารถสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนไดอยางอิสระสอดคลองกับ

เปาหมายการเรียนรู 
4.  รูปแบบควรจะประกอบดวยความสัมพันธ

เชิงโครงสราง (Structural Relationships) มากกวา 
ความสัมพันธเชิงเช่ือมโยง (Associative Relationships)
กลาวไดวากระบวนการออกแบบการเรียนการสอนจะ

ตองพัฒนาข้ึนอยางมีระบบและเปนข้ันตอนท่ีสามารถ
อธิบายไดอยางชัดเจน  

ซึ่งแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนารูปแบบ
จำเปนตองอาศัยองคประกอบท่ีสำคัญผานกระบวนการ
วิเคราะหและสังเคราะหใหเกิดขึ้นตามบริบทของการ

เรียนการสอนโดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใชรูป
แบบการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว 
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รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนา 
ดานจิตพิสัย (Affective Domain) 

โดยท่ัวไปผูสอนมักจะคำนึงถึงการจัดการ
เรียนการสอนตามขอบขายของบลูม แครทโวล และ
มาเซีย (Bloom, Benjamin S. David R. Krathwohl 
and Masia, 1973) โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดาน
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective 
Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
โดยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีนำหลักการมาประยุกต
ใชจึงควรออกแบบใหมีความสมดุลทั้ง 3 ดาน ซึ่งจะ
สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางรอบดาน ทั้งน้ี
ผูสอนสวนมากยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองในการ
ออกแบบการเรียน การสอน โดยมักจะนำขอบขาย
ดานพุทธิพิสัยเพียงดานเดียวมาใชสำหรับการออกแบบ
การสอนในทุกวิชาและทุกเปาหมายการเรียนรู  

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
สอนที่เนนพุทธิพิสัยเพียงดานเดียวมักไมเพียงพอตอ
การใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีได การพัฒนาจิตพิสัยจึง
ควรมุงเนนขอบขายดานจิตพิสัยโดยเฉพาะเพ่ือเนน
กระบวนการพัฒนาผูเรียนใหรอบดาน โดยรูปแบบดัง
กลาวสามารถกำหนดเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
มุงชวยพัฒนาผูเรียนโดยมีองคประกอบยอย ไดแก  
1) ดานความรู คือ ทราบวาสิ่งที่ดี หรือไมดีคืออะไร  
มีแนวทางในการพัฒนาจิตพิสัย 2) ดานทัศนคติ คือ 
มีคานิยมท่ีดี ปราศจากอคติในการเลือกคานิยม และ 

3) ดานพฤติกรรม คือ การแสดงพฤติกรรมพึงประสงค
โดยเปนผลจากความรู และทัศนคติ กลาวไดวาการ
พัฒนาจิตพิสัยเพ่ือสรางคานิยมที่ดีเปนสิ่งที่ซับซอน

และมีความละเอียดออนตอการพัฒนาหรือปลูกฝง  
ผูสอนจึงควรพิจารณาจำเปนตองอาศัยหลักการและ
วิธีการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม   

การกำหนดวัตถุประสงคของรูปแบบการ
พัฒนาจิตพิสัยตามท่ีผูสอนไดกำหนดข้ึนเปนเปาหมาย

ท่ีพึงประสงคเพ่ือจะนำไปสูการปรับพฤติกรรมทางการ
เรียน ซึ่งมักจะกำหนดข้ึนเพ่ือชวยใหผูเรียนได พัฒนา

ความรูสึก ทัศนคติ เจตคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
พฤติกรรมที่พึงประสงค  

การจัดการเรียนการสอนซ่ึงเปนสวนท่ีสำคัญ
เปนอยางมากในการกำหนดข้ึนตามรูปแบบการเรียน
การสอนซ่ึงในการพัฒนาจิตพิสัยมักจะดำเนินการไป
พรอมกับการสรางคานิยมโดยผูสอนมักจะนำเสนอ
ผานสถานการณ หรือการจัดประสบการณการเรียนรู
ที่จะเปนคุณลักษณะท่ีสำคัญท่ีควบคูไปกับผูเรียน
โดยทฤษฏีการพัฒนาจิตพิสัยตามเปาหมายการเรียน
รูของบลูม (Bloom’s taxonomy) แอทเธอรตัน  
(Atherton J S 2009); บลูม (Bloom 1984); คลาก  
(Clark 2001); ทิศนา แขมมณี (2556: 21-22) กลาว
ตรงกันถึงหลักการของรูปแบบสำหรับการพัฒนาจิต
พิสัย ซึ่งผูเขียนนำเสนอเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นการรับรู (Receiving or Attention)  
เปนข้ันตอนที่ผู เรียนไดรับรูคานิยมท่ีตองการจะ 
ปลูกฝงในตัวผูเรียนเอง ดวยการรับฟง การบันทึก 
การจดจำรายละเอียดตางๆ ผูสอนจัดประสบการณ
หรือสถานการณท่ีชวยใหผูเรียนไดรับรูคานิยมน้ันอยาง
ใสใจ เชน เสนอกรณีตัวอยางท่ีเปนประเด็นปญหา
ขัดแยงเก่ียวกับความเช่ือพ้ืนฐาน หรือคานิยมน้ัน 
โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม การรูตัว การเต็มใจ
รับรู และการควบคุมการรับรู 

2. ขั้นการตอบสนอง (Responding) เปน
ขั้นตอนท่ีผูเรียนไดรับรูและเกิดความสนใจในคานิยม
นั้น แลวมีโอกาสไดตอบสนองในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึง ผูสอนจัดสถานการณใหผูเรียนมีโอกาสตอบสนอง

ตอคานิยมน้ัน เชน การตอบคำถาม การแสดงความ
คิดเห็น การต้ังเปาหมาย การใหความชวยเหลือ  
การนำเสนอ โดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผูอื่น 
โดยกระตุนใหผู เรียนเกิดพฤติกรรม การยินยอม 
การตอบสนอง การเต็มใจในการตอบสนอง และความ

พึงพอใจในการตอบสนอง 
3.  ข้ันการเห็นคุณคา (Valuing) เปนข้ันตอน

ที่ผูเรียนไดรับประสบการณเก่ียวกับคานิยมน้ัน แลว
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เกิดเห็นคุณคาของคานิยมน้ัน ทำใหผูเรียนมีเจตคติที่
ดีตอคานิยมน้ัน ผูสอนจัดประสบการณหรือสถานการณ
ที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นคุณคาของคานิยมน้ัน โดยการ
ใหแสดงพฤติกรรมตามคานิยมท่ีเลือก และทำใหผูอื่น
ปฏิบัติตามคานิยมน้ัน ๆ แสดงใหเห็นถึงประโยชน
และโทษของการไมแสดงพฤติกรรมดังกลาว โดยกระตุน
ใหผูเรียนยอมรับในคุณคาน้ัน แสดงความชื่นชอบใน
คุณคาน้ัน และมีความผูกพันในคุณคาน้ัน เชน การ
เขารวมกิจกรรม การทดลอง การสาธิต ความรับผิดชอบ
ตอการทำงาน 

4. ขั้นการจัดระบบ (Organization) เปน
ขั้นตอนที่ผูเรียนรับคานิยมที่ไดเห็นคุณคาน้ัน เขามา
อยูในระบบคานิยมของตนเอง เชน การเปรียบเทียบ 
การแสดงความสัมพันธเชื่อมโยง การสังเคราะห เมื่อ
ถึงข้ันตอนน้ีผูเรียนจะรับคานิยมและมองเห็นคุณคา 
ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีตอคานิยม ผูสอนควรกระตุน
ใหผูเรียนพิจารณาคานิยมน้ันกับคานิยมอื่น ๆ ของ
ตนเอง โดยกระตุนใหผูเรียน การสรางมโนทัศนในคา
นิยมน้ัน และการจัดระบบคานิยมน้ัน 

5. ขัน้การสรางลักษณะนิสยั (Characterization 
by a value) เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนปฏิบัติตนตาม 
คานิยมที่รับมาอยางสม่ำเสมอและทำจนกระท่ังเปน
นิสัย ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนตามคา
นิยมน้ันอยางสม่ำเสมอ และติดตามผลการปฏิบัติ
ของผูเรียนโดยใหขอมูลปอนกลับ และการเสริมแรง

เปนระยะๆ จนกระท่ังผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจนเปน
นิสัยโดยกระตุนให มีหลักการในการตัดสินใจ ปฏิบัติ

ตามจนเปนนิสัยสามารถสังเกตไดจากการแสดง
พฤติกรรม การประเมินคุณสมบัติ การแกไขปญหา
ตาง ๆ โดยมีประเมินเปนระยะเวลาเปนตน  

  
การบูรณาการหลักการพัฒนาจิตพิสัยกับการ

ออกแบบการเรียนการสอน 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาจิตพิสัยควรคำนึงถึงเปาหมายทางการเรียนรู

วาจะนำไปพัฒนาจิตพิสัยในคุณลักษณะใดและ 
สงผลตอพฤติกรรมในดานใด ผูสอนจึงควรศึกษา
เอกสาร ตำรา งานวิจัยและทำการสังเคราะหทฤษฏี
เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการออกแบบการเรียนการสอน ซึ่ง
ไดแก นโยบายทางการศึกษา แนวคิด หลักการ 
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตาง ๆ 
ของผูเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน นอกจากน้ี 
ผูสอนควรไดทำการศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
ที่เฉพาะดาน และศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนเพ่ือ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไดอยางสอดคลอง 

1. ขั้นการวิเคราะห (Analysis)  
 1.1 การวิเคราะหหลักสูตรการสงเสริม 

การจัดการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมถึง
การนำไปใชกับการเรียนการสอนท้ังในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน  

 1.2 การวิเคราะหผูสอน ความพรอม
ในการจัดการเรียนการสอนการใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
การบรูณาการวิธีสอน มีความยืดหยุนในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู มีเวลาในการติดตามและประเมิน
ผลตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนการ
ตั้งเปาหมายทางการเรียน การอธิบายวิธีการเรียน 
และการประเมินผลในการเรียน  

 1.3 การวิเคราะหผูเรียน โดยศึกษา
คุณลักษณะทางจิตวิทยาของผูเรียน อายุ การศึกษา 
เพศ ความสนใจ การสงเสริมใหผูเรียนไดการสรางคา
นิยมใหกับตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินตนเอง 
ตอบคำถามและเช่ือมโยงเน้ือหาการเรียน นำไปสูชีวิต

ประจำวัน  
 1.4 การวิเคราะหนโยบายสงเสริมการ

เรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา โดยนำมากำหนดแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนภายในสถาบันตลอดจนโครงการท่ีสถาบัน

ไดจัดข้ึนประกอบการออกแบบการเรียนการสอน 
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2. ขั้นออกแบบการเรียนการสอน (Design)   
 2.1 กำหนดเน้ือหา โดยการจัดเตรียม

เน้ือหารายวิชาที่สอดคลองโดยสอดแทรกเนื้อหาที่
สงเสริมการพัฒนาจิตพิสัย ควรมีการกำหนดเน้ือหาท่ี
เนนการบวนการคิดและการตัดสินใจโดยพิจารณาถึง 
การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห การคิด
ข้ันสูง การคิดแกปญหา และกระบวนการปรับพฤติกรรม 
เปนตน 

 2.2 กำหนดวิธีสอน โดยควรเลือกวิธี
สอนท่ีสอดคลองกับเน้ือหา กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ผูเรียน สื่อการสอน และการประเมินผล ที่มี
ผลการศึกษาท่ีสนับสนุนการพัฒนาจิตพิสัย 

 2.3 กำหนดกิจกรรมใหสอดคลอง 
กับรายวิชา โดยผูออกแบบกำหนดกิจกรรมเพื่อ 
สงเสริมการแสดงออก เพ่ือที่ผูสอนสามารถประเมิน
พฤติกรรมไดอยางชัดเจน โดยเนนกิจกรรมการอภิปราย  
การแสดงออก การนำเสนอแนวคิด  

 2.4 กำหนดรายงาน โดยเนนการ
บันทึกขอมูล การแสดงแนวคิด การใหเหตุผล การ
ตัดสินใจ การตระหนัก ใหคุณคาในสิ่งท่ีกระทำ มีการ
ประเมินผลลัพธทั้งของตนเอง และผูอื่น  

 2.5 กำหนดการประเมินผล เปนการ
กำหนดการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน สำหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเนนการประเมินผล

ผูเรียนแบบรอบดานในชองทางที่ผูเรียนและผูสอนได
ตกลงกันไวลวงหนา เพ่ือใหผูเรียนเต็มใจในการมี
สวนรวมในชั้นเรียน  

3. ขั้นการพัฒนา (Development) 

 3.1 ดำเนินการออกแบบการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีกำหนดไว โดยมี
การหาคุณภาพ และประสิทธิภาพของรูปแบบการ

สอนตามหลักสากล 
 3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามที่

ไดกำหนดรูปแบบไว ผูสอนอาจใชสื่อเทคโนโลยี
ประกอบ และมีเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีสอดคลอง
กับรายวิชาและความตองการของผูเรียน 

 3.3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งผูสอนควรออกแบบกิจกรรมตามหลักการ
พัฒนาจิตพิสัยและเทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมจาก
หลักการออกแบบท่ีกำหนดไว โดยมุงเนนการจัด
กิจกรรมกลุม และผลงานในลักษณะรายบุคล โดย
พิจารณาถึงการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.4 การพัฒนาเคร่ืองมือสำหรับการ
วัดผล ผูสอนดำเนินการพัฒนาเคร่ืองมือสำหรับการ
วัดผลตาง ๆ ไดแก การวัดดานความรู โดยใชแบบ
ทดสอบ แบบประเมินสถานการณ การวัดดานทัศนคติ 
โดยใชแบบประมาณคา แบบประเมินตนเอง แบบ
ประเมินทัศนคติ และการวัดดานพฤติกรรม โดยใช
แบบสังเกต การสัมภาษณ  

4. ขั้นนำไปใช (Implementation) 
 4.1 เปนการดำเนินการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามรูปแบบอยางมีสวนรวม โดย 
ผูสอนจะเปนผูใหการสนับสนุน กระตุน และใหการ
เสริมแรงในลักษณะตางๆ การตอยอดเน้ือหา  

 4.2 เตรียมพรอมสำหรับการแกไข
ปญหา ที่อาจเกิดข้ึนระหวางการจัดการเรียนการสอน 
และการใหคำปรึกษากับผูเรียน  

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)   
 ควรมีการประเมินผลโดยเปดโอกาสให

ผูเรียนไดมีการประเมินตนเอง ประเมินโดยผูสอนกับ
ผูเรียน ประเมินโดยผูเรียนกับผูเรียน หรืออาจมีบุคคล
ภายนอกช้ันเรียนรวมประเมิน จะทำใหการประเมิน

สมบูรณมากย่ิงขึ้น โดยแบงเปน 3 ดาน ดังน้ี  
 5.1 การประ เมินความรู เ ป นการ

ประเมินสิ่งท่ีประเมินผูเรียนวาส่ิงใดควรรู ควรกระทำ
หรอืไมโดยสวนมากจะเปนการประเมินจากสถานการณ 
การตัดสินใจ การประเมินความรูดานจิตพิสัยโดยตรง  
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 5.2 การประเมินทัศนคติ เปนการ
ประเมินดวยการสังเกตตนเอง (Self - evaluation) 
การแสดงความคิดเห็น การประเมินคานิยม การให
คาน้ำหนักในการตัดสินใจตาง ๆ โดยสวนมาก 
การประเมินทัศนคติจะสงผลถึงการตัดสินใจในการ 
กระทำตาง ๆ   

 5.3 การประเมินพฤติกรรม เปนการ
ประเมินโดยใชการสังเกตของผูสอนท่ีมีตอผูเรียน 
ระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันเอง และการประเมิน
ตนเองของผูเรียน โดยสวนมากจะประเมินไดจากการ
เขียนบันทึกประจำวัน บันทึกการมีสวนรวมตาง ๆ ใน
การเรียน การอภิปราย ตอบคำถาม การแสดงบทบาท
สมมติในลักษณะตาง ๆ โดยการสังเกตพฤติกรรมใน
ดานจิตพิสัยจะมีการติดตามผูเรียนไปสักระยะหนึ่ง
หลังจากเรียนสำเร็จไปแลว และมีการประเมินผลซ้ำ
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะนิสัยของผูเรียนหรือความคงทน
ในการแสดงพฤติกรรมตอไป 

 
บทสรุป 

รูปแบบการพัฒนาตามหลักการจัดการเรียนรู
จิตพิสัย เปนสิ่งที่ผูออกแบบการเรียนเรียนการสอน
ควรพิจารณาในการพัฒนารูปแบบเน่ืองจากพัฒนาการ
เรียนการสอนในทุกมิติของการศึกษาจำเปนตองใช
หลักการพ้ืนฐานดานจิตพิสัย กลาวไดวารูปแบบดัง

กลาวมีความเหมาะสมสำหรับการนำไปประยุกตใชได
กับทุกรายวิชา เพ่ือชวยกำกับผูเรียนเกิดคุณลักษณะ
นิสัยทางการเรียนท่ีดี ตลอดจนการปรับพฤติกรรม

ทางการเรียนไดอยางเหมาะสม ดังน้ันการนำหลักการ
ตาง ๆ ไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนารูปแบบควรนำไป

บูรณาการกับการสอนของตนเอง ตามสัดสวนท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงบริบททางการศึกษา เพ่ือ
เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและตอบ
สนองความตองการของสังคมในยุคปจจุบันตอไป 
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การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล
Differentiated Instruction 

 
อติยศ   สรรคบุรานุรักษ * 
ศศิณัฎฐ  สรรคบุรานุรักษ * 
 

บทคัดยอ 

 
ในบริบทของการจัดการศึกษา สิ่งสำคัญท่ีสุดคือ ผูสอนตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหตอบ

สนองความตองการของผูเรียน และทำความเขาใจในความตองการท่ีแตกตางกันของผูเรียนอันนำไปสูการ
จัดการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือจัดกลุมตามความสามารถ ความสนใจ และความพรอมของผูเรียน การสอน
ทักษะ หรือจัดเน้ือหาใหมีความสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะกลุม ซึ่งจะชวยใหผูสอนสามารถวิเคราะหขอมูล 
ผูเรียนเปนรายบุคคล และจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลท่ีดี มีประสิทธิภาพ
อันจะชวยเสริมสรางพัฒนาการของผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนด แนวคิดทางการศึกษาแนวใหมจึง
เนนในเรื่องการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (Differentiated Instruction) ยึดหลัก
ความแตกตางระหวางบุคคลโดยมุงจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 
ตามความสามารถ ความสนใจและความพรอม ทั้งน้ีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดีเย่ียมน้ัน ตอง
อาศัยผูที่มีวิสัยทัศนผูที่เปนแรงบันดาลใจ เขาใจหรือมีความตระหนักและเปนแบบอยางในการจัดการเรียน
การสอน การจัดบรรยากาศในหองเรียนท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

 

In educational context, responding learners’ needs were the most important. Instructors 
should also understand the differentiated needs of learners in order to provide individual or group 

learning for different abilities, interests and readiness. While skill teaching or appropriate content 
providing for specific learners’ group would help instructors analyze individual needs and provide 
suitable and effective instruction to respond individual differences. It would improve learners’ 

progress to achieve learning goals. New instructional concept concerned on providing education 
which emphasized the individual differences or called “Differentiated Instruction”. Differentiated 
Instruction was based on individual differences which focused on learning environment that 
provided individual learning  according to learners’ abilities, interests, and readiness. However, 
effective differentiated instruction required person who had vision and inspiration understand and 

aware of this instruction and also being model for providing instruction and managing classroom 
environment that corresponded to individual differences. 

* อาจารย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทนำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ไดมีการกำหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา
ไทย เพ่ือรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และแก
ปญหาวิกฤติการณทางการศึกษาไทย มีการกำหนด
ใหผูเรียนเปนสำคัญ โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติการเรียนรูและเต็มศักยภาพ 
และกระบวนการเรียนรูตองจัดขึ้นใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียนแตละคน โดย
คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและจุดเนนท่ีถือ
เปนหัวใจประการหน่ึงของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฉบับนี้ คือ การปฏิรูปการจัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนไดพัฒนาดานกระบวนการคิด รวมไป
ถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ไดเนนเจตคติที่จำเปนตอการศึกษาตอการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผู
เรียนเปนสำคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และใน
การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดและ
ความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตใช
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาใหผู เ รียนเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำ
เปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  อยางสมดุล รวม

ทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวในทุกวิชา ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน อำนวยความสะดวกให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และใชวิจัยเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรู

ไปพรอมกันจากสื่อและแหลงเรียนรู ที่หลากหลาย 
พอแม ผูปกครองและชมุชน มสีวนรวมในการจัดการเรียน

รูใหเกิดขึน้ไดทกุเวลา  ทกุสถานท่ี (กรมวิชาการ, 2545 : 9) 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ความแตกตางระหวางบุคคล 

การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการท่ี
สำคัญในการนำหลักสูตรสูการปฏิบัติ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามศักยภาพตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมองเนนใหความสำคัญท้ังความรู คุณธรรม  
ผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู ออกแบบ
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับศักยภาพและบริบท
ของผูเรียน การใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
การออกแบบและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและนำไปสูการ
พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผูเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค จากความสำคัญของการจัดการเรียน
การสอนดังกลาว ผูสอนจึงตองคำนึงถึงประเด็น 
ตาง ๆ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  
ดังนี้ 1. ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  
2. การเนนความตองการของผูเรียนเปนหลัก 3. การ
จัดกิจกรรมนาสนใจ ไมทำใหผูเรียนเบ่ือหนาย 4. ความ
เมตตากรุณาตอผูเรียน 5. การทาทายใหผูเรียนอยากรู 
6. การตระหนักถึงเวลาท่ีเหมาะสมที่ผูเรียนจะเกิด
การเรียนรู 7. การสรางบรรยากาศหรือสถานการณให
ผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 8. การสนับสนุน
และสงเสริมการเรียนรู 9. การมีจุดมุงหมายของ 

การสอน 10. การเขาใจผูเรียน ภูมิหลังของผูเรียน  
11. การไมยึดวิธีการใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน 12. การเรียน
การสอนที่ดีเปนพลวัต (Dynamic) กลาวคือมีการ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาท้ังในดานการ
จัดกิจกรรมการสรางบรรยากาศ การจัดเน้ือหาสาระ 

เทคนิควิธีการ 13. การสอนในส่ิงท่ีไมไกลตัวผูเรียน
มากเกินไป (มาเรียม นิลพันธุและคณะ,2555:34-35) 
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ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนเปน
สิ่งที่ผูสอนจะตองตระหนักถึงเปนอยางย่ิง ซึ่งสงผล
ตอการเรียนรูของผูเรียน ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูและการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียนท่ีมีวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ความสำคัญ
และความจำเปนในการวิเคราะหผูเรียนอันเกิดจาก
การเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2546 มาตรา6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มาตรา10  
การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรา22 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองไดและถือวาผู
เรียนมีความสำคัญท่ีสุด และมาตรา24 (1) การจัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 
และความถนัดของผูเรียน โดยคำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ไดมีนักการศึกษาไดศึกษาวิจัยความ
แตกตางระหวางบุคคลในหลายประเด็น โดยมีประเด็น
ความแตกตางระหวางบุคคลท่ีมีผลตอการเรียนรู ดังน้ี 

1. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ส ติ ป ญ ญ า 
(Intellectual ability) ความสามารถภายในตัวบุคคล
ที่พิจารณาไดจากพฤติกรรมที่แสดงออก ที่มีความ
คลองแคลว รวดเร็ว ถูกตอง ในการคิดแกปญหาและ

การปรับตัว ความ สามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอม (Adaptation) ความสามารถในการแก
ปญหา (Problem solving) ความสามารถในการคิด

แบบนามธรรม (Abstract thinking) ความสามารถ
ในการเรียนรู (Learning ability) เปนตน  

2. ลลีาการเรียน(Learning Style) หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีแตกตางกันของผูเรียน ซึ่งเปนตัวบงชี้วา 
ผูเรียนเรียนรูอยางไร ซึ่งผูเรียนแตละคนมีวิธีการเรียน

รู การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมแตกตางกัน  
ผูเรียนเลือกวิธีการเรียนท่ีตนถนัดในการเรียนรู และ
ในบางกรณีผูเรียนสามารถปรับตัวหรือวิธีการเรียนรู

ตามลักษณะของเน้ือหาท่ีจะเรียนได (Kolb,1984 
อางถึงใน มาเรียม นิลพันธุและคณะ, 2555:7) 

3. ความรูกอนเรียน(Prior Knowledge) 
ความรูท่ีเกิดจากประสบการณท่ีผานมากอนท่ีจะเรียนรู
เรื่องใหม ซึ่งมีความเก่ียวของโดยตรงกับการจัดการ
เรียนรู และมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

4. ความเครียด(Anxiety) ระดับความ 
เครียดสูงจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงจะรบกวน
กระบวนการการทำงานของสมองที่เปนตัวควบคุม
การเรียนรู 

5. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์(Achievement 
motivation) แรงจูงใจที่เปนแรงขับใหบุคคลพยายาม
ที่จะประกอบพฤติกรรมท่ีจะประสบสัมฤทธิผลตาม
มาตรฐานความเปนเลิศ (Standard of Excellence) 
ที่ตนต้ังไว บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจะไมทำงาน
เพราะหวังรางวัลแตทำเพ่ือจะประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีต้ังไว ผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจะมีลักษณะ
สำคัญ ดังน้ี  1. มุงหาความสำเร็จ (Hope of Success) 
และกลัวความลมเหลว (Fear of Failure) 2. มีความ
ทะเยอทะยานสูง 3.ต้ังเปาหมายสูง 4.มีความรับผิดชอบ
ในการงานดี  5.มีความอดทนในการทำงาน  6.รูความ
สามารถที่แทจริงของตนเอง 7.เปนผูที่ทำงานอยางมี

การวางแผน 8.เปนผูที่ตั้งระดับความคาดหวังไวสูง 
การเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวาง

บุคคล เปนวิธีการเฉพาะตัวในการศึกษาของแตละ
คนใหเรียนอยางลึกซ้ึงและรวดเร็วเทาท่ีจะทำได  

ซึ่งทำใหผูสอนเชื่อไดวาผูเรียนจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
ผูสอนในหองเรียนท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเนนความ
แตกตางระหวางบุคคลจะใชเวลาอยางยืดหยุน มีการ

เลือกใชทฤษฎีที่เหมาะสมและเปนเพ่ือนคูคิดหรือผู
อำนวยความสะดวกใหแกผูเรียนเพ่ือดูวาสิ่งท่ีผูเรียน
กำลังเรียนและสภาพแวดลอมในการเรียนเหมาะสม
กับผูเรียนหรือไม ผูสอนจะไมบังคับใหผูเรียนอยูใน
กรอบมาตรฐานที่ตั้งไวกอนหนาน้ี อาจเรียกไดวา 
ผูสอนก็คือผูเรียนท่ีเรียนรูจากผูเรียนของตัวเอง ผูสอน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล 
อติยศ   สรรคบุรานุรักษ, ศศิณัฎฐ  สรรคบุรานุรักษ 
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เปนท้ังผูวินิจฉัยปญหา ผูแนะนำทางเลือกท่ีดีที่สุดให
กับผูเรียน การเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตาง
ระหวางบุคคลนั้นเร่ิมตนดวยความคิดที่ชัดเจนและ
ยืดหยุนท่ีประกอบดวยแนวทางและวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศหรือมีประสิทธิภาพ ผูสอนตองสะทอนผลผูเรียน
เปนรายบุคคลอันเกิดจากการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือหาวิธีการหรือเทคนิคการสอนใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับผูเรียนดวย (Tomlinson,1999:2) 
ผู สอนควรพิ จารณา วิ ธีการ เ รี ยนการสอนที่ มี 
ความหลากหลายและมีความสอดคลองกับผูเรียน
เพ่ือตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางความแตกตางระหวาง
บุคคลน้ันตองอาศัยวิธีการท่ีมีความหลากหลาย ซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบดังตอไปนี้ กลยุทธวิธีการ
สอน รูปแบบและโครงสราง วิธีการการเรียนการสอน
ที่เสริมสราง ความแตกตาง การวัดและการประเมิน
ผล การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถตอบ
สนองการเรียนรูท่ีเกิดจากความสนใจและความพรอม
ของผูเรียนแตละคน การเรียนการสอนท่ีสงเสริมความ
แตกตางระหวางบุคคลเปนแนวความคิดแนวหน่ึงท่ีดี
ที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูอยาง
เปนระบบ ระเบียบ การเรียนการสอนท่ีเสริมสรางความ
แตกตางระหวางบุคคล คือ ไมใชการจัดการเรียนสอน
เปนรายบุคคล สำหรับคนใดคนหน่ึง หรือใหคำแนะนำ

สำหรับบางคน แตเปนการจัดกิจกรรมใหตอบสนอง
ตอความตองการของผูเรียนทุกคนท่ีแตกตางกัน โดย
การกิจกรรมการเรียนใหมีความเทาเทียมกัน เชน การ

สรางแบบจำลอง หรือสถานการณในการจัดกิจกรรม
รวมกัน  การใหคำแนะนำและกลยุทธการเรียนการ
สอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการทำงานรวม
กัน เมื่อจัดกิจกรรมที่การตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนท่ีสามารถแยกความแตกตางของแตละ

บุคคลไดแลวน้ัน จะตองกำหนดขอบเขตในการจัดการ
เรียนการสอนใหมีความเหมาะสม เชน  ขอบเขตของ
เวลา การสรางความตระหนัก การตัดสินใจ และการ

ดำเนินการ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีจะสนองตอบ
ความแตกตางระหวางบุคคลใหกับผูเรียนทุกคนจึงจะ
ถือวาเปนความสำเร็จที่ดีที่สุด จุดมุงหมายหลักของ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางความแตกตาง
ระหวางบุคคล เปนการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
หรือจัดประสบการณในการเรียนรูใหมีความเหมาะสม
กับผูเรียน โดยการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนอัน
จะเปนประโยชนและมีคุณคาตอผูเรียนแตละคน  

(Sally J. Zepeda, 2008) การจัดการเรียนรูที่เนน
ความแตกตางระหวางบุคคล  มีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของ
ที่ผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาตองเรียนรูเพ่ือนำไป
สูการปฏิบัติตามกระบวนการท่ีกำหนดใหไดอยาง
เปนรูปธรรม ไดแก การวิเคราะหผูเรียน การจัดการ
เรียนรู การประเมินผลการเรียนรูและการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, 2554 : 7 - 8)  

 
ความหมายของการเรียนการสอนท่ีเนนความ
แตกตางระหวางบุคคล 

ในบริบทของการศึกษา คือ การท่ีผูสอน
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนได ผูสอน
เปนผูทำความเขาใจกับความตองการท่ีแตกตางกัน
ของผูเรียนในรูปแบบของการจัดงานกลุม, การสอน
ทักษะ, หรือการเนนเน้ือหาเฉพาะกลุม, สงเสริมความ

สามารถดานการอานหรือวิธีการตางๆ ที่ชวยใหผูสอน
สามารถตอบสนองอยางดีและถูกตอง 

เปาหมายของการเรียนการสอนท่ีเนนความ

แตกตางระหวางบุคคลคือความสามารถ ความกาวหนา 
หรือพัฒนาการของผูเรียนอันเกิดจากการจัดการเรียน
การสอนในหองเรียนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร อันสง
ผลตอการเติบโตข้ันสูงสุดของผู เ รียนแตละคน 
อยางไรก็ตามเมื่อผูเรียนท้ังชั้นเรียนผานหลักสูตรแลว

ก็จะมีเด็กจำนวนหน่ึงที่ไมผาน และเปนธรรมดาท่ีจะ
มีผูเรียนจำนวนหน่ึงเขาใจบทเรียนต้ังแตกอนเปด
ภาคเรียนและมีอีกจำนวนหน่ึงท่ีเพ่ิงเขาใจบทเรียน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล 
อติยศ   สรรคบุรานุรักษ, ศศิณัฎฐ  สรรคบุรานุรักษ 
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ตอนที่ผูสอนสอนในหอง ซึ่งผูสอนจะมีวิธีใหเกรดเพ่ือ
เปนการวัดระดับการเรียนของผูเรียน อยางไรก็ตาม 
ผูสอนก็ตองใหเกรดอยางระมัดระวัง เพราะการให
เกรดรายบุคคลกับผูเรียนน้ันเปนตัวชี้วัดการเรียนรู
ของผูเรียนแตละคน 

นักวิชาการไดใหความหมายของการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางไวดังน้ี 

Tomlinson (1999) ไดกลาวถึง การเรียน
การสอนที่เนนความแตกตางระหวางบุคคลนั้นเริ่มตน
ดวยความคิดท่ีชัดเจนและยืดหยุนท่ีประกอบดวย
แนวทางและวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ผูสอนตอง
สะทอนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูของผูเรียนท่ีมีความ
แตกตางกัน อันจะนำไปสูการจัดบรรยากาศในช้ัน
เรียนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน 

Tomlinson (1999) การเรียนการสอนท่ีเนน
ความแตกตางระหวางบุคคล หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนท่ีชวยใหผูสอนสามารถ จัดระบบ ระเบียบ 
และจัดโครงสรางหรือกรอบแนวคิดเก่ียวกับการเรียน
การสอน 

Tomlinson (1999) การเรียนการสอนท่ีเนน
ความแตกตางระหวางบุคคล คือ การเรียนการสอนที่
มีผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนเปนผูดำเนินการ ผูสอน
เปนผูประสานเร่ืองราว เวลาวาง วิธีการและกิจกรรม 
ผูสอนเปนเพียงผูอำนวยความสะดวกท่ีทำใหผูเรียน
บรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรูรวมกันหรือวัตถุประสงค
ของการเรียนรูรายบุคคลได 

Tomlinson (1999) การเรียนการสอนท่ีเนน
ความแตกตางระหวางบุคคล หมายถึง การจัดกิจกรรม
ที่การตอบสนองความตองการของผูเรียนท่ีสามารถ
แยกความแตกตางของแตละบุคคลไดแลวน้ัน จะตอง
กำหนดขอบเขตในการจัดการเรียนการสอนใหมีความ
เหมาะสม เชน เวลา การสรางความตระหนัก การ
ตัดสินใจ และการดำเนินการในการจัดการเรียนการ
สอนที่จะสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลให
กับผูเรียนทุกคนจึงจะถือวาเปนความสำเร็จที่ดีที่สุด 

จุดมุงหมายหลักของการจัดการเรียนการสอนท่ีเสริม
สรางความแตกตางระหวางบุคคล เปนการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนหรือจัดประสบการณในการเรียนรู
ใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน โดยการเตรียมความ
พรอมใหกับผูเรียนอันจะเปนประโยชนและเสริมความ
ถนัด ความสนใจ ความสามารถของผูเรียนแตละคน  

Tomlinson (2000:4) ในบริบทของการศึกษา 
คือ การท่ีผูสอนสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนได ผูสอนเปนผูทำความเขาใจกับความตองการท่ี
ตางกันของผูเรียนอันเกิดจากรูปแบบของการจัดงาน
กลุม การสอนเสริมทักษะ หรือจัดเน้ือหาใหมีความ
สอดคลองกับผูเรียนเฉพาะกลุม สงเสริมความสามารถ
ดานการอานและกลยุทธตางๆท่ีผูสอนสามารถตอบ
สนองอยางดีและถูกตอง 

Tomlinson (2010) ไดใหความหมายของ
การเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล
ที่วา การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพจำเปน
ตองใหการศึกษาและดำเนินการอยางรอบคอบและ
โดยเจตนาท่ีจะตอบสนองความตองการเฉพาะของ 
ผูเรียน การเรียนการสอนท่ีเสริมสรางความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ชวยใหเราสามารถมองเห็นการเรียนรู
จากความหลากหลายแงหลายมุมมองของผูเรียน  
ซึ่งเปนเร่ืองท่ีละเอียดออนสำหรับการจัดการเรียนซ่ึง
บางคร้ังเราอาจจะมองตรงท่ีวาความเหมือนท่ีแตกตาง  

จากความหมายท่ีกลาวมาขางตนสามารถ
สรุปไดวา การเรียนการสอนที่เนนความแตกตาง
ระหวางบุคคลคือ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนน 
ผู เรียนเปนสำคัญ เพ่ือตอบสนองความตองการ 
ที่ แตกตาง กันของผู เ รียนแตละคนเปนการ จัด
ประสบการณในการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน  
ผูสอนในฐานะผูอำนวยความสะดวกในการเรียนรู
และชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรู      
ซึ่งสามารถสรุปหลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ความแตกตางระหวางบุคคลเปนแผนภูมิไดดังน้ี 
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แผนภูมิภาพท่ี 1 : หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคลของ Tomlinson  (2000 : 3)  

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล 
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แผนภูมิภาพท่ี 2 : ตารางเปรียบเทียบการเรียนการสอนหองเรียนแบบเดิมกับการสอนในหองเรียนท่ีเนน 
                           ความแตกตางระหวางบุคคลของ Tomlinson (1999 : 16)  
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การเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวาง
บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. การเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตาง
ระหวางบุคคลสามารถยืดหยุนได ยกตัวอยางจาก
เปาหมายทางการเรียน ทั้งผูสอนและผูเรียนเขาใจ
ตรงกัน อันประกอบดวย เวลา เคร่ืองมือ สื่อการสอน 
วิธีการจัดกลุม วิธีการเรียนหรือกระบวนการในหอง
เรียนตางๆ ลวนสามารถปรับใหเขากับความตองการ
ของผูเรียนไดเพ่ือการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตอ
ทั้งชั้นเรียนและผูเรียนรายบุคคล 

2. การเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตาง
ระหวางบุคคลนั้นจะเนนใหผูเรียนมีความหลากหลาย
ในหองเรียน ฉะน้ันจึงทำใหหองเรียนมีทั้งคำแนะนำ
จากผูสอนและแบบฝกหัดที่เหมาะสมและการเรียน

การสอนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคลน้ัน  
ทุกอยางท่ีผูเรียนพูดหรือแสดงออกผูสอนตองสรุปผล
เปนการประเมินเพ่ือความกาวหนาสำหรับผูเรียนเอง 

3. การแบงกลุมที่ยืดหยุนทำใหผู เรียนมี
โอกาสในการเรียนรูและจะชวยใหครูสามารถออกแบบ
การเรียนการสอนไดหลากหลายวิธี เชน งานเด่ียว 
งานกลุม และงานของท้ังหอง บางคร้ังผูเรียนท่ีมีความ
สนใจในดานเดียวกันก็จะมารวมกลุมกัน บางคร้ังผู
เรียนท่ีมีความสามารถหรือทักษะใกลเคียงกันจะมา
รวมกลุมกัน ซึ่งการรวมกลุมที่ยืดหยุนไดนั้นทำใหเกิด
ผลที่หลากหลาย ทำใหเกิดการเรียนการสอนท่ีตรง
เปาหมาย ดีตอการเขาถึงสื่อการสอนและเปนโอกาส
ที่ดีที่ผูเรียนจะเห็นศักยภาพของตนเองโดยผูสอนจะ
เปนผูทดสอบผูเรียนเหลาน้ันดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

แผนภูมิภาพท่ี 3 :   การแบงกลุมอยางยืดหยุนในหองเรียนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล 
              Tomlinson (2000 : 6)   

ความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากร: ทีมงานท่ี
ชวยสนับสนุนการเนนความแตกตางระหวางบุคคล 

เมื่อวางแผนการพัฒนาบุคคลากรท่ีจะ

สามารถเปลี่ยนหองเรียนได ผูนำควรทดสอบความ
สามารถที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนแบบ
เนนความแตกตาง ผูนำควรมีความรูและประสบการณ

ที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคคลากรท่ีคุมคาการสละ

เวลาของผูสอนเพ่ือใหเปนท่ีวางใจของผูเรียนและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. การพัฒนาบุคคลากรควรอิงกับระดับ
ความสนใจ (ดานขอมูล, ความเขาใจ, ทักษะ), ความ

สนใจและระดับการเรียนรู ผูสอนควรมีโอกาสเขารวม
การพัฒนาบุคคลากรดวยการตัดสินใจที่ตรงกับความ
จำเปนของตัวเอง การพัฒนาบุคคลากรควรอยูในระดับ
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ควรจะขอใหผูสอนที่จะวางแผนที่จะใชสิ่งท่ีพวกเขา
กำลังเรียนรูในหองเรียนของพวกเขาในการประเมิน
ประสิทธิภาพของส่ิงที่นำมาใชและเลือกโอกาสการ
เรียนรูใหมขึ้นอยูกับขั้นตอนตอไปในการเจริญเติบโต
ของตัวเองการพัฒนาพนักงานท่ีถูกออกแบบมาสำหรับ
การถายโอนยังมีโอกาสและใหกำลังใจสำหรับผูสอน
ที่จะทำงานรวมกันในทุกขั้นตอนเหลาน้ีการศึกษา
แบบกลุม, การฝกคู, การเรียนการสอนรวม การพัฒนา
หลักสูตรและการสังเกตแนวทางท่ีอาจเปนหน่ึงในรูป
แบบทีม่ปีระสทิธิภาพของการพัฒนาบุคลากรในเร่ืองน้ี 

6. การพัฒนาบุคลากรโดยโรงเรียนหรือ
เขตพ้ืนท่ีควรจะสอดคลองกัน ในการพัฒนาบุคลากร
ท่ีจัดโดยโรงเรียนหรือเขตพ้ืนท่ีจะชวยใหผูสอนไดเรียนรู
วิธีการใหมที่จะเขารวมกับความตองการของผูเรียน 
ดูตัวอยางเพ่ิมเติมของวิธีการท่ีแตกตางกันอาจจะมี
การประกาศใชในหองเรียนและเขาใจการเชื่อมตอกับ
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสูง 

7. การพัฒนาบุคลากรโดยตองยอมรับ
ความพยายามในตัวของผูสอน เม่ือผูสอนมีความมุงม่ัน
ในการเปลี่ยนโรงเรียนหรือเขตพ้ืนท่ีควรจะแสดงให
เห็นถึงความมุงม่ันของตัวเองโดยการใหการสนับสนุน
ใหผูสอนในรูปแบบของการชำระเงินในรูปแบบเงิน
ลวงเวลาท่ีใชในการพัฒนาบุคลากรท่ีพยายามสราง
หลักสูตรท่ีแตกตาง โปรแกรมการรับรู และอื่นๆ  

การทำใหแนวความคิดของการเรียนการสอนที่เนน
ความแตกตางระหวางบุคคลดำเนินไปไดคือหนาท่ี
ของผูนำในทุกข้ันของการดำเนินงาน นอกจากน้ีการ

ประยุกตและเขาถึงความเจริญเติบโตเพ่ือนำมา
พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนความแตกตางระหวาง
บุคคลมาใชเปนเปาหมายของสถานศึกษาน้ันก็เปน
บทบาทของผูนำสถานศึกษาเชนกัน 

 

สรุป 
หากมองเขาไปในหองเรียนจะเห็นภาพ

สะทอนของสังคมในประเทศน้ันๆ สวนใหญในหอง

ที่ผูสอนพอใจ กิจกรรมเหลาน้ันจะมีการเรียนรูที่
หลากหลายแมแตกิจกรรมเบื้องตนท่ีไมไดเก่ียวกับ
การเนนความแตกตาง เชน การอบรมเบ้ืองตนท่ีใหดู
วีดีโอการอานและอภิปรายแลวใหผูเขารวมอบรม
ตัดสินใจวาจะเขารวมกลุมใดตามที่ตนเองถนัดเพ่ือ

เปนการฝกฝนส่ิงท่ีสอนจริงท่ีโรงเรียนน่ันเอง 
2. การพัฒนาบุคลากรควรจะนำเสนอทาง

เลือกท่ีเนนตรงกับความตองการเฉพาะของระดับชั้น
โดยเฉพาะและสาขาวิชา ควรพัฒนาบุคคลากรรอง
รับความตองการและความรูสึกของท้ังผูสอนช้ันประถม
ศึกษาและผูสอนโรงเรียนมัธยมแมวาหลักการของ
การเนนความแตกตางท่ีมีหลายกลยุทธที่ขึ้นอยูกับ
การทำงานของระดับชั้นและสาขาวิชา ผูสอนจะไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาทีมงานท่ีเหมาะกับระดับชั้น
และสาขาวิชา 

3. การวางแผนพัฒนาบุคลากรตองมี 
ผูดูแลปญหาและผูนำดานอ่ืนๆ ที่จะทำงานรวมกับ 
ผูสอนดวย ผูนำควรนำผูเช่ียวชาญดานตางๆ ใน
โรงเรียนมารวมพัฒนาบุคลลากรดวยรวมท้ังผูเช่ียวชาญ
ดานส่ือ ดานเทคโนโลยี แนะแนว ทุกดานลวนควร 
จะเขารวมการพัฒนาบุคลากรท้ังสิ้น 

4. การพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองเก่ียวกับ 
ความแตกตางควรเนนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
สูงและการเรียนการสอนซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของความ
แตกตางท่ีมีความหมาย งานหนักท่ีสุดในหองเรียนคือ
การทำใหผูเรียนแนใจวาสิ่งท่ีทำในหองเรียนน้ันเปน

สิ่งที่มีประสิทธิภาพ เราตองพยายามสรางหลักสูตรที่

ดีอยางตอเน่ืองแลวจึงใหผูสอนเนนความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน การพัฒนาบุคคลากรน้ันจะ
เร่ิมตนดวยการจัดหลักสูตรท่ีดีแลวใหผูสอนเปนผูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวาง
บุคคล 

5. การพัฒนาบุคลากรควรมีการวางแผน
เพ่ือใหแนใจวามีการถายทอดความรูความเขาใจและ

ทักษะในหองเรียน การพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง
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เรียนจะมีผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันสองกลุมที่กำลัง
พยายามแลกเปล่ียนการเรียนรูกันและผูเรียนเหลา
นั้นก็ตองการผูสอนท่ีพรอมจะยอมรับในสิ่งท่ีผูเรียน
แตละคนเปนและสามารถผลักดันผูเรียนแตละคนให
เรียนรูไดเร็วเทาท่ีจะทำได แตอยางไรก็ตาม ในความ
เปนจริงแลวหองเรียนท่ัวไปไมไดถูกออกแบบมาใหรับ
กับความพรอม ความสนใจ ความสามารถและผล
การเรียนท่ีตางกันของผูเรียนได นักการศึกษาสวน
ใหญก็ยังคงไมเห็นภาพวาหองเรียนสวนใหญควรจะ
เปนอยางไร ปจจุบันนี้เรามีการศึกษาเรื่องการเรียน
การสอนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคลมากข้ึน 
ซ่ึงทำใหเราสามารถพัฒนาหองเรียนใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนได การเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตาง
ระหวางบุคคลนั้นมีแนวความคิดของการเรียนและ
การสอนที่ผูสอนบางสวนเร่ิมใชแลว และเพ่ือให
แพรหลายออกไปจึงมีการนำไปใชไดเกิดประโยชนใน
ชั้นเรียน ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ที่จะเปนผูขับเคลื่อนระบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
เปนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการนิเทศ
(Supervision) ดูแลติดตาม (Monitor) การโคช (Coach)
การเปนพ่ีเล้ียง(Mentor) ที่เปนระบบอยางเขมแข็ง 
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ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีตอจริยธรรมในวิชาชีพครูของนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
The Effects of Using Model of Concept Learning for 
Development Ethics by Sufficiency Economy for Ethics in 
Professional Teacher of the Student in Facucty of Education, 
Silpakorn University 

 
กมล  โพธิเย็น*  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)   เพ่ือเปรียบเทียบความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ในวิชาชีพครู ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กอนและหลังจากการใชรูปแบบการสอน
มโนทัศนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2) ศึกษาระดับของความ

พึงพอใจของนักศึกษาท่ีไดรับการใชรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยกำหนดรูปแบบ
การทดลองแบบหน่ึงกลุมทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)  
กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช 

ในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
ในวิชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
(%) คาเฉล่ีย ( )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1)  ผลการทดลองการใชรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบวา นักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูงข้ึนกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 (  = 31.37, S.D. = 1.866,  = 12.60, S.D. = 1.329) ตามลำดับ 2)  นักศึกษามีระดับความ 
พึงพอใจในการเรียนดวยรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (  = 4.53, S.D. = 1.329) ตามลำดับ 

* อาจารย ดร., ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 
กมล  โพธิเย็น 
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This research aimed to : 1) Compare the knowledge of Ethics for Professional Teacher 
before and after using the model in Concept Learning for development of ethics by sufficiency 
economyfor professional teacher.  2) level of the student teacher’ satisfaction toward the instructional 
model. This research is Experimental research by One-Group Pretest-Posttest Design. The participants 
were 30 student teachers in the second year in Faculty of Education at Silpakorn University.  
The research instruments were and a satisfaction questionnaire. The obtained data were analyzed 
by mean, percentage, standard deviation, dependent t-test. 

The research results were as follows : 1)  The results of  the model in Concept Learning 
for development of ethics by sufficiency economy implementation revealed that the knowledge of 
ethics for Professional Teacher before and after using the model in Concept Learning for development 
of ethics by sufficiency economy was significantly different at the level of .01 2) The student 
teachers’ satisfaction toward the instructional model was at the highest level. 

บทนำ 
ครูท่ีแทน้ัน เปนผูทำแตความดี คือ ตองขยัน

หมั่นอุตสาหะ พากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและ
เสียสละ ตองหนักแนนอดกล้ันและอดทน ตองรักษา
วินัย สำรวมระวังความประพฤติ ปฏิบัติตนใหอยู 
ในระเบียบแบบแผนท่ีดีงาม ตองปลีกตัวปลีกใจจาก
ความสะดวกสบาย และความสนุกร่ืนเริงที่ไมสมควร
แกเกียรติภูมิของตน ตองตั้งใจใหมั่นคงแนวแน ตอง
ซ่ือสัตยรักษาความจริงใจ ตองเมตตาหวังดี ตองวางใจ
เปนกลางไมปลอยไปตามอำนาจอคติ ตองอบรม

ปญญาใหเพ่ิมพูนสมบูรณขึ้น ทั้งดานวิทยาการและ

ความฉลาดรอบรูในเหตุและผล 
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแกครู
อาวุโส เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2523 ที่ไดอัญเชิญมาน้ี 
จะเห็นไดวา การเปนครูที่ดีจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพใหสมความเปนครู ทั้งน้ีเพราะครู
จะตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ หรือรอบรู
ในวิชาอาชีพหรือวิทยาการน้ันๆ จน แกรงกลา สามารถ
ยกระดับขึ้นเปนผูถายทอดวิทยาการน้ันๆ บทบาท

หนาท่ีของครูนั้นนอกจากเปนผู สั่งสอนวิทยาการแลว 
ยังเปนผูอบรมจริยธรรมใหแกลูกศิษย ส่ังสอนคุณธรรม
หลักการประพฤติปฏิบัติในวิชาชีพ ตลอดจนแนวทาง
ในการครองชีวิตของศิษย สังคมจึงยกยองครูในฐานะ
พิเศษท่ีมีบทบาทและความสำคัญตอการพัฒนาและ
สรางสังคม (ธีรศักด์ิ อัครบวร. 2544 : 18-20) ในขณะ
เดียวกันการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความ
เจริญกาวหนามั่นคงทัดเทียมอารยประเทศไดนั้น 
จำเปนอยางย่ิงที่จะตองใหความสำคัญกับการ

พัฒนาการศึกษาของประเทศอยางจริงจัง และกลไก
หรือตัวจักรสำคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาการ
ศึกษาใหเจริญกาวหนาไปไดนั้นก็คือ ครู เพราะครูจะ
เปนบุคคลท่ีจะทำหนาท่ีอบรมสั่งสอน ปลูกฝงท้ัง

วิทยาการแขนงตางๆ และคุณธรรม จริยธรรมที่พึง
ประสงคใหแกผูเรียน  ดังน้ันตัวครูจึงจำเปนอยางย่ิงท่ี
จะตองเปนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปนผูที่มี
ความสมบูรณในตนเองท้ังดานวิทยาการและคุณธรรม 
จริยธรรมเหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูงท่ีสังคมและ

ประเทศชาติคาดหวังไว 

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 
กมล  โพธิเย็น 
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พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) (อางถึงใน  
รุง แกวแดง. 2542 : 4-6)  ไดกลาวถึงวิกฤตทางการ
ศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของกับครูไววา  ปจจุบันไดเกิด
ความเส่ือมในสถาบันครู ครูมีสภาพทางสังคมท่ีต่ำลง 
เสียคุณคาทางปูชนียบุคคล คนท่ีมีความสามารถไม
มาเปนครู ครูผูสอนคุณธรรมจริยธรรมขาดคุณภาพ 
สังคมยุคใหมมีความจำเปนและเกิดความตองการครู
ที่มีคุณภาพและศักยภาพเขามาชวยจัดระบบวิถีชีวิต
ทั้งทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ  ดังน้ันพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในหมวดท่ี 7  ไดมีสาระ
บัญญัติสำคัญท่ีเก่ียวกับครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาไวโดยเฉพาะ โดยมีเจตนารมณที่จะให
วิชาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูง ผูประกอบวิชาชีพน้ีจะ
ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีเกียรติ และศักด์ิศรี
แหงวิชาชีพเปนท่ียอมรับของสังคม อันจะสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติตอไป 

จากแนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2545 ดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความสำคัญ 
ของคุณลักษณะของครูในดานตางๆ เชน ดาน 
การสอน ดานความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ดานการพัฒนา วาจะสงผลตอการพัฒนาการศึกษา
เปนอยางมาก จึงมีความจำเปนท่ีจะตองทำใหเกิด
คุณลักษณะท่ีดีในตัวครูใหได 

นอกจากน้ียังมีรายงานการวิจัยของพร
รตนฤน  เพชรวิวรรธน (2546 : 141) พบวา ลักษณะ
ของครูที่นักเรียนไมประทับใจ ไดแก การทำโทษโดย
ไมฟงเหตุผล เชน ไลออกนอกหองเรียน ใหยืนกาง
แขนเปนเวลานาน นักเรียนทำผิดคนเดียวแตทำโทษ
ทั้งหอง รวมถึงการใชคำพูดท่ีหยาบคาย พูดจาดูถูก
นักเรียน ขูวาจะหักคะแนน เปนตน และยังพบอีกวา 
การผลิตและพัฒนาครู รวมถึงการฝกอบรมอยูในระดับ
ไมนาพอใจ เพราะวาครูที่ผลิตออกมามีคุณภาพต่ำ  
มีความสนใจเรียนรูและพัฒนาตนเองนอย (วิทยาการ  
เชียงกูร. 2544 : 87) นอกจากน้ียังมีการสำรวจพบวา 

ครูในปจจุบันมีแนวโนมดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการต่ำ ความสามารถในการถายทอดความรู 
เจตคติ และครูยังขาดความตระหนักในหนาท่ีความ
เปนครู ไมอุทิศเวลาในการอบรมส่ังสอนนักเรียนอยาง
เต็มที่ แสวงหาผลประโยชนจากนักเรียน (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546 : 2) 

ในขณะเดียวกันจากรายงานสรุปผลการ
ติดตามและประเมินความกาวหนาของการปฏิรูปการ
ศึกษา ในวาระครบรอบ 6 ปของการประกาศใชพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2547 ก : 25-29) พบวา 
การผลิตครูใหมหลักสูตร 5 ป ยังไมไดรับการสนับสนุน
อยางจริงจังในดานนโยบายและงบประมาณ สงผล
ใหการดำเนินงานไมเปนไปตามแผน และวิชาชีพครู
ยังไมไดรับการพัฒนาใหเปนท่ียอมรับ ปญหาสำคัญ
ที่พบ ไดแก ระบบผลิตครูมีความออนแอ ครูรุนใหม
ขาดทักษะในการแกปญหาของนักเรียน มีปญหาใน
การปรับตัวและอยูรวมกับผูอื่น ขาดจิตวิญญาณใน
ความเปนครู และไดมีขอเสนอแนะตอสถาบันผลิตครู
ไววา ควรมีหลักสูตร แนวการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายเพ่ือสรางครูเกง ครูดี และมีจิตวิญญาณ
ความเปนครูอยางแทจริง 

ผูวิจัยในฐานะท่ีประกอบวิชาชีพครูมาตลอด
ระยะเวลากวา 25 ป และเปนผูที่มีสวนรับผิดชอบใน
สถาบันการผลิตครู ไดมองเห็นปญหาของผูท่ีประกอบ
วิชาชีพครูซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพดังกลาวแลว
เกิดความผิดพลาดจนทำใหตนเองไดรับความเดือดรอน
โดยความรูเทาไมถึงการณ และในขณะเดียวกันใน
บางครั้งก็ยังพบวา ครูบางสวนไดแสดงออกถึงการ 
กระทำท่ีมีเจตนาของความเมตตา ปรารถนาท่ีจะ
ชวยเหลือลูกศิษยของตนใหประสบความสำเร็จ แต
การกระทำดังกลาวกลับทำใหครูเหลาน้ันเกิดความ
เดือดรอน ผิดพลาดเสียหาย ท้ังน้ีเน่ืองจากส่ิงท่ีครูไดต้ังใจ
กระทำหรือปฏิบัติหนาท่ีเหลาน้ันขาดความพอเหมาะ 
หรือเกินขอบเขตท่ีเหมาะสมท่ีจะนำมาใชเปนหลักยึด
หรือบรรทัดฐานในการปฏิบัติใหเหมาะสมและเปนไป

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 
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ดวยความถูกตองตามสถานการณทีค่วรจะเปน 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เปนแนวพระราชดำริที่
ทรงมุงเนนการปฏิบัติตนท่ีตั้งอยูบนหลักการสำคัญ 3 
ประการดวยกัน กลาวคือ ความพอประมาณ คือ การ 
กระทำท่ีคำนึงถึงความเหมาะสม รอบคอบไมทำ 
ใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน ความมีเหตุมีผล คือ  
การกระทำท่ีไดผานการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ
ถ่ีถวน คำนึงถึงเหตุปจจัยแวดลอมรอบดาน และการ 
มีระบบภูมิคุมกัน คือ การกระทำท่ีมีการจัดองคประกอบ
ในการดำเนินงานโดยการพิจารณาถึงเหตุภายใน 
และภายนอกไดอยางเปนระบบและเหมาะสม และ
พรอมรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน  
การปฏิบตัตินตามหลักการท้ัง 3 ดานดังกลาวน้ีจะตอง
ผูกติดอยูกับเงื่อนไขสำคัญอีก 2 ประการดวยกัน  
นั่นคือ การกระทำท้ังหลายจะตองคำนึงถึง ความรู  
นัน่คือ ความถกูตองตามหลกัการ กฎเกณฑ ระเบยีบ 
ที่กำหนดไว และจะตองคำนึงถึง คุณธรรม คือ  
ความซือ่สตัย ยุตธิรรม (สเุมธ ตนัติเวชกุ. 2538 อางถึง
ใน กรมการพัฒนาชมุชน. 2542 : 53) 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา การปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติหนาท่ีของคนเปนครูที่ดีนั้นจำเปนอยางย่ิงท่ีจะ
ตองมีคุณธรรม จริยธรรมสำคัญในวิชาชีพ 2 ประการ
ดวยกัน กลาวคือ ความเปนผูที่มีเมตตา เอ้ืออาทรตอ
ศิษย และความเปนผูรับผิดชอบตอหนาท่ีที่ไดรับ
มอบหมาย โดยการกระทำท้ังสองประการน้ีจะตองมี
ความสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชใน
หลักการสำคัญ 3 ประการท่ีผูกติดอยูกับเง่ือนไข 2 
ประการดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  แตการจะปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมสำคัญดังกลาวในวิชาชีพครูใหเกิด
ขึ้นในตัวบุคคลโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู
ในหลักสูตรวิชาชีพครูไดนั้นจะตองผานกระบวนการ
สรางความรูความเขาใจท่ีมีความชัดเจนในกระบวนการ
คิดของแตละบุคคลจนในท่ีสุดก็จะตกตะกอนอยู 
ในความเขาใจที่ เ รียกวา ความคิดรวบยอด หรือ  

มโนทัศน (Concept)  การสอนมโนทัศน เปนการสราง
ความคิดรวบยอดในประเด็นท่ีผูเรียนกำลังจะเรียนรู
ใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเพ่ือสามารถจัดกลุมสิ่งเรา 
ตลอดจนประสบการณใหม ๆ ที่เขามาในสมองใหอยู
ในกลุมความรู ความเขาใจท่ีไดเรียนรูไปแลวไดอยาง
ถูกตอง สามารถระบุหรือบงชี้ไดอยางชัดเจนวา สิ่ง
เราใหมหรือประสบการณใหมนั้นจัดอยูในกลุมสิ่งเรา
หรือประสบการณนั้นๆ ไดหรือไม อยางไร ดังท่ี สวิุทย  
มูลคำ (2547 : 10) ไดใหความหมายของมโนทัศน
เอาไววา มโนทัศนคือความคิด ความเขาใจท่ีสรุปเก่ียว
กับการจัดกลุมสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
เกิดจากการสังเกต หรือการไดรับประสบการณเก่ียว
กับส่ิงน้ันหรือเร่ืองน้ัน แลวใชคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ที่มีลักษณะคลายคลึงกันจัดเขาเปนกลุมเดียวกัน ซึ่ง
จะทำใหเกิดความเขาใจสิ่งตางๆ ไดงาย การสอนมโน
ทัศนจะชวยใหการเรียนรูในส่ิงท่ีเปนนามธรรม หรือ
สิ่งท่ีมีความซับซอนเกิดความกระจาง ชัดเจน และ
ชวยใหผูเรียนสามารถจำแนกส่ิงท่ีกำลังเรียนรูไดอยาง
ชัดเจนแจมแจงจนสามารถจัดส่ิงเราหรือประสบการณ
ใหมที่กำลังจะเรียนรูตอไปไดถูกตองและงายย่ิงขึ้น 
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศนใหผูเรียน 
เพ่ือเปนการสรางความคิดรวบยอดท่ีถูกตองชัดเจน
ในเรือ่งดังกลาวใหเกิดขึน้ในตัวของนักศึกษาไดงายข้ึน 

จากขอมูลหลักฐานท่ีไดกลาวมาขางตนจะ
เห็นไดวา คุณภาพของครูปจจุบันยังไมมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพียงพอตามที่สังคมคาดหวังและควรจะ
เปน คุณลักษณะของความเปนครูที่ดีจำเปนอยางย่ิง
ที่จะตองนำมาพัฒนาและหาทางปลูกฝงใหตอเน่ือง
อยูในตัวของบุคคลท่ีกาวเขามาอยูในวิชาชีพครู ผูวิจัย
ในฐานะท่ีเปนผูที่รับผิดชอบสวนหน่ึงในสถาบันการ
ผลิตผูที่กาวเขาสูวิชาชีพครูไดมองเห็นความสำคัญ
และตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการ
ปลูกฝงและสรางเสริมคุณลักษณะของครูที่ดีตามที่
สังคมและประเทศชาติคาดหวัง จึงสนใจศึกษาแนวทาง
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ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู โดยนำ
มาผสานเขากับแนวพระราชดำริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีเนนในหลักการ
สำคัญ 3 ประการดวยกันคือ ความพอประมาณ   
ความมีเหตุมีผล  และการมีระบบภูมิคุมกัน ซึ่งจะผูก
ติดอยูกับเงื่อนไขในดานความรูและดานคุณธรรม 
และนำมาสรางแนวทางในการพัฒนาผานรูปแบบ
ของการสอนมโนทัศน เพ่ือใหนักศึกษาวิชาชีพครูไดมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตอง
ชัดเจน อันจะทำใหนักศึกษาดังกลาวจะมีคุณลักษณะ
และคุณสมบัติของครูที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคลองกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามท่ีสังคมและ
ประเทศชาติคาดหวังไวในอนาคตตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบความรู ความเขาใจเก่ียว
กับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กอนและ
หลังจากการใชรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีไดรับการใชรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1  ประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี 

คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ช้ันปท่ี 2 ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
5 ป) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 463 101 จิตวิทยา
การศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 

จำนวน 256 คน (กองบริการการศึกษา : 2552) 
 1.2  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้

คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ช้ันปท่ี 2 ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
5 ป) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 463 101 จิตวิทยา
การศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 
จำนวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง  
(purposive sampling) โดยกำหนดเกณฑคือ เปน
นักศึกษาท่ีสอบไมผานเกณฑ 50% ของคะแนนสอบ
กลางภาคเรียน และขาดเรียนเกิน 80% ของเวลาเรียนท่ี
กำหนดไวในรายวิชานี้ 

 
2.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
 2.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการ

สอนมโนทัศนเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
  2.2.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ

คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  2.2.2 ความพึงพอใจของนกัศึกษา 
ท่ีมีตอรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูดวยการใชรูป

แบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  แบบทดสอบความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 

กมล  โพธิเย็น 
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 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนัก
ศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

 

 

 

  

  

 

 

    

   

 

 5   

1.   

2.  

 

3.  

 

4.   

5.   

5.  รูปแบบการจัดการเรียนรู 
ในการ วิจั ย เ ร่ื องการ พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศนในครั้งนี้ ผูวิจัยได

กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยไดกำหนดข้ัน
ตอนในการสอนเอาไว 5 ขั้นตอนดวยกัน ดังน้ี 

 1. ขั้ นการกำหนดขอบเขตปญหา 

เปนการเสนอประเด็นปญหาท่ีจะสอนใหผูเรียนไดรบัรู 
และมกีารเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคดิเห็นใน
ประเด็นปญหาดังกลาวเพ่ือเราความสนใจใหแกผูเรียน 

 2. ขั้นการแสดงและอธิบายหลักการ
หรือแนวคิดสำคัญ เปนการใหขอมูลสำคัญเก่ียวกับแนวคิด

หรือหลักการท่ีจะนำมาใชเปนแนวทางประกอบการ
วิเคราะหประเด็นปญหาไดอยางถูกตอง สมเหตสุมผล 

 3. ขั้ นการใชแนวคิดหรือหลักการ
ประกอบการแกปญหา เปนการใหผูเรียนเลือกแนวคิด
หรือหลักการท่ีไดจากการเรียนรูมาใชในการแกปญหา
ในประเด็นท่ีกำหนดให 

 4. ขั้นการตรวจสอบและสรุป เปนการ

ใหผูเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแนวคิด 
หลักการท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะหประเด็นปญหา
ที่กำหนดใหเพ่ือนำไปสูขอสรุปในประเด็นดังกลาว

อยางถูกตอง 
 5. ขั้นการฝกปฏิบัติ เปนการใหผูเรียน

ไดขยายประสบการณที่ไดจากการเรียนรูที่สรุปไดไป
ประยุกตใชในสถานการณใหมๆ ที่หลากหลายย่ิงขึ้น 

 

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 

กมล  โพธิเย็น 
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6. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดบูรณาการ

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพครูเอาไว ดังน้ี 
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ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 

กมล  โพธิเย็น 
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7. การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัย 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูดวยการใชรูป

แบบการสอนมโนทัศนเ พ่ือการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
มีขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ดังน้ี 

  1.1 ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด ห ลั ก ก า ร 
เก่ียวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

  1.2 ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หมวดวิชาชีพครู ฉบับป  
พ.ศ.2547 รายวิชา 463 101 จิตวิทยาการศึกษา  
เพ่ือกำหนดเน้ือหาท่ีนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ตามรูปแบบ 
  1.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู

ดวยรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
จำนวน 6 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง ดังโครงสรางแผนการ

จัดการเรียนรูในตารางท่ี 4 
  1.4 นำแผนการจัดการเ รียนรู

เสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และ 
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และนำ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหคาดัชนี 

ความสอดคลอง (Index of Item – Objective 
Congruency : IOC) โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง
อยูระหวาง 0.67 – 1.00 

  1.5 นำแผนการจัดการเรียนรูไป
ทดลองใชกับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือตรวจ
สอบความเหมาะสมของการนำไปใช เพ่ือพิจารณา
ขอดีและขอจำกัดเพ่ือนำมาปรับปรุงแกไข 

  1.6 สรุปผล และนำขอมูลท้ังหมด
มาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหมีความ
สมบูรณย่ิงขึ้น  

 2. แบบทดสอบความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกจิพอเพียงมขีัน้ตอนในการสรางเคร่ืองมอื ดงัน้ี 

  2.1 ศึกษา เอกสารงาน วิจั ย ท่ี

เก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู และ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนำมาบูรณาการเขา
ดวยกันเปนคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  

  2.2 ก ำ หนด จุ ดป ร ะ ส ง ค เ ชิ ง

พฤติกรรม และกรอบแนวคิดในการสรางแบบทดสอบ
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมใน

วิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 

กมล  โพธิเย็น 
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  2.3 สรางแบบทดสอบความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.4 นำแบบทดสอบความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจ
สอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และนำความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
มาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
– Objective Congruency : IOC)  ท้ังน้ีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 

  2.5  ทดลองใชแบบทดสอบความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับนักศึกษาท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง เพ่ือวิเคราะหหาคาความยากงายและ
คาอำนาจจำแนกรายขอ และหาคาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยคำนวณจากสูตร KR-20  
ทั้งน้ี คาความยากงายอยูระหวาง 0.4-0.8 คาอำนาจ
จำแนกอยูระหวาง 0.2-0.6 และคาความเช่ือมัน่อยูที ่.83 

  2.6 ปรับปรุงแกไขและจัดทำแบบ
ทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
ในวิ ชาชีพครู ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง 
ฉบับสมบูรณ 

 3. แบบสอบถามความ พึ งพอ ใจ 
ของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือ 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง มีขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 

ดังน้ี 
  3.1 ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ น ว คิ ด 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แลวนำ
ขอมลูมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไป

ไดในทางปฏิบตัเิพ่ือจดัทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  3.2 สรางแบบสอบถามความ 

พึงพอใจตามขอบขายเน้ือหาท่ีกำหนด 

  3.3 นำแบบสอบถามความพึง
พอใจทีส่รางข้ึนเสนอใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความถูก
ตองและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
และนำความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหคา
ดัชนีความสอดคลอง (Indexof Item-Objective 
Congruency : IOC) ท้ังน้ี แบบสอบถามความพึงพอใจท่ี
ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ .67-1.00 

  3.4 นำแบบสอบถามความพึง
พอใจมาปรับปรุง แกไขสำนวนภาษาใหชัดเจนถูก
ตองเหมาะสมเพ่ือใหมีประสิทธิภาพตามคำแนะนำ
ของผูเชี่ยวชาญ 

  3.5 ปรับปรุ งแก ไขและจัดทำ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูป
แบบการสอนมโนทัศนเ พ่ือการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ฉบับสมบูรณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ท่ีมีตอรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ในดานเน้ือหาสาระ  กิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ  
ประโยชนและความพึงพอใจที่ไดรับ มีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
(Rating Scale) 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ผูวิจัยนำรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ที่สรางข้ึนไปใชกับนักศึกษาท่ีเปน 
กลุมตัวอยางในการวิจัย มีวิธีดำเนินการดังน้ี 

1. ผู วิ จั ย จั ด ก า ร เ รี ยนกา รสอนตาม
แผนการเรียนรูท่ีกำหนดไวกับนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร ที่เปนกลุมตัวอยางในการ

วิจัยดวยตนเอง 
2. นำแบบทดสอบความรูความเขาใจ

เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพตามแนวคิด

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 

กมล  โพธิเย็น 
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ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

เศรษฐกิจพอเพียง ทดสอบนักศึกษากอนเรียนดวยรูป
แบบการสอนมโนทัศนเ พ่ือการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดำเ นินการทดลองโดยใช รูปแบบ 
การสอนมโนทัศนเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีหลัง
การเรียนรูตามรูปแบบแตละคร้ังนักศึกษาจะทำ 
ใบงานกิจกรรมการเรียนรูที่กำหนดไว 

4. นำแบบทดสอบความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ทดสอบนักศึกษาหลังเรียนดวยรูป
แบบการสอนมโนทัศนเ พ่ือการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เปนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเ ชิงทดลอง 
(Experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการ
ทดลองโดยใชแผนการวิจัยเชิงทดลองข้ันพ้ืนฐาน 
(Pre Experimental Design) แบบ One Group 
Pretest-Posttest Design (Tuckman 199 : 166 
อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540) ดังน้ี 

การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย
ของคะแนนความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม 

จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
กอนเรียนกับหลังเรียน ใชการทดสอบคาที (t-test) 

 
การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความ
สมบูรณแลว ผูวิจัยนำขอมูลมาดำเนินการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสำเร็จรูปเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ประเมินคะแนนความรูความเขาใจเก่ียว
กับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

T1 X T2 

T
1
 แทน การทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตาม 

  แนวเศรษฐกิจพอเพียงกอนเรียน 
X แทน การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม  
  จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
T2 แทน การทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตาม 
  แนวเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียน 

ศิลปากร กอนและหลังการใชรูปแบบการสอน โดยใช
คาเฉล่ีย ( )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของคะแนนความรูความเขาเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม
ในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของ 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กอนและหลังการใชรูปแบบการสอน โดยใชสถิติ 
Dependent t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

3.  ประเมินคะแนนระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่ไดรับการใชรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 

กมล  โพธิเย็น 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การ วิจั ย ในค ร้ั ง น้ีมี วั ต ถุประสงค เ พ่ื อ

เปรียบเทียบความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กอนและหลังจากการใชรูปแบบการสอนมโนทัศน
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชตาราง
ประกอบคำบรรยายดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ
คะแนนความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยใชสถิติ 
Dependent t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 

แสดงคาเฉล่ียของคะแนนความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางการใชรูปแบบการสอน 
โดยใชคาเฉล่ีย ( )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 1  การเปรียบเทียบความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กอนและหลังจากการใชรูป
แบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม ในวิชาชีพ
ครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
   พอเพียงของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กอนและหลังจากการใชรูปแบบการสอน 

n=30    
 S.D. 

t sig 

 40 12.60 1.329 64.625 .000** 
 40 31.37 1.866 

**p .01 

จากตารางท่ี 1  พบวาคะแนนความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กอนและหลังจากการใชรูปแบบการสอน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีคะแนนเฉล่ียเก่ียวกับความรู ความเขาใจเก่ียว

กับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู หลังจากการใช
รูปแบบการสอน ( = 31.37, S.D. = 1.866) อยูใน

ระดับสูงกวากอนการใชรูปแบบการสอน (  = 12.60, 
S.D. = 1.329) 

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 

กมล  โพธิเย็น 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

จากแผนภาพท่ี 1  พบวา คะแนนเฉล่ียเก่ียว
กับความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวาง

การใชรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง 6 แผน เปนดังน้ี (  = 18.13, S.D. = 1.456,         

 = 19.60, S.D. = 1.831,   = 20.73, S.D. = 1.856,  

 = 21.80, S.D. = 1.606, (  = 22.77, S.D. = 1.612, 
 = 23.73, S.D. = 1.143) ตามลำดับ 

 
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่ไดรับการใชรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

แผนภาพท่ี 1 พัฒนาการดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู 
  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
  ศิลปากร ระหวางการใชรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  ในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 แผนการเรียนรูคะแนน 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

ตารางท่ี 2  คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีไดรับการใชรูปแบบการสอนมโนทัศนเพ่ือพัฒนา คุณธรรม  
                   จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 

กมล  โพธิเย็น 

 
5. 

 
4.73 .450

 
3

6. 
 

4.27 .785  10

7. 
 

4.30 .702  8

8. 
 

4.30 .750  8

9. 
  

4.47 .629  6

10. 
 

4.43 .679  7

  4.53 .215  

S.D.  
1. 

  
4.77 .430

 
1

2. 
 

4.77 .430
 

1

3. 
 

4.63 .490
 

5

4.  4.67 .479 4

จากตารางท่ี 2  พบวา คะแนนความพึงพอใจ
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.53, S.D. = 

.215)โดยขอคำถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดใน 3 ลำดับแรก
คือ ขอที่ 1 รูปแบบการสอนนี้ชวยใหเกิดความเขาใจ
เก่ียวกับความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู

ชัดเจน  และขอท่ี 2 รูปแบบการสอนน้ีมีขั้นตอนของ

การเรียนรูตามลำดับอยางเหมาะสม  (  = 4.77, S.D. 
= .430) ขอท่ี 5 รูปแบบการสอนน้ีชวยสรางความม่ันใจ

ใหแกผูเรียนเก่ียวกับองคความรูที่ไดรับ (  = 4.73,  
S.D. = .450)  และขอที่ 4 รูปแบบการสอนน้ีมีความ

นาสนใจ ชวนใหอยากเรียน (  = 4.67, S.D. = .479) 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 
กมล  โพธิเย็น 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา การใชรูปแบบการสอน

มโนทัศนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถอภิปราย
ผลจากการวิจัยไดดังน้ี 

การเปรียบเทียบคะแนนความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
กอนและหลังการใช รูปแบบการสอนมโนทัศน  
หลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยท่ีวา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับการใชรูปแบบการสอน
มโนทัศนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนสูงกวากอน
การใชรูปแบบการสอน ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา  
ในรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนมานั้นเปนการ
เนนความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการเขาดวยกัน และในขณะเดียวกันในรูปแบบ
การสอนคร้ังน้ี ผูเขียนก็ไดนำแนวคิดในเร่ืองการสอน
มโนทัศนเขามาเปนแนวทางในการถายทอดความรู 
ความเขาใจดังกลาวเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ
อยางชัดเจนและแมนยำโดยมีการฝกถึง 6 ครั้ง โดย
ในการฝกแตละคร้ังก็จะมีการฝกเปนกลุมเพ่ือใหนัก

ศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู แสดงความคิด
รวมกับผูอื่น จากน้ันก็จะมีการฝกเปนรายบุคคลอีก
ครั้งหน่ึง เพ่ือเปนการย้ำทวนเพ่ือใหเกิดความรู ความ

เขาใจอยางแมนยำ ชัดเจนมากย่ิงข้ึน ดังจะเห็นได
จากรูปแบบการสอนท่ีผูวิจัยใชในคร้ังน้ีประกอบไป
ดวยข้ันตอนการเรียนรู 5 ขั้นตอนดวยกัน กลาวคือ  
ในขั้นแรกจะเปนการกำหนดปญหาโดยนักศึกษาจะ
ตองรวมกันอภิปรายเพ่ือระบุปญหาจากกรณีศึกษาท่ี

ผูวิจัยกำหนดใหอยางชัดเจนกอน จากนั้นในขั้นท่ี 2 
จะเปนข้ันการแสดงและอธิบายหลักการหรือแนวคิด

สำคัญ โดยนักศึกษาจะรวมกันศึกษาและทำความ
เขาใจรวมกันเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากใบความรูที่ผู
วิจัยแจกให เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดดัง
กลาวใหถูกตองชัดเจนตรงกัน  ในข้ันท่ี 3 จะเปนการ
ใชแนวคิดหรือหลักการประกอบการแกปญหา  
จะเปนการใหนักศึกษาไดรวมกันอภิปรายและวิเคราะห
ประเด็นจากกรณีศึกษาท่ีกำหนดให จากน้ันในข้ันท่ี 4 
จะเปนขั้นการตรวจสอบและสรุปโดยใหตัวแทนของ
นักศึกษาและแตละกลุมออกมานำเสนอผลการ
อภิปรายและวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีผูวิจัยกำหนดให 
จากน้ันผูวิจัยและนักศึกษาจะชวยกันสรุปประเด็น
และเติมเต็มใหชัดเจนและสมบูรณย่ิงขึ้น จากน้ันใน
ขั้นท่ี 5 จะเปนข้ันการฝกปฏิบัติโดยผูวิจัยจะแจกใบ
งานท่ีเปนกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดทำเปนรายบุคคล
เพ่ือเปนการเนนย้ำความรู ความเขาใจใหนักศึกษาได
แมนยำและชัดเจนมากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ีเม่ือสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการสอน
ครั้งน้ีพบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ
รูปแบบการสอนในการวิจัยน้ีในภาพรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด ( =4.53, S.D.=.215) ในขณะท่ีนักศึกษา
จะมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอนนี้
เปนรายขอใน 3 อันดับแรกคือ รูปแบบการสอนน้ีชวย
ใหเกิดความรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู
ชัดเจน และ รูปแบบการสอนน้ีมีขั้นตอนของการเรียน

รูตามลำดับอยางเหมาะสม ( =4.77 S.D.=.430)  

รูปแบบการสอนน้ีมีความนาสนใจชวนใหอยากเรียน 
( = 4.67, S.D.=.479) และ รูปแบบการสอนน้ีชวย

ใหการเรียนรูในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู
งายข้ึน (  =4.63, S.D.=.490) ตามลำดับ  ทั้งน้ี
สอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน  ยุระรัช (2556) ท่ีศึกษา

ผลของวิธีการสอนแบบเนนมโนทัศนท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชา EDA 713 สถิติขั้นสูงสำหรับ
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดาน
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การจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปการศึกษา 2555 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา EDA713 หลังเรียนมีคาสูงกวา
คะแนนคาเฉลี่ยกอนเรียน และนักศึกษามีความพึง
พอใจตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา EDA713 
ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดและยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุมิตรา ดานพาณิชย (2550) ที่ไดศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ความคิดรวบ
ยอดทางภาษาอังกฤษจากการอาน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษา
อังกฤษพ้ืนฐาน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 
พบวา รูปแบบการสอนความคิดรวบยอดทางภาษา
อังกฤษจากการอานท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบไปดวย 
ข้ันตอนดำเนินการ 4 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันการตรวจสอบ
ความรู ถาพบวาบกพรองตองชวยขยายความรู  
2) ขั้นการศึกษาขอมูลและตัวอยางเพ่ือชวยใหเกิด
ความคิดรวบยอด 3) ข้ันการใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
วิธีคิดที่หลากหลายจากการเกิดและบรรลุความคิด
รวบยอดของเพื่อนรวมชั้นเรียน  4) ขั้นการฝกฝนให
เกิดความชำนาญ และผลการตรวจสอบการเกิดความ
คิดรวบยอดทางภาษาอังกฤษของรูปแบบที่สรางข้ึน
พบวา คะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียนพัฒนาข้ึน และ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกจากน้ีจากผลการวิจัยท่ีพบวาความรูความ

เขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนจากการทำ

แบบทดสอบซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นสูงกวากอนการใชรูป
แบบการสอน โดยผูวิจัยไดวัดท่ีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแบงออกเปน 2 ดานดวยกันคือ 
1) ดานความเมตตาและเอื้ออาทรตอศิษย และ  

2) ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี โดยผูวิจัยไดวัดใน
ภาพรวมของความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพครูของท้ัง 2 ดานดังกลาว ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยท่ีเนนการพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษาวิชาชีพครูที่ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ  
(2549) ไดศึกษาเร่ืองคุณวุฒิของครูและคุณภาพงาน
ครูแลวพบวา คุณภาพของงานครูในประเทศไทยใน
ดานการพัฒนาตนเองทางวิชาการและวิชาชีพ ใน
ชีวิตของการเปนครู ครูสวนใหญมีเวลาในการพัฒนา
ตนเองพอประมาณ และไดเขาโครงการประชุมอบรม
ทางวิชาการในรอบปที่ผานมา 2-3 ครั้ง ซึ่งจากการ
ทำการสำรวจพบวา ครูสวนใหญตองการการไดรับ
การอบรม หรือสัมมนา จำนวน 3 ครั้งตอป โดยเร่ืองที่
ครูสวนใหญตองการไดรับการพัฒนามากที่สุด คือ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน สวนขอเสนอแนะ
จากผลของการศึกษาก็ยังคงเนนการสำรวจความ
ตองการพัฒนาของครูอยางเปนทางการเพ่ือการใช
ประโยชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาครูใหสอดคลอง
กับความตองการของครูและการจัดทำฐานขอมูลเพ่ือ
การพัฒนาครูในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และยัง
สอดคลองกับที่ พิสมัย กองคำ (2546) ไดศึกษาเร่ือง
การพัฒนาครูอนุบาลตามความคาดหวังของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนในอำเภอเมืองเชียงใหม พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนมีความคาดหวังมากในการพัฒนาครู
อนุบาลดานบุคลิกภาพ ไดแก ครูมีความกระตือรือรน 

ย้ิมแยมแจมใส มีกิริยาวาจาสุภาพออนโยน มีความ
ขยันขันแข็งในการปฏิบัติงานและมีความสามารถ

ควบคุมอารมณ  ดานความรูความสามารถ ไดแก 
สามารถจัดประสบการณเด็กกอนประถมศึกษา การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกอนประถม

ศึกษา   มีความรูดานจิตวิทยา และสติปญญาพัฒนา
เด็กดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก มีความยุติธรรม 

รูจักใชทรัพยากรอยางประหยัด มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักสรางความสามัคคี
ในหมูคณะ และท่ี กรกนก ทองมี (2549) ไดศึกษา

เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาครูภายใตแนวคิด
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง : ศึกษา

เฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ่ืนท่ีการศึกษา

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 

กมล  โพธิเย็น 
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เขต 1 จังหวัดนครปฐม พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การพัฒนาครูไดแก ปจจัยดานเทคนิควิธีการพัฒนา
ครูท้ังการพัฒนาตนเองและการวิจัยในช้ันเรียน ปจจัย
ดานสภาพแวดลอมในองคกร ไดแก นโยบายและการ
บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลตอการพัฒนาครูดานการ

สรางองคความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับ
ปญหาในการพัฒนาครูที่พบมากท่ีสุดคือ การขาดวิธี
การพัฒนาท่ีเหมาะสมโดยครูสวนใหญเสนอใหมีการ
สำรวจความตองการของครูและควรกำหนดเปาหมาย
แนวทางในการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพการณ 
นอกจากน้ีครูยังตองการพัฒนาความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู และเทคนิคการสอนที่เนนผู
เรียนเปนศูนยกลางมากท่ีสุด 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ในการนำเสนอความรู ความเขาใจเก่ียว
กับคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู ควรจะมีการอธิบาย
และเนนย้ำหลักการ กฎระเบียบของมาตรฐานวิชาชีพ
ใหชัดเจนมากข้ึน โดยครูควรจะอธิบายหรือบรรยาย
พรอมยกตัวอยางประเด็นตางๆ ใหชัดเจนย่ิงข้ึน เพ่ือ
ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง แมนยำและ
ชัดเจนย่ิงข้ึน เพ่ือนำความรูดังกลาวมาใชการวิเคราะห
กรณีศึกษา หรือปญหาไดถูกตองชัดเจน 

2.  ในการระดมสมองในการอภิปรายกลุม 
ควรจะมีการใชกระบวนการอภิปรายกลุมอยางเครงครัด 
เพ่ือผูเรียนทุกคนไดรวมแสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง 

และแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเต็มที่ โดยครู
จะตองมีการตรวจสอบวาทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
ของตนเองตอกลุมหรือไม อยางไร 

 

ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโนทัศน 

กมล  โพธิเย็น 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ประเมินบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต 
ของโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 10  
2) ถอดบทเรียนผลการฝกอบรมของโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง เปนการวิจัยเชิง
ประเมินและถอดบทเรียน ประชากร ไดแก ครู ผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก จำนวน 114 คน  
รวมทั้งสิ้น  114  คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก คือ วิทยากรพ้ีเล้ียง 
จำนวน 2 คน คณะกรรมการบริหารโครงการ 2 คน และสัมภาษณกลุม 4 คน รวมทั้งหมด 8 คนใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม แนวทางการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การจดบันทึกใบขุมความรู 
สถิติที่ใช ไดแก ความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา รวมถึงการ
ถอดบทเรียนตามหลักการของ AAR 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching 
and Mentoring ในภาพรวมสำหรับคณะกรรมการบริหารโครงการโดยภาพรวมมีคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริบท มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา  คือ ดานปจจัยนำเขา ดานกระบวนการ  

และดานผลผลิต มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ตามลำดับ ผูเขารับการอบรม โดยภาพรวมมีคะแนนอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับ พบวา ดานปจจัยนำเขา มีคาเฉล่ียมาก
ที่สุด รองลงมา คือดานบริบท ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ตามลำดับ 2) ผลการถอดบทเรียน ภาพรวม
ของโครงการท่ีตองพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตองการเนนกระบวนการคิด ผลท่ีเกิดข้ึนในปจจัยท่ีนำไปสู
ความสำเร็จเปนไปในทิศทางที่ดี ทั้งองคความรู วิทยาการ  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู  รวมถึงการวิจัย 

การเปนพ่ีเล้ียงในการ Coaching มีความแตกตางกันจากงานเดิมของศึกษานิเทศกที่มีมหาวิทยาลัยศิลปากร

* * รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
** ศาสตราจารย ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
*** อาจารย ดร. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
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และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาชวยเหลือในการติดตามเปนพ่ีเล้ียง การปฏิบัติที่เปนเลิศมีจุดเดน 1) มีทีม
ที่เขมแข็งทางวิชาการ 2) การประชุมเตรียมความพรอมของทีม และสพม. เขต 10 3) การสราง นวัตกรรม 
ในการจัดความรูเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู และการวิจัย  4) การไดใจครูที่ครูมีความต้ังใจ 5) การวางแผน
ดำเนินการเปนทีม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหาร การพูดคุย และการเรียนรูรวมกัน นั่นคือ 
“การทำงานเปนทีม” ความทุมเทของวิทยากร ความพรอมของครูและผูบริหาร รวมถึงศึกษานิเทศก 

  

This research was aimed to 1) evaluate on context, input factors, process and output of 
one program of teacher development through processing of coaching and mentoring system and 
this was implemented in Secondary Educational Service Area No.10 2) draw a lesson learnt from it. 
The population group studied was accounted to 114 persons and this was classified to one group 
(114 persons) of teachers, school administers, supervisors.The key informant persons namely the 
two mentors and the two managers were purposively selected to in-depth interview. Furthermore 
the two groups (4 persons/one each group) were invited to joint in the two sessions of group 
interviewing. The research instruments employed here were structural questionnaire, guideline for 
in-depth interview and guideline for observation and note taking. The quantitative data was analyzed 
and presented in frequency, percentage, mean and standard deviation. The qualitative data was 
analyzed by using of the technique of content analysis. And the lesson learnt was draw from this 
study through the principle of AAR                                                

From the results they were presented as follows:  The program was totally evaluated from 
the program manager team at the highest level. When considering in its more details of each 
dimension, the context had its highest mean score and the lower mean scores were the input 
factor, the process and the output respectively. For the trainees the program and each of its 
dimensions were scored at high level. The input factor had the highest mean score and the lower 
were the context, the process and the output respectively. From the lesson learnt, the development 
of achievement in learning was focused to the process of thinking. The results happened in the 
factors leading to the success as body of knowledge, planning of knowledge management and 
research were being on their good direction. To be the mentor of coaching it was different from the 
former performance of supervisors received the guidance from Silpakorn University and Phetchaburi 
Rajabhat University. To achieve the excellent practices it was on 1) strengthening of academic 
team 2) meeting for preparation of this team readiness and the participants of Secondary Educational 
Service Area No.10 3) building up innovation of knowledge management on planning and research 4) 
possess of teachers who had their attention in teaching 5) planning and implementing as one 
united team work. The important changes happening from the processes of management, talking 
and learning together found here were “working together as one united team work”, dedication of 
facilitators, readiness of teachers, school administers and supervisors.             
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บทนำ 
การศึกษานับเปนส่ิงท่ีสำคัญย่ิงตอการพัฒนา

คนใหเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ พรอมรับมือ
ตอความเปล่ียนแปลงของสถานการณโลกไดอยาง
เทาทัน  เพราะฉะน้ันการศึกษาจึงถูกใหความสำคัญ
ในฐานะเคร่ืองมือหลักท่ีรัฐและองคการทางสังคมจะ
ใชในการพัฒนาคนและมนุษย (จอมพงศ มงคลวนิช, 
2555 : บทนำ) รัฐบาลไดกำหนดนโยบายสังคม 
และคุณภาพชีวิต โดยใหมีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังระบบเพ่ือพัฒนาครูตามสมรรถนะ
ใหเปนครูดี ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรมในปงบประมาณ 
2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาครูที่เนนการสรางความ
เขมแข็งของสมรรถนะ ดานการจัดการเรียนการสอน
ในบริบทที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของ
โรงเรียน โดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง 
Coaching และใหเปนไปตามความตองการจำเปน
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา โดยใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ประสานสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือรวมเปนคูพัฒนา การจัดพัฒนาใหเนนรูปแบบ

การพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน  
(On the job training) และใหมีระบบสนับสนุนในรูป
แบบการ Coaching และMentoring โดยใหเนนการ
พัฒนาเพ่ือเสริมสรางจิตวิญญาณและอุดมการณของ
ความเปนครู การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความ

สามารถดาน Literacy, Numeracy และ Reasoning 
Ability ตามระดับชั้น ควบรวมกับกระบวนการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวทาง
ของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดวย ซ่ึงจากการประเมิน
ตนเองของโรงเรียนเปาหมายในการฝกอบรม (รายงาน

การประเมินตนเองของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา 
เขต 10, 2555) พบวามีปญหาในเร่ืองของการคิด 
การคำนวณและความสามารถในการใชเหตุผล อันเปน

พ้ืนฐานของคุณภาพการศึกษาท่ีจะตองมีระบบพ่ีเล้ียง
ในรูปแบบใหมท่ีมหาวิทยาลัยเขามาเปนพ่ีเล้ียงใหการ
สนับสนุนดานวิชาการ เสริมสวนขาด เติมเต็มสวนท่ี
ตองการ การพัฒนาไปสูการคิดท่ีเปนระบบ (System 
Thinking) และการเรียนรูที่ใชการวิจัยเปนฐาน 
(Research-based Learning : RBL) รวมถึงการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรูวิทยาการ (Professional Learning 
Community : PLC) นับเปนกระบวนทัศนใหมของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
ซ่ึงท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรีมีองคความรู ความเช่ียวชาญและการ
เปนพ่ีเล้ียงท่ีจะสนับสนุนใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงค
และผลสำเร็จตามมา  

การประเมินโครงการ เปนกระบวนการ
พิจารณาตัดสินคุณคา โดยการคนควาเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆ จากชุดกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอยางมีระบบมา
ประกอบการตัดสินใจ ตีคาผลการดำเนินการน้ัน 
วาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ใชเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการจัดการ (เชาว  อินใย, 2553 : 4)  
การประเมินโครงการน้ันมีรูปแบบในการประเมินอยาง
หลากหลาย รูปแบบการประเมินถูกกำหนดข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคของการประเมินที่ตางกัน ขึ้นอยูกับ
เปาหมายและสาระท่ีผูประเมินตองการ การประเมิน
โครงการรูปแบบซิปปของสตัฟเฟลบีม  (Stufflebeam
’s CIPP Model)  เปนอีกหน่ึงรูปแบบการประเมินท่ี
มุงใหไดขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ โดยทำการประเมิน

ครอบคลุม 4 ดาน คือ 1) การประเมินสภาวะแวดลอม 
(Context Evaluation) 2) การประเมินปจจัยนำเขา  
(Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ  

(Process Evaluation) 4) การประเมินผลผลิต  
(Product Evaluation) รูปแบบการประเมิน
ซิปปของสตัฟเฟลบีม  (Stufflebeam’s CIPP Model)  
เปนการประเมินเพ่ือวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของ
โครงการ ทำใหปรับปรุง แกไขการดำเนินงานไดอยาง

ทันทวงที นอกจากน้ียังมีการประเมินสรุปเพ่ือบงชี้ผล

ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครู 
นรินทร สังขรักษา, เฉลียว  บุรีภักดี, สุมาลี  พงศติยะไพบูลย 



68

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

สัมฤทธ์ิของโครงการ โดยจะใหรายละเอียดของโครงการ
ที่สมบูรณ เขาใจงาย สะดวกในการนำไปใชในการ
ประเมินและสามารถชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจ
ไดเปนอยางดี จึงเปนแบบจำลองท่ีมีผูนำมาใชมาก  
(สำราญ มีแจง, 2544 : 9) ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะประเมิน โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and Mentoring ป 2556 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 10  รวมถึงถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ 
ดังกลาวในเชิงลึก เพ่ือสนับสนุนการประเมินโครงการ
ดังกลาวใหรอบดาน เพ่ือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 สามารถนำขอสนเทศและ 
ผลการวิจัยไปพัฒนาและปรุงปรุง รวมถึงไดเรียนรู
จากบทเรียนในการฝกอบรมโครงการของครู ผูบริหาร 
และศึกษานิเทศกในปตอ ๆ ไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เ พ่ื อป ร ะ เ มิ นบ ริ บทป จ จั ย น ำ เ ข า 
กระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต ของโครงการพัฒนา
ครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching 
and Mentoring ป 2556 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 10     

2. เพ่ือถอดบทเรียนผลการฝกอบรมของ
โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 

Coaching and Mentoring ป 2556 ของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 10     

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินและถอด
บทเรียน   

คณะผู วิ จั ย ไดทบทวนแนวคิด /ทฤษฎี 
วรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีได
ศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยโดยมีแนวคิดทฤษฎี 

ดังนี้ 1)  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการโดยใช
แนวคิดของ Stufflebeam (1990 : 159)  ที่เรียกวา
แบบจำลอง CIPP ประกอบดวย บรบิท (Context : C) 

ปจจัยนำเขา (Input : I) กระบวนการ (Process : P) 
และผลผลิต (Product : P) 2) แนวคิดเก่ียวกับการ
ถอดบทเรียน แบบเทคนิคการทบทวนระหวางปฏิบัติ 
(After Action Review : AAR) ซ่ึงเปนการถอดบทเรียน
ทั้งโครงการ และ3) โครงการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and 
Mentoring ป 2556 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ไดแก 

1. หลกัการและเหตผุล รฐับาลไดกำหนด 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต โดยใหมีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาครู
ตามสมรรถนะใหเปนครูดี ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรม 
ในปงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดจัดทำโครงการพัฒนาครู 
ที่เนนการสรางความเขมแข็งของสมรรถนะ ดานการ
จัดการเรียนการสอนในบริบทท่ีหลากหลายของลักษณะ
และขนาดของโรงเรียน โดยใชกระบวนการสรางระบบ
พ่ีเล้ียง Coaching และใหเปนไปตามความตองการ
จำเปนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา โดยใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ประสานสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือรวมเปนคูพัฒนา การจัดพัฒนาใหเนนรูปแบบ

การพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน  
(On the job training) และใหมีระบบสนับสนุนในรูป

แบบการ Coaching และ  Mentoring โดยใหเนน 
การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางจิตวิญญาณและอุดมการณ
ของความเปนครู การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 

ความสามารถดาน Literacy, Numeracy และ 
Reasoning Ability ตามระดับชั้น ควบรวมกับ
กระบวนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ตามแนวทางของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดวย 

2. วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู และทักษะการใช
กระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and 

ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครู 
นรินทร สังขรักษา, เฉลียว  บุรีภักดี, สุมาลี  พงศติยะไพบูลย 
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Mentoring เพ่ือการจัดการเรียนรู 
3. เปาหมาย ดำเนินการพัฒนาครู 

ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังส้ิน จำนวน 
114 คน ดังน้ี 1) พัฒนาครู  จำนวน  72  คน 2) พัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 27 คน 3) พัฒนา
ศึกษานิเทศก จำนวน 15 คน และ 4) รายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา       

4. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่ปรึกษา
ตองดำเนินการพัฒนาหรือฝกอบรมครูโดยเนน 
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระไดแก ภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษา
อังกฤษ ตามเปาหมายโดยใชกระบวนการสรางระบบ
พ่ีเล้ียง Coaching and Mentoring ภายใตการดูแล
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
10 ซึ่งสามารถดำเนินการติดตามผลไดอยางตอเน่ือง 
โดยกำหนดขอบเขตการดำเนินการของท่ีปรึกษา   

  
1   2556
2  

  
 

  2556 

3      2556
4  

 2556 
  2556

5   
 

 10   

  2556

6 
 

 31  2556

จ า ก ท่ี ก ล า ว ม า ส ำ นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี
มัธยมศึกษา เขต 10 ไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบ
พ่ีเล้ียง Coaching & Mentoring ซึ่งไดดำเนินการ  

ในป 2556 ดังน้ันจึงตองมีการประเมินโครงการและ
ถอดบทเรียนการดำเนินการ ดำเนินการประเมินและ
ถอดบทเรียนในชวง ก.ย.-ธ.ค. 2556 เพ่ือใหเห็นใน
ภาพรวมและแบบเจาะลึกของบทเรียนการดำเนินการ 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงประเมินผล 

(Evaluation Research) ที่เนนเชิงปริมาณ ควบคูกับ

การถอดบทเรียน (Lesson Learnt) จากการการทบทวน
หลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) ที่เปน
วิธีเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
ผูบริหารของหนวยงาน หัวหนากลุมงาน ผูรับผิดชอบ

ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครู 
นรินทร สังขรักษา, เฉลียว  บุรีภักดี, สุมาลี  พงศติยะไพบูลย 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
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โครงการ ผูเขารับการฝกอบรมในโครงการการพัฒนา
ครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching 
and Mentoring รวมท้ังส้ินจำนวน 114 คน ผูใหขอมูล
หลัก ไดแก รองผูอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 10  จำนวน 2 คน หัวหนากลุมงาน 
จำนวน 2 คน  และผูฝกอบรม  จำนวน 8 คน และ
วิทยากรท่ีปรึกษา จำนวน 1 คน รวม 13 คน ใชการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เคร่ืองมือ
ที่ใชเปนแบบสอบถาม 2 ชุด  

ชุดที่ 1 สอบถามผูเขารับการฝกอบรม   
มีคาเช่ือมั่น (r) ดานบริบท =.974 ดานปจจัยนำเขา 
=.874 ดานกระบวนการ =.931 ดานผลผลิต =.899 
รวมทั้งชุด=.962  

ชุดที่2 ผู เ ก่ียวของกับการฝกอบรมและ
วิทยากร แนวทางการสัมภาษณระดับลึก 1 ชุด และ
แนวทางการถอดบทเรียน 1 ชุด รวบรวมขอมูลที่ได
และวิ เคราะหขอมูลเชิ งปริมาณดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูป และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
ดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูโดย
ใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and 
Mentoring 

 1.1 ผลการประเมินโครงการพัฒนาครู
โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and 
Mentoring ในภาพรวมสำหรับคณะกรรมการบริหาร

โครงการโดยภาพรวมมีคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริบท มีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมา  คือ ดานปจจัยนำเขา ดาน
กระบวนการ และดานผลผลิต  มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
ตามลำดับ   

 สวนผูเขารับการอบรม โดยภาพรวมมี
คะแนนอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน       
ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับ พบวา 

ดานปจจัยนำเขา  มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ
ดานบริบท  ดานกระบวนการ   และดานผลผลิต  ตาม
ลำดับ    

 1.2 ผลการประเมินโครงการพัฒนาครู
โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and 
Mentoring ดานบริบท ของคณะกรรมการบริหาร
โครงการ โดยภาพรวมมีคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา วัตถุประสงคของ
โครงการพัฒนาสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของ
กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงคของโครงการพัฒนา
มีความชัดเจน และการพัฒนาท่ีมุงใหผูเขารับการฝก
อบรมสามารถ นำความรูและทักษะการเรียนรู 
และการวิจัยไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
เทากัน 3 ขอ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ การ
ดำเนินการพัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศกตอบสนองความตองการของหนวยงาน
ตนสังกัด โครงการมีความสอดคลองและเหมาะสม
กับสภาพการณในปจจุบัน เทากัน 2 ขอ มีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด     

 สวนผูเขารับการฝกอบรม  โดยภาพ
รวมมีคะแนนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคะแนน
สูงสุด คือ วัตถุประสงคของโครงการพัฒนาสอดคลอง
กับนโยบายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ รอง

ลงมาขอ การพัฒนาท่ีมุงใหผูเขารับการฝกอบรม
สามารถ นำความรูและทักษะการเรียนรูและการวิจัย
ไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน มีคาเฉล่ีย

มาก  สวนขอต่ำสุด คือ  การดำเนินการพัฒนาครู  
ผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศกตอบสนองความ

ตองการของหนวยงานตนสังกัด มีคาเฉล่ียมาก        
 1.3 ผลการประเมินโครงการพัฒนาครู

โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and 
Mentoring ดานปจจัยนำเขา ของคณะกรรมการบริหาร
โครงการ โดยภาพรวมมีคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญทุกขออยูใน

ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครู 
นรินทร สังขรักษา, เฉลียว  บุรีภักดี, สุมาลี  พงศติยะไพบูลย 
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ระดับมากท่ีสุด ยกเวน ขอ จำนวนหรือระยะเวลาใน
การฝกอบรมมีความเหมาะสม และขอ ระยะเวลาใน
การ Coaching & Mentoring มีความเหมาะสม อยู
ในระดับมาก เทากัน  

 สวนผูเขารับการฝกอบรม โดยภาพรวม
มีคะแนนอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่คาคะแนนสูงสุด คือ ขอที่ปรึกษาโครงการ
มีความเหมาะสม และเปนผูมีความรูและทักษะใน
การดำเนินการโครงการอยูในระดับมาก รองลงมาขอ 
เ น้ือหาในเอกสารหลักและเอกสารเสริมปญญา  
(เลม 1-2) มีความเหมาะสม อยูในระดับมาก ขอต่ำ
สุด คือ ขอ ระยะเวลาในการ Coaching & Mentoring 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก     

 1.4 ผลการประเมินโครงการพัฒนาครู
โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and 
Mentoring ดานกระบวนการ ของคณะกรรมการบริหาร
โครงการ โดยภาพรวมมีคะแนนอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา 9 ขออยูในระดับสูงท่ีสุด 
คือขอ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐาน/การวิจัยในชั้นเรียน,การใชเครื่องมือของ
การจัดการความรูในการขับเคล่ือนกิจกรรมการฝก
อบรม,วิทยากรมีการเตรียมการและวางแผนการฝก
อบรม,วิทยากรมีความรูความสามารถในเนื้อหาท่ีฝก
อบรม,วิทยากรวางรกรอบเน้ือหาไดตรงประเด็น ชัดเจน,
วิทยากรถายทอดความรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจได
เขาใจงาย,วิทยากรเปดโอกาสใหผูเขารับการพัฒนามี

สวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู วิทยากรมีตัวอยาง
งาน กรณีศึกษา และยกตัวอยางการวิจัยท่ีสามารถ
นำไปประยุกตกับการปฏิบัติงานจริง ความรู  ความ

สามารถของวิทยากรทุกขออยูในระดับมากท่ีสุด   
รองลงมาขอ การกำหนดใบงาน/กิจกรรมและรายงาน
การวิจัย มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สวน
ขอที่ต่ำสุด คือ ความเอาใจใสดูแล การใหคำปรึกษา 
แนะนำของศึกษานิเทศกพ่ีเลี้ยงระหวางการจัดกลุม 
อยูในระดับมาก   

 สวนผูเขารับการฝกอบรม โดยภาพรวม
มีคะแนนอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ขอวิทยากรมีความ
รูความสามารถในเนื้อหาท่ีฝกอบรม รองลงมาขอ 
วิทยากรมีการเตรียมการและวางแผนการฝกอบรม 
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ ขอการ Coaching  
& Mentoring  โรงเรียนในกลุมเปาหมาย 2 รอบ   

 1.5 ผลการประเมินโครงการพัฒนา
ครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching 
and Mentoring ดานผลผลิต ของคณะกรรมการบริหาร
โครงการ โดยภาพรวมมีคะแนนอยูในระดับมาก   
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขออยูในระดับสูงท่ีสุด 2 
ขอ คือขอ การดำเนินโครงการใหความเสมอภาค ความ
เปนธรรมของผูเก่ียวของทุกฝาย,ผูเขารับการฝกอบรมได
รับความเปนธรรมในการตัดสินผลการพัฒนา อยูใน
ระดับมากที่สุด  รองลงมาขอ ผูเขารับการพัฒนา
กระบวนทัศน วิสัยทัศน และองคความรูที่เหมาะสม
ตอโลกยุคใหม,ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  เจตคติ  
และคุณลักษณะสอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำเน้ือหาวิชาและ
กิจกรรมการพัฒนาไปใชประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนตนแบบ,การดำเนินการฝกอบรมครั้งนี้เปน
ไปตามวัตถุประสงคของโครงการอยางครบถวน,ผูเขา
รับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ
พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง อยูใน
ระดับมากท่ีสุด สวนขอท่ีต่ำสุด คือ ผูเขารับการฝก
อบรมสามารถสรางชุมชนการเรียนรูวิทยาการ (PLC) 

ทีเ่นนการคิดเชงิระบบไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก   
 สวนผูเขารับการฝกอบรม โดยภาพรวม

มีคะแนนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขออยูในระดับสูงท่ีสุด  คือ การดำเนินโครงการ
ใหความเสมอภาค ความเปนธรรมของผูเก่ียวของ 

ทุกฝาย  อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับความเปนธรรมในการตัดสินผล 
การพัฒนา อยูในระดับมาก สวนขอที่ต่ำสุด คือ  

ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครู 
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ผูเขารับการฝกอบรมสามารถสรางชุมชนการเรียนรูวิทยาการ (PLC) ที่เนนการคิดเชิงระบบไดอยางเหมาะสม  
อยูในระดับมาก  รายละเอียดดังตารางท่ี 1-3 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and Mentoring 
     ในภาพรวม ของคณะกรรมการบริหารโครงการ   
                                                                                                                                     (N=4 ) 

    
 

  

1.  4.80 .58  1 
2. 4.79 .27  2 
3. 4.46 .28  3 
4.  4.40 .58  4 

 4.61 .43   

จากตารางที่ 1 พบวา  ผลการประเมิน
โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching and Mentoring ในภาพรวมสำหรับคณะ
กรรมการบริหารโครงการโดยภาพรวมมีคะแนนอยูใน

ระดับมาก  (  = 4.61,  = 0.43)  เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานบริบท มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  (  = 
4.80,  = 0.58)  รองลงมา  คือ  ดานปจจัยนำเขา 
(  = 4.79,  = 0.27)  ดานกระบวนการ  (  = 4.46, 

 = 0.28)  และดานผลผลิต มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
( = 4.40,  = 0.58)   

ตารางท่ี  2  ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and Mentoring  
ในภาพรวม ของผูเขารับการฝกอบรม                                     

                                                                                                                                  (N=114 ) 

    
 

  

1.  4.11 .73  2 
2. 4.16 .70  1 
3. 4.02 .74  3 
4.  3.95 .70  4 

 4.06 .72   

ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครู 
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จากตารางท่ี 2  พบวา  ผลการประเมิน
โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching and Mentoring ในภาพรวมสำหรับผูเขา
รับการอบรม โดยภาพรวมมีคะแนนอยูในระดับมาก  
(  = 4.06,  = 0.72)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  

ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับ พบวา 
ดานปจจัยนำเขา  มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 4.16, 
  = 0.70)  รองลงมา  คือดานบริบท (  = 4.11, 
  = 0.73)  ดานกระบวนการ (  = 4.02,  = 0.74)   
และดานผลผลิต  (  = 3.95,  = 0.70)      

ตารางท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching  
                  and Mentoring ในภาพรวม ของคณะกรรมการบริหารโครงการและผูเขารับการฝกอบรม 

                                                                                                                                                 N=114 ) 

    
 

  

1.  4.61 .43  1 
2.  4.06 .72  2 

 4.33 .57   

จากตารางท่ี 3  พบวา  ผลการเปรียบเทียบ
การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and Mentoring ใน
ภาพรวมท้ังสองกลุมอยูในระดับมาก (  = 4.33,  
= 0.57)  สำหรับคณะกรรมการบริหารโครงการและ 
ผูเขารับการอบรม โดยคณะกรรมการบริหารโครงการ
มีคาเฉล่ีย อยูในระดับมากกวา ผูเขารับการฝกอบรม  
(  = 4.61,  = 0.43) และ (  = 4.06,  = 0.72)  
ตามลำดับ 

 1.6 ผลการวิเคราะหเน้ือหาในดานขอ

เสนอแนะเก่ียวกับโครงการท่ีมีขอเสนอแนะมากท่ีสุด
ในแตละดาน ไดแก      

   1) ดานบริบท เก่ียวกับ (1) ดาน

ลักษณะของโครงการ : โครงการน้ีถาทำอยางตอเน่ือง
จะพัฒนาผูเรียนไดดี และเหมาะสมกับเหตุการณ
ปจจุบัน (2) ดานการจัดการ : เปนโครงการที่ชวยให
ครูไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู โดยมี

วิทยากรท่ีชำนาญการ คอยดูแล ทำใหครูที่ไมคุนเคย
กับงานวิจัยได ทดลองวิจัยงานอยางมั่นใจ (3) ดาน

การดำเนินการและอ่ืน ๆ : ครูที่ไดรับการฝกอบรม 
สามารถนำความรู  มาใชในการพัฒนากับนักเรียนให
เกิดประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน  เปนการ
ใหความรูกับผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ แลวนำแผนการ
จัดการเรียนรูไปใชจริง แลวจัดทำรายงานการวิจัยซึ่ง
ผูเขารับการอบรมของโรงเรียนมีความต้ังใจในการ
ดำเนินการเปนอยางดี  

  2) ดานปจจัยนำเขา เก่ียวกับ (1) 

ดานวิทยากร : วิทยากรท่ีปรึกษาโครงการมีความรู/

ความเหมาะสม  และตรงกับหลักสูตรท่ีใชในการจัดการ
เรียนรู (2) ดานเอกสาร : เอกสารหลักเน้ือหา/สาระมี
ความเหมาะสม (3) ดานผูอบรม : 1) ผูเขารับการอบรม 
บางสวนยังขาดความพรอม/ความตั้งใจ และ 2) ครู
ท้ัง 8 กลุมสาระฯ ไดรับการพัฒนาระบบทำใหโรงเรียน

สามารถสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูไดอยาง
ตอเน่ือง เทากัน ดานระยะเวลา : ความตอเน่ืองของ
ระยะเวลา เพ่ือใหการขับเคลื่อนเปนไปดวยความ
เรียบรอย หลักสูตรตางๆ มีมากเพียงพอตอการนำไป
ใชเปนฐานในการวิจัย  

ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครู 
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  3) ดานกระบวนการ เก่ียวกับ  
(1) ดานการจัดกระบวนการ : มีการวางแผนการดำเนิน
งานท่ีชัดเจน (2) ดานการจัดกิจกรรม :  กิจกรรมพัฒนา
ครูเปนไปตามหลักสูตรการฝกอบรม (3) ดานการจัดการ
นิเทศ:  การออกนิเทศ ควรใหชัดเจนและตรงเวลา (4) 
ดานการจัดดานระยะเวลา  :  ควรมีการเตรียมการใน
เร่ืองของเวลา ใหเหมาะสม 

  4) ดานผลผลิต เก่ียวกับ (1) 
ผลผลิตดานผูอบรม : ครูมีความรู/ความเขาใจเกี่ยว
กับการพัฒนาระบบพ่ีเล้ียงในดานตางๆมากข้ึน ใน
เกือบทุก ๆ ประเด็น ยกเวนประเด็นการเรียนรูเก่ียว
กับ Classroom Research / Routine to Research 
ที่ยังตองใชเวลาอบรม การฝกทักษะเพ่ิมเติม (2) ดาน
ความรู :  1)ไดรับความรูเพ่ิมมากขึ้น และพรอมที่จะ
พัฒนาตอไป และ 2) หากดำเนินการเสร็จสิ้น ผูเรียน
นาจะมีกระบวนการคิดท่ีเปนระบบมากย่ิงขึ้น  

2. ผลการถอดบทเรียน 
 จุด เ ร่ิมตนของโครงการ น้ี เ กิดจาก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงนักวิชาการที่มีชื่อเสียง
หลายคนไดมองถึงการพัฒนาดวยการพัฒนาครูโดย
การใชระบบ พ่ีเล้ียง เบ้ืองหลังความคิด ที่ตองการ
จัดการเรียนการสอน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาครูที่จะทำใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในเรื่องของ 
Literacy, Numeracy, Reasoning  Ability  

ภาพรวมของโครงการท่ีตองพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีตองการเนนกระบวนการคิด ความ
คาดหวังของโครงการ ครูที่ผานการอบรมในโครงการ
นี้สามารถไปปรับการเรียนการสอน จากแบบเดิมโดย

เฉพาะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู และการเรียน
รูที่ใชการวิจัยเปนฐาน  

แรงบันดาลใจที่ไดทำโครงการน้ี  เพ่ือยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการ เ รียนให เ กิดขึ้ นที่ ใ ช
มหาวิทยาลัยเขามาชวยในดานวิชาการ และการเปน
พ่ีเล้ียง  

การดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย หลังจากท่ี
เขตพ้ืนที่ไดรับฟงการดำเนินการจากสำนักงานการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีใหดำเนินการพรอมกันท้ังประเทศ 
จึงนำแนวคิดน้ีมาประชุมในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประกอบดวย สหวิทยาเขตในการคัดเลือกโรงเรียนใน
แตละสหวิทยาเขต ๆ ละ 1 โรงเรียน เขารวม ซึ่งได       
9 โรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดกลาง และเลือกครูที่มี
ความตองการในการพัฒนาพัฒนาท่ีเนนการเรียน
การสอนและการวิจัยควบคูกันไป  

ผลที่เกิดขึ้นในปจจัยท่ีนำไปสูความสำเร็จ
เปนไปในทิศทางท่ีดี การพัฒนามีความตอเน่ืองจากท่ี
มีการพัฒนามาโดยตลอด ทั้งองคความรู วิทยาการ 
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู  รวมถึงเกิดความ 
พึงพอใจ การเปนพ่ีเล้ียงในการ Coaching และการ
นิเทศ มีความแตกตางกันจากงานเดิมของศึกษานิเทศก
ท่ีมีมหาวิทยาลัยมาชวยเหลือในการติดตามเปนพ่ีเล้ียง
ถึงโรงเรียน  

คุณคา (Value) ของโครงการ วาเปนสิ่งท่ีดี 
ในการชวยเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน รวมถึงการสรางปฏิสัมพันธ
ในความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนกอ
ใหเกิดการเรียนรูรวมกัน  

ปจจัยนำสูความสำเร็จในทัศนะของวิทยากร 
ท่ีป รึกษามองวาเปนการมองแบบทฤษฎีระบบ              

ที่ประกอบดวย Input Process และ Output ของทุก
ภาคสวนในการดำเนินการ  

การปฏิบัติที่เปนเลิศทั้งในดานของ สพม. 

เขต 10 ที่ผูบริหารใหความสำคัญ และรวมประชุมทุก
ครั้งตลอดเวลาการจัดฝกอบรม วิทยากรท่ีปรึกษามี
การบูรณาการสองสถาบัน ผูบริหารและครูใหความ
สำคัญมีความมุงมั่นตั้งใจในการฝกอบรม แมวาจะ
เปนเรื่องท่ีเขาใจไดยาก แตก็มีความพยายามใน 

การพัฒนานวัตกรรมใหเกิดข้ึน ตองมีแผนทางเดิน  
มีกรอบแนวคิดในการกำหนดแนวทางรวมกัน จุดเดน 
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1) มีทีมที่เขมแข็งทางวิชาการ 2) การประชุมเตรียม
ความพรอมของทีม และสพม. เขต 10 3) การสราง 
Intervention ในการจัดความรู เก่ียวกับแผนการจัดการ
เรียนรู และการวิจัย การปฏิบัติที่เปนเลิศ ในการ 
Coaching มีจุดเดนคือ (1) การไดใจครูที่ครูมีความ
ตั้งใจ (2) การวางแผนดำเนินการเปนทีม โดยเฉพาะ 
ผูบริหารเขารับการฝกอบรม เต็มรอย รูปแบบการจัดการ
ของโรงเรียน ตามบริบทบนฐานของวิชาการท่ีมี 
การบูรณาการและประยุกตใหเหมาะสม ในดาน
น วัตก ร รมกระบวนกา รทำ งานสร า ง ชิ้ น ง าน 
ประกอบดวย 1) ตัววิชาการตองเปนเลิศ 2) การปฏิบัติ
ตองเปนเลิศ เปนจริง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น และ
การวางแผนรวมกัน มีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการ
บริหาร การพูดคุย และการเรียนรูรวมกัน นั่นคือ  
“การทำงานเปนทีม” ความทุมเทของวิทยากร ความ
พรอมของครูและผูบริหาร รวมถึงศึกษานิเทศก 

ประโยชนในโครงการนี้ที่ได ทั้งรูปแบบ 
นวัตกรรม ไดรูปแบบการพัฒนาครูใหมีสมรรถนะ  
ผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาโครงการน้ี ทำใหเกิดการเรียนรู 
ดวยตนเอง และไมควรเนนผล O-Net  แตควรเปนการ
สรางชุมชนการเรียนรูวิทยาการ เกิดเครือขายการเรียนรู
ระหวางครูในโรงเรียนเครือขายกับอาจารยมหาวิทยาลัย 
เครือขายกับชุมชน 

บทเรียนท่ีไดรับในโครงการนี้สามารถเปน
แนวทางหรือนำไปขยายผลหรือไปพัฒนาใหเกิดความ
สมบูรณมากข้ึน โดยเฉพาะการ Coaching ในช้ันเรียน 
เมื่อมหาวิทยาลัยออกไปจากท่ีหมดโครงการ ตอไป
ศึกษานิเทศกตองมีบทบาทเปนพ่ีเล้ียง รวมถึงการ
ขยายผลใหกวางขวางข้ึน บทเรียนท่ีไดรับ ทั้งในแง
องคกร กระบวนการ สิ่งสำคัญการคิดดี ทำดี พรอมที่
จะชวยงาน สพม. เขต 10 การเตรียมความพรอม 
ควรมีการซอมมือใหมากกวาน้ี และมองวาศึกษานิเทศก
ยังตองเตรียมความพรอมในการเปนพ่ีเลี้ยง การขาด
ทิศทางการดำเนินงานในอดีตที่ผานมา การขาดการ 
Active เตรียมศึกษานิเทศกใหใฝเรียนรูมากกวาน้ี 
และสงเสริมใหมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมากกวาน้ี บทเรียน
ท่ีไดรับ คือความรูใหมในการ Coaching &Mentoring 
แตความสำเร็จอาจยังไมชัดเจน และเปนประโยชน
ตอวิชาชีพ การพัฒนาควบคูกับการเรียนการสอน 
และการจัดสรรเวลาใหเหมาะสม บทเรียนท่ีได คือ 
กระบวนการ ทั้งดานวิชาการ การบริหารงาน การ
วางแผนการเรียน และขอเสนอกับ 8 กลุมสาระ และ
สามารถนำไปขยายผลตอไปได แตตองดำเนินการตอไป 
โครงการน้ีเปนประโยชนอยางมาก มีผลถึงผูเรียน 
ตามแผนการจัดการเรียนรู สมควรท่ีจะมีการขยายผล
ตอไป บทเรียนท่ีไดรับและขอเสนอท่ีนาสนใจ คือ  
มีประเด็นเร่ืองของเวลาท่ีสอดคลองกันหลายคน  

ความตอเน่ือง ตองใชเวลา 3-5 ป  
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กรอบมโนทัศนท่ีไดจากการวิจัย 
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ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครู 
นรินทร สังขรักษา, เฉลียว  บุรีภักดี, สุมาลี  พงศติยะไพบูลย 



77

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

 
            
            
            
            
            
          
 
 
 
 
                   
 
 
                                Coaching Style        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        

 

 

 

-Literacy 

-Numeracy 
-Reasoning Ability 

 
(Lesson Learnt) 

 

-  
-  
-  

 

-  
-  PLC 
-  
-   
-  
-  
-

 

- /  
-   
-  PLC 
-

 
-

Active  

 

-  
-    
- /  
-  
-  
-  
-  

 

-  .  10 
-  
-  
-  
-  Coaching Style 
-

.  10 

แผนภูมิท่ี  2  ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพือ่นำผลการวจัิยไปใช 
1. สำนกังานเขตพืน้ท่ีมัธยมศึกษา เขต 10 

 1.1 จากผลการวิจัยท่ีพบบทเรียนใน
เร่ืองของความไมพรอมของผูเขารับการอบรมท่ีมีภาระ
งานมาก ดังน้ัน สพม. เขต 10 ควรมีการคัดเลือก 
ผูเขารับการอบรมตามความสมัครใจ อาจคัดเลือก
โรงเรียนขนาดใหญใหเปนแกนและไมจำเปนตองเปน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ในชวงระยะเวลาเปนการ
กำหนดมาจากกระทรวงศึกษาธิการ จึงไมสามารถ
เปล่ียนแปลงเวลา แตไดใชเวลาในชวงวันหยุดราชการ  

 1.2 จากผลการวิจัยท่ีพบบทเรียนใน
เรื่องของความไมเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ ทั้ง
รูปแบบ วิธีการและเปาหมาย ซึ่งเปนเร่ืองใหม ดังน้ัน
ทางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 10 ควรมี
การประชุมช้ีแจงผูเก่ียวของ โดยเฉพาะ ผูบริหารสถาน
ศึกษาและครูไดมีความเขาใจในเบ้ืองตน และไดมี
การเตรียมตัวเขารับการอบรมในรูปแบบใหมที่เนน
เชิงปฏิบัติการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ รวมถึงการสรางแรง
จูงใจใฝสัมฤทธ์ิใหกับผูเขาฝกอบรม 

 1.3 จากผลการวิจัยท่ีพบบทเรียนใน
เร่ืองของการติดตามและประเมินผลภายหลังการอบรม
เชิงปฏิบัติการดังน้ันทางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา 
เขต 10  ควรมีการกำหนดปฏิทินและรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลของศึกษานิเทศก ซึ่งทาง
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 10 ควรไดมีการ

ดำเนินการในเชิงรุกมากข้ึน 
 1.4 จากผลการวิจัยท่ีพบบทเรียนใน

เรื่องโครงการที่ดีและเหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ของ

ครูและผูบริหารสถานศึกษา จึงควรมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการอยางตอเน่ือง อาจเปนการตอยอดเพ่ิมเติม
ความรูสวนขาด และฟนฟูความรูในการอบรม  

2. ศึกษานิเทศก 
 2.1 จากผลการวิจัยท่ีพบบทเรียนใน

เรื่องบทบาทของศึกษานิเทศก ในการเปนพ่ีเลี้ยงยัง

นอย ดังน้ัน ควรเพ่ิมศักยภาพใหกับศึกษานิเทศกใน
การเปนพ่ีเล้ียงมากกวาการนิเทศแบบเดิมๆ แตเนน 
Coaching Style แบบบูรณาการและหลากหลาย 
รวมถึงการพัฒนาสูชุมชนการเรียนรูวิทยาการ 

 2.2 จากผลการวิจัยท่ีพบบทเรียนการ
เปนพ่ีเล้ียงของศึกษานิเทศกในการเขากลุมทำกิจกรรม 
ยังมีบทบาทนอย ดังน้ันศึกษานิเทศกควรมีการเตรียม
ความพรอมในการเปนพ่ีเล้ียงแบบActive ควรพัฒนา
สรางชุมชนการเรียนรู วิทยาการ (Professional 
Learning Community : PLC) และเสริมองคความรู
ในนวัตกรรมแนวใหมทั้งนวัตกรรมการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 2.3 จากผลการวิจัยท่ีพบบทเรียนใน
เร่ืองของระยะเวลาในการ Coaching ที่ไมแนนอน 
เน่ืองจากขอจำกัดของภารกิจ ทั้งในรอบที่ 1 และ 2 
และหลังจากการอบรมเสร็จส้ินเม่ือพ่ีเล้ียงมหาวิทยาลัย
ถอนตัวออกไป ดังน้ัน ควรมีการกำหนดความรับผิดชอบ
ของทีม PLC ในการ Coaching หรือใชวิธีการ 
Coaching ที่หลากหลาย ในการสื่อสารผาน Social 
Network หรือการใชรูปแบบ PLC  

3. ครูและผูบริหารสถานศึกษา 
 3.1 จากผลการวิจัยท่ีพบบทเรียนใน

เรื่องของระยะเวลาและภาระกิจการเรียนการสอน
ของครูที่มาก แตเปนนโยบายท่ีปูพรมของกระทรวง

ศึกษาธิการ ดังน้ันครูและผูบริหารสถานศึกษาควรมี
การเตรียมตัว และจัดแบงเวลาใหเหมาะสม และใช
กระบวนการฝกอบรมชวยเสริมความรูเพ่ือใหเปนการ

พัฒนาในระยะยาวท่ีจะแกไขปญหาในเรื่องของ 
Literacy, Numeracy, Reasoning Ability 

 3.2 จากผลการวิจัยท่ีพบบทเรียนใน
การปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูเขารับการฝกอบรม และผูบริหารมีวิสัยทัศนตอการ

พัฒนา ดังน้ันสิ่งสำคัญ คือ การปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน  (Paradigm Shift) ท่ีมุงเนนการคิดและการเรียนรู
ทีใ่ชการวิจยัเปนฐาน (Research - based Learning : 
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RBL) รวมถงึการอบรมเชงิปฏิบตักิารในรปูแบบใหมที่
ไมเนนการบรรยาย แตเนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
(Self-constructivism) วิทยากรเติมเตม็สวนขาด 

 3.3 จากผลการวิจัยท่ีพบบทเรียนใน
การพัฒนาวิชาการในรูปแบบ Coaching & Mentoring 
ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตอยอด
ไปสูการจัดทำวิทยฐานะในโอกาสตอไป อาจมีการจัด
อบรมตอยอดเพ่ิมเติม 

 3.4 จากผลการวิจัยที่พบบทเรียนใน
ผลสำเร็จของการอบรมเบ้ืองตนท่ีอาจไดงานวิจัย และ
ตัวอยางรูปแบบการพัฒนาความคิด แตในระยะยาว
ยังตองใชระยะเวลาในการแกไขปญหาผลสัมฤทธ์ิใน
ยกระดับการ มีแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ และ
การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ท่ีอาศัยความรวมมือ
ของครู นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา และผูปกครอง  

4. วิทยากร 
 4.1 จากผลการวิจัยท่ีพบบทเรียน 

ในเร่ืองความรู ความเขาใจในการอบรม โดยเฉพาะ 
การคิดที่เปนระบบ และการวิจัยท่ีตองใชเวลา ดังนั้น
วิทยากรควรมีการติดตามผลการสะทอนกลับ  
(Reflection) รวมถึงทางกระทรวงศึกษาธิการควร
สนับสนุนงบประมาณใหพ่ีเล้ียงมหาวิทยาลัย ไดมี
การวิจัยและติดตามผลอยางตอเน่ือง  

 4.2 จากผลการวิจัยท่ีพบปญหาใน

การ Coaching โรงเรียนในกลุมเปาหมาย ดังน้ัน
วิทยากรและศึกษานิเทศก อาจตองปรับรูปแบบการ 
Coaching แบบ One Stop Service และมหาวิทยาลัย

เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับสพม.เขต 
10 อยางตอเน่ือง  
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษารูปแบบการปฏิบัติที่เปน

เลิศ (Best Practice)  ของสถานศึกษาตนแบบ เพ่ือ
นำวิธีการบริหารจัดการ การเปนผูนำท่ีดี มาเปน

แนวทางใหกับผูเขารับการพัฒนาไดศึกษาไวเปน
แบบอยาง 

2. ควรมีการขยายผลการดำเนินการ
พัฒนาครู โดยกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียงไปยัง
เครือขายกับครูและผูบริหารสถานศึกษาในสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 10  

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการดำเนินการ 
Coaching Style ที่เหมาะสมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 10  

4. ควรมีการสังเคราะหดวยวิธี Meta 
Analysis ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการคิด
และการเรียนรูที่ใชการวิจัยเปนฐาน (Research –
based Learning : RBL) 
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ผลของการใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน 
ณัฐกร  สงคราม 

ผลของการใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลัก 
แบบผสมผสาน ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
Effects of Using Hybrid Problem-Based Learning Upon Learning 
Achievement of Undergraduate Students, Faculty of Agricultural 
Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

 
ณัฐกร  สงคราม* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชรูป
แบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสานกับนักศึกษาที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปน
หลักแบบด้ังเดิม และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปน
หลักแบบผสมผสาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง แบงออกเปนกลุมทดลองที่เรียนโดยใชรูป
แบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน จำนวน 30 คน และกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชรูปแบบการ
เรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบดั้งเดิม จำนวน 30 คน โดยมีระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test) ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีเรียน
โดยใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักศึกษาท่ีเรียน
โดยใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบด้ังเดิม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษา 
ที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสานมีความคิดเห็นตอการเรียนอยูในระดับมาก 

 

The purpose of this research were 1)to compare the achievement score of students 
learned on hybrid problem-based learning versus students learned on traditional problem-based 

learning 2) to study students’ opinions onhybrid problem-based learning. The samples were 
undergraduate students, Faculty of Agricultural Technology. King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang.Thirty undergraduate studentsassigned to the experimental group used online tools to 

support their learning activities while other thirty undergraduate students assigned to the control 
group did not. The experiment was carried out for 6 weeks. The data were analyzed using mean, 
standard deviation and t-test. 

*  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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The research results indicated that there was significant difference in achievement score 
of students between the control group and the experimental group at the significance level of .05 
and a high level of satisfaction with their learning. 

บทนำ 
แนวคิดของการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid 

Learning หรือ Blended Learning) กำลังไดรับความ
นิยมเพราะเปนการเรียนท่ีเหมาะสมกับความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาในปจจุบันและสอดคลอง
กั บแนว คิ ดกา ร เ รี ยน ท่ี ยึ ดผู เ รี ย น เป น ส ำ คัญ 
(Student-centered Learning)โดยแนวคิดดังกลาว
เปนการนำการ เ รียนการสอนแบบเผชิญหนา 
(Face to Face) และแบบออนไลน (Online) มา
ผสมผสานเขาดวยกันเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหสะดวก รวดเร็ว และลดขอจำกัด
ของสื่อคอมพิวเตอร เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (CAI )บทเ รียนมัลติมี เ ดีย เ พ่ือการ เ รียน รู 
(Multimedia for Learning)หรือแมแตการเรียน
อิเล็กทรอนิกส (E-learning)ที่มักจะเปนปญหาเม่ือ
นำไปใชกับรายวิชาท่ีตองลงมือปฏิบัติหรือทำกิจกรรม
รวมกัน โดยการเรียนการสอนแบบผสมผสานอาศัย
หลักการเรียนแบบรวมมือ (Collaborative Learning) 
เขาไปออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งแบบ
เผชิญหนาและแบบออนไลน เ พ่ือชวยใหการมี 

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับ 
ผูสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การเรียนท่ีใชปญหาเปนหลัก (Problem  
-based Learning) เปนการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียน
เปนสำคัญรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาโครงสราง

ความรูของผูเรียนไดดวยตนเองโดยใชสถานการณ
ปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูเพ่ือนำ
มาแกปญหาน้ัน ซึ่งผูเรียนจะไดฝกการคิดวิเคราะห 
คนควา ทดลอง และนำความรูจากสาขาวิชาตาง ๆ 
มาบูรณาการเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหา ลักษณะ

การเรียนการสอนเชนน้ีจึงเหมาะสมอยางย่ิงตอการ

นำมาใชในการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร 
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของ

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนท่ีใช
ปญหาเปนหลักโดยการผสมผสานกันระหวางกิจกรรม
การเรียนแบบเผชิญหนาในหองเรียนกับแบบออนไลน 
ซึ่งจะชวยลดขอจำกัดของเวลานอกหองเรียนในแตละ
สัปดาหและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน
การสอนตามรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักให
ดีย่ิงขึ้น ผลการวิจัยท่ีไดจะเปนแนวทางในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนทางดานเกษตรศาสตรไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหา
เปนหลักแบบผสมผสานกับนักศึกษาที่เรียนโดยใชรูป
แบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบดั้งเดิม 

2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหา

เปนหลักแบบผสมผสาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
และการจัดการทรัพยากร ชั้นปที่ 2 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเกษตร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โดยแบงกลุมตัวอยาง

ผลของการใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน 
ณัฐกร  สงคราม 
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ออกเปนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนท่ี
ใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน จำนวน 30 คน 
และกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนท่ีใช
ปญหาเปนหลักแบบดั้งเดิม จำนวน 30 คน ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของท้ังสองกลุมยึดตาม
กระบวนการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลัก 6 ขั้นตอนคือ  
1) เตรียมความพรอมผูเรียน 2) เสนอสถานการณปญหา 
3) กำหนดกรอบการศึกษา 4) คนควาขอมูล 5) เลือก
แนวทางแกปญหา และ 6) นำเสนอผลงานโดยใชระยะ
เวลาท้ังสิ้น 6 สัปดาห  

2) ตัวแปรในการวิจัย ประกอบดวย 
 2.1) ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการ

เรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน 
 2.2) ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
3) สมมุติฐานงานวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ี

เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบ
ผสมผสานกับนักศึกษาที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียน
ที่ใชปญหาเปนหลักแบบด้ังเดิมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 

1) การเ รียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบ
ดั้งเดิม หมายถึง การเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียนซ่ึงเปนการ
เรียนแบบเผชิญหนา (Face to Face) ระหวางผูเรียน

กับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียนผานส่ือประกอบการบรรยาย
และกิจกรรมภายในหองเรียนเทาน้ัน 

2) การเ รียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบ
ผสมผสาน หมายถึง การเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักท่ี
บูรณาการการเรียนออนไลน (Online) ผานระบบ

เครือขายและการเรียนแบบเผชิญหนา (Face to Face) 
ในหองเรียนแบบด้ังเดิมเขาดวยกัน โดยนอกจากส่ือ
ประกอบการบรรยายและกิจกรรมภายในหองเรียน

แลว ยังสามารถใชสื่อและเคร่ืองมือในระบบเครือขาย
มาสนับสนุนกิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธนอกหอง
เรียนไดอีกดวย 

3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความ
สามารถในการแกปญหาของผูเรียนตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนท่ีใช
ปญหาเปนหลักจำนวน 6 สัปดาห 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นำเสนอรายละเอียดกิจกรรมการเรียน 6 ขั้นตอนตาม
กระบวนการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลัก ใชระยะเวลา  
6 สัปดาหประกอบดวย สัปดาหท่ี 1 เตรียมความพรอม
ผูเรียน สัปดาหที่ 2 เสนอสถานการณปญหาและ
กำหนดกรอบการศึกษา สัปดาหที่ 3 คนควาขอมูล
สัปดาหที่ 4-5 เลือกแนวทางแกปญหาและสัปดาหที่ 
6 นำเสนอผลงาน ซึ่งแตละข้ันตอนประกอบดวย 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย เปาหมาย รายละเอียด
ของกิจกรรม เครื่องมือหรือวิธีการที่ใช รวมทั้งวิธีการ
ประเมินผล โดยมีขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ดังตอ
ไปนี้ 

 1.1) วิเคราะหกระบวนการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักสรุป
ออกมาได 6 ขั้นตอนกำหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
และนำเสนอในรูปแบบตารางแสดงแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยจัดทำเปน 2 ชุด ชุดแรกสำหรับ
กลุมทดลองเปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีใช
ปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน ซึ่งแสดงรายละเอียด

ในสวนของกิจกรรมแบบเผชิญหนารวมกับกิจกรรม
ออนไลนพรอมทั้งเคร่ืองมือบนเครือขายท่ีจัดเตรียมไว
เพ่ือสนับสนุนผูเรียน ไดแก ฐานขอมูลทางการเกษตร 

เคร่ืองมือคนหาขอมูล ระบบปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หอง
ปฏิบัติการเสมือนจริง เครื่องมือสรางผังความคิด 
เครื่องมือจดบันทึก ตารางคำนวณ เครื่องมือสราง

ผลของการใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน 
ณัฐกร  สงคราม 
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การนำเสนอ รวมทั้งเคร่ืองมือติดตอสื่อสารระหวาง 
ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน เชน หองสนทนา 
กระดานสนทนา กระดานแสดงผลงาน สวนชุดที่สอง
สำหรับกลุมควบคุมเปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียน

ที่ใชปญหาเปนหลักแบบด้ังเดิม ซึ่งมีแตรายละเอียด
แบบเผชญิหนาโดยไมมีกิจกรรม วิธีการหรือเครื่องมือ
ออนไลนเตรียมไวใหเหมือนชุดแรก 

ตารางท่ี 1   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน 
                 สัปดาหที่ 1 - 2  (เปนกิจกรรมในหองเรียนท้ังหมด) 

ผลของการใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน 
ณัฐกร  สงคราม 

 

    
/

  
1. 

 

1.1 
 

 
 

 
 

  

 
 

 1.2 
 

 

  5-8  
  

 
 (GPA) 

 

 1.3   
 

 

 

  

  

 

 

2. 

 

2.1  

 

 

 

 

 2.2 
 

 

 

Animation 

 

 



85

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

 
 

 
 

  
/

  

ผลของการใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน 
ณัฐกร  สงคราม 

 2.3 
 

  

  

 2.4 
 

 

 

 

 
 

3. 

 

3.1 
 

 
 

 

 

   

 3.2 
 

 
 

 

   

 3.3 

 
  

 

  

 3.4 
  

 
 

  

 



86

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

 
 3 (  Online ) 

    
/

 
4. 

 
4.1 

   

 
 

  
  

/
 

 

 4.2 

 
 

 
 

 

 4.3 

 
 

 
 

 
 

ผลของการใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน 
ณัฐกร  สงคราม 



87

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

 
 4-5 (5.1  5.4  5.2, 5.3  5.5  Online) 

 

   
/

 
5. 

 

5.1 

   

 

 5.2 
/

 

 

 
 

 

 
/   

/ 
 

 5.3 
 

 
 

/
 

 5.4 
  

 

 

 5.5 

  
 

/

 
 
 

ผลของการใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน 
ณัฐกร  สงคราม 



88

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

 6 (6.1  6.2  6.3  Online) 
 

  
 

 
/

 
6. 

 

6.1 

     

 
 

 6.2 
 

  

  
 

 

 

 6.3 
 

 
 

 

 

หมายเหตุ: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบดั้งเดิม ไดปรับกิจกรรมออนไลนเปนกิจกรรม 
  ในหองเรียนท้ังหมดรวมกับการคนควานอกหองเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามอัธยาศัย 

 1.2) นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเรียนท่ี
ใชปญหาเปนหลักและการเรียนแบบผสมผสาน จำนวน 

3 คนทำการตรวจสอบความเหมาะสมของรายละเอียด
กิจกรรมแตละข้ันตอน แลวจึงแกไขปรับปรุงแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขอเสนอแนะ  
ซึ่งสวนใหญเปนประเด็นการเสนอแนะกิจกรรมและ

เคร่ืองมือออนไลนที่สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆเพ่ือให
แผนมีความสมบูรณกอนนำไปใชเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการทดลองตอไป 

2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปน
แบบทดสอบท่ีเร่ิมดวยการใหขอมูลเก่ียวกับสถานการณ

หรือปญหาทางการเกษตร แลวมีคำถามแบบหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choice) ท่ีเปนการวัดความสามารถ

ของการแกปญหาจากสถานการณน้ันๆ โดยมีขั้นตอน
ในการสรางเคร่ืองมือ ดังตอไปนี้ 

 2.1) สร างตนแบบของแบบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย 5 ตัว
เลือก โดยมีตัวเลือกท่ีถูกตองที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก 

เกณฑการตรวจใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน 
ตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนนรวมท้ังส้ิน 30 คำถาม 
30 คะแนน 

 2.2) นำตนแบบของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ไปใหอาจารยดานเกษตรศาสตร จำนวน 
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4 คน ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยใชการหา
คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับ
วัตถุประสงค (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) และปรับปรุงแกไขในรายขอที่ต่ำกวา 0.5 

 2.3) นำตนแบบของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไปทดลองกับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเท่ียง อำนาจจำแนก 
และคาความยากงาย ไดคาความเท่ียง (ตามวิธี  
KR-20) 0.766 อำนาจจำแนก 0.13-0.40 ความยาก-
งาย 0.17-0.93 ซ่ึงผูวิจัยไดทำการปรับปรุงแกไขเฉพาะ
ขอคำถามท่ีมีคาอำนาจจำแนกต่ำกวา 0.2 และคา
ความยาก-งายต่ำกวา 0.2 และเกินกวา 0.8 เพ่ือใหมี
ความเหมาะสมตอการนำไปใชมากข้ึน 

3) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการ
เรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสานประกอบดวย
คำช้ีแจงเก่ียวกับแบบสอบถาม ขอมูลเบ้ืองตนของ 
ผูตอบแบบสอบถาม และขอคำถามเก่ียวกับความ
คิดเห็นท่ีมีตอการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบ
ผสมผสาน จำนวน 15 ขอ ลักษณะของคำถามท่ีใชมี
ทั้งคำถามปลายปดในลักษณะแบบประมาณคา  
(Rating Scale) 5 ระดับ (มากท่ีสุด = 5 มาก = 4 
ปานกลาง = 3 นอย = 2 นอยท่ีสุด = 1) และคำถาม
ปลายเปดโดยมีขัน้ตอนในการสรางเคร่ืองมอื ดงัตอไปนี ้

 3.1) สรางตนแบบของแบบสอบถาม
ความคิด เ ห็นในการ เ รียนแลวนำตนแบบของ
แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการ
เรียนท่ีใชปญหาเปนหลักและการเรียนแบบผสมผสาน
จำนวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของประเด็น
ขอคำถามและการใชภาษา 

 3.2) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูเช่ียวชาญ เพ่ือใหมีความเหมาะสมตอการนำ 
ไปใช 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) ผู วิจัยดำเนินการทดลองตาม

แผนการวิจัยแบบสองกลุม (Randomized Control 
Group Posttest-only Design) โดยทดลองกับ 
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาพัฒนาการเกษตรและ 
การจัดการทรัพยากร ชั้นปที่ 2 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเกษตร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวนทั้งส้ิน  
60 คน 

 
 
 
 

X = การจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
T1 = การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
E  =กลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนท่ีใช
ปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน 
C  =กลุมควบคุมท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนท่ีใช
ปญหาเปนหลักแบบดั้งเดิม 

 2) ในการจัดกลุม ผู วิจัยนำคาเกรด
เฉลี่ยรวม (GPAX) ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด มาเรียงลำดับแยกกันจากมากไปหานอย 
เพ่ือเปนเง่ือนไขในการแบงกลุมตัวอยาง โดยผูที่ได
หมายเลขคูเปนกลุมควบคุม จำนวน 30 คน และผูที่
ไดหมายเลขค่ีเปนกลุมทดลอง จำนวน 30 คน 

 3) กอนการทดลอง ผูวิจัยชี้แจงเง่ือนไข
ที่เก่ียวของกับการทดลองกับกลุมตัวอยางทั้ง 60 คน 
โดยเนนใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมปกปดขอมูล
กิจกรรมการเรียนการสอนไมใหอีกฝายหน่ึงทราบ 
จากน้ันจึงใหแตละกลุมดำเนินกิจกรรมตามแผนการ
เรียนการสอนท่ีผูวิจัยไดจัดทำข้ึน โดยกลุมทดลอง 
จำนวน 30 คน เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนท่ี
ใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสานและกลุมควบคุม 

E X T1

C - T1
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จำนวน 30 คน เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนท่ี
ใชปญหาเปนหลักแบบดั้งเดิม แตละกลุมจะศึกษา
เน้ือหาเดียวกัน ใชระยะเวลาในการดำเนินการทดลอง
ทั้งสิ้น 6 สัปดาห หลังจากขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการเรียนการสอน 1 สัปดาห ผูวิจัยใหกลุม
ตัวอยางท้ัง 2 กลุมทำแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และใหกลุมทดลองทำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี
ตอการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน  
 
การวิเคราะหขอมูล 

 1) วิเคราะหขอมูลจากการทำแบบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชการวิเคราะหคา 
t-test independent ในการเปรียบเทียบคะแนนผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางระหวางกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง 

 2) วิเคราะหขอมูลจากการทำแบบ 
สอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนท่ีใชปญหาเปน
หลักแบบผสมผสาน โดยใชการหาคาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมท้ังใชเทคนิคการวิเคราะห
เอกสารสำหรับคำถามปลายเปด 

 
ผลการวิจัย 

 1) การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวา 
นักศึกษาท่ีเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนท่ี
ใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาท่ีเรียนตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบดั้งเดิม 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ผลการวิเคราะห
ขอมูลแสดงในตารางท่ี 2) 

 N  X  S.D. t Sig. 

 30 30 23.43 2.17 5.324* 0.000
 30 30 19.53 3.37   

*  .05 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 2) ผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอ

การเรียนของกลุมทดลอง พบวา นักศึกษาท่ีเรียนตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบ
ผสมผสาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นตอการเรียน
อยูในระดับมาก (  = 4.16 S.D. = 0.59) และเม่ือ

พิจารณาในรายขอพบวา หัวขอที่กลุมตัวอยางเห็น
ดวยมากท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1) กิจกรรมการเรียนกระตุน
ใหฝกคิดวิเคราะห มากกวาการทองจำ 2) กิจกรรม

การเรียนสงเสริมใหคนควาและแสวงหาความรูดวย
ตนเอง 3) สื่อและเคร่ืองมือที่เตรียมให สนับสนุนการ
เรียนและการทำงานกลุมไดดีสวนหัวขอท่ีกลุมตัวอยาง

เห็นดวยนอยท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1) บรรยากาศในการ
เรียนมีความสนุกสนาน และไมเครียดจนเกินไป  
2) ระยะเวลาในการเรียนมีความเหมาะสม ไมเร็วหรือ
นานเกินไป 3) ปริมาณของสมาชิกในกลุมมีความ
เหมาะสมกับการทำงานกลุม (ผลการวิเคราะหขอมูล

แสดงในตารางท่ี 3) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวาการเรียนท่ีใชปญหา
เปนหลักแบบผสมผสานชวยสนับสนุนกระบวนการ
เรียนการสอนรวมทั้งการพัฒนาความสามารถใน 
การแกปญหาของผูเรียนไดเปนอยางดีและเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เห็นไดจากผลการเปรียบเทียบ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียน
แบบผสมผสานสูงกวาคะแนนนักศึกษาท่ีเรียนแบบ
ดั้งเดิม โดยเฉพาะเคร่ืองมือตางๆ ในระบบเครือขาย 
ที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนใหสะดวกและ

มีประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบดวย 1) ฐานขอมูล
การเกษตรซ่ึงนักศึกษาใชในการสืบคนขอมูลท่ีตองการ
ผานเคร่ืองมือคนหาจากคำสำคัญและเคร่ืองมือคนหา

จากหมวดหมู โดยอำนวยความสะดวกในการคนพบ
ขอมูลท่ีเปนประโยชนไดอยางงายและรวดเร็ว 2) ระบบ
ปรึกษาผู เชียวชาญซ่ึงนักศึกษาใช เปนชองทาง 

การส่ือสารเพ่ือปรึกษาผูเชี่ยวชาญถึงความเปนไปได
ของแนวทางการแกปญหาท่ีกลุมเลือก ชวยใหนักศึกษา
มองเห็นประเด็นนาสนใจท่ีตนเองมองขามหรือ 
ไมใหความสำคัญเพ่ือปรับปรุงการทำงานของกลุม 

ผลของการใชรูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน 
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9.  4.10 0.55  
10.  4.07 0.58  
11.      4.07 0.45  
12.  4.03 0.41  
13.   4.03 0.61  
14.   3.93 0.74  
15.  3.87 0.68  

 4.16 0.59  

 
 3  

 X S.D.      
 

1.   4.53 0.57  
2.  4.40 0.56  
3.   4.33 0.48  
4.  

  
4.30 0.53  

5.      4.20 0.55  
6.   4.20 0.71  
7.  4.17 0.75  
8.  4.10 0.66  
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โดยเคร่ืองมือน้ีทำใหนักศึกษาไมตองรอนัดหมาย 
และสามารถเขาถึงสมาชิกในกลุมไดทุกคนโดย 
ไมตองผานการถายทอดหรือบอกเลาจากตัวแทนกลุม 
ที่ ไปขอคำปรึกษาเหมือนการขอคำปรึกษาแบบ
เผชิญหนา 3) หองปฏิบัติการเสมือนและตารางคำนวณ 
ชวยใหนักศึกษาทำการทดลองแบบพ้ืนฐานโดย 
ที่ไมตองใชการทดลองในหองปฏิบัติการจริง และใช
ในการคำนวณเพ่ือตรวจสอบแนวทางการแกปญหา
ไมวาจะเปนแนวทางเพ่ือลดตนทุนการผลิต หรือ 
การเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ  4) เคร่ืองมือสรางผัง
ความคิด ที่ผูเรียนสามารถใชเพ่ือจำลองโครงสราง
ความคิดภายในสมองใหเกิดความเขาใจชัดเจนรวม
กัน ซึ่งสามารถสรางและปรับแกไขผังความคิดไดงาย 
ทำใหมีการเสนอความคิดเห็นมากข้ึน 5) เคร่ืองมือ 
จดบันทึก เมื่อนักศึกษาแตละคนบันทึกขอมูลที่ได
จากการคนควาและตรวจสอบลงไป ทำใหเกิดการจัด
ระเบียบขอมูลในหนวยความจำของตนเอง เกิดการ 
กลั่นกรองความคิดของตน สามารถมองเห็นและ
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแนวคิดหรือขอมูลตาง
ๆ ไดดี 6) เครื่องมือสรางการนำเสนอ ที่นักศึกษาใช
ในการสรางผลงานที่เปนแนวทางการแกไขปญหา
ของกลุม เปรียบเสมือนตัวแทนความรูที่คนพบ ชวย
สะทอนกระบวนการและกลยุทธการสรางความรู 
ของนักศึกษา กอนท่ีจะออกมาเปนชิ้นงานนำเสนอ  

นักศึกษาตองทบทวนขอมูลที่คนควาและตรวจสอบ
มาอยางถ่ีถวน ทำใหนักศึกษามองเห็นความสัมพันธ
ของแนวคิดตางๆ ไดอยางชัดเจนมากข้ึน และนำความรู

ดังกลาวเขาสูหนวยความจำถาวรของตนเองได 
7) เคร่ืองมือสื่อสารแบบประสานเวลาและเคร่ืองมือ
สื่อสารแบบไมประสานเวลา เปนเคร่ืองมือที่มีการใช
งานมากท่ีสุด เพ่ือการประสานงานภายในกลุมและ
การติดตออาจารยผูสอนใหเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว 

และไรขอจำกัดเร่ืองเวลาและสถานท่ี 1) ฐานขอมูล
การเกษตรซ่ึงนักศึกษาใชในการสืบคนขอมูลท่ีตองการ
ผานเคร่ืองมือคนหาจากคำสำคัญและเคร่ืองมือคนหา

จากหมวดหมู อำนวยความสะดวกในการคนพบขอมูล 
ที่เปนประโยชนไดอยางงายและรวดเร็ว 2) ระบบ
ปรึกษาผูเช่ียวชาญท่ีนักศึกษาใชเปนชองทางการส่ือสาร
เพ่ือปรึกษาผูเช่ียวชาญถึงความเปนไปไดของแนวทาง
การแกปญหาท่ีกลุมเลือก ชวยใหนักศึกษามองเห็น
ประเด็นนาสนใจท่ีตนเองมองขามหรือไมใหความสำคัญ
เพ่ือปรับปรุงการทำงานของกลุม โดยเคร่ืองมือน้ีทำให
นักศึกษาไมตองรอนัดหมาย และสามารถเขาถึงสมาชิก
ในกลุมไดทุกคนโดยไมตองผานการถายทอดหรือ
บอกเลาจากตัวแทนกลุมที่ไปขอคำปรึกษาเหมือน
การขอคำปรึกษาแบบเผชิญหนา 3) หองปฏิบัติการ
เสมือนและตารางคำนวณ ชวยใหนักศึกษาทำการ
ทดลองแบบพ้ืนฐานโดยท่ีไมตองใชการทดลองในหอง
ปฏิบัติการจริง และใชในการคำนวณเพ่ือตรวจสอบ
แนวทางการแกปญหาไมวาจะเปนแนวทางเพ่ือลด
ตนทุนการผลิต หรือการเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ  
4) เคร่ืองมือสรางผังความคิด ที่ผูเรียนสามารถใชเพ่ือ
จำลองโครงสรางความคิดภายในสมองใหเกิดความ
เขาใจชัดเจนรวมกัน ซึ่งสามารถสรางและปรับแกไข
ผังความคิดไดงาย ทำใหมีการเสนอความคิดเห็นมาก
ขึ้น 5) เคร่ืองมือจดบันทึก ซึ่งเม่ือนักศึกษาแตละคน
บันทึกขอมูลท่ีไดจากการคนควาและตรวจสอบลงไป 
ทำใหเกิดการจัดระเบียบขอมูลในหนวยความจำของ
ตนเอง เกิดการกล่ันกรองความคิดของตน สามารถ

มองเห็นและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแนวคิด

หรือขอมูลตาง ๆ ไดดี 6) เครื่องมือสรางการนำเสนอ 
ที่นักศึกษาใชในการสรางผลงานท่ีเปนแนวทางการ

แกไขปญหาของกลุม ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนความรู
ที่คนพบ ชวยสะทอนกระบวนการและกลยุทธการ
สรางความรูของนักศึกษา แตกอนจะออกมาเปนชิ้น
งานนำเสนอ นักศึกษาตองทบทวนขอมูลที่คนควา
และตรวจสอบมาอยางถ่ีถวน ทำใหนักศึกษามองเห็น

ความสัมพันธของแนวคิดตางๆ ไดอยางชัดเจน 
มากข้ึน และนำความรูดังกลาวเขาสูหนวยความจำ
ถาวรของตนเองได 7) เครื่องมือสื่อสารแบบประสาน
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เวลาและเคร่ืองมือสื่อสารแบบไมประสานเวลา เปน
เคร่ืองมือที่มีการใชงานมากท่ีสุด เพ่ือการประสาน 
งานภายในกลุมและการติดตออาจารยผูสอนใหเปนไป
อยางสะดวก รวดเร็ว และไรขอจำกัดเร่ืองเวลาและสถานท่ี

สอดคลองกับ ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี (2554) 
ท่ีกลาววา การเรียนแบบผสมผสานสามารถแกปญหา
อุปสรรคในการเรียนโดยเฉพาะการเรียนในทศวรรษที่ 
21 ที่ตองการพัฒนาบุคคลไปสูยุคแหงเทคโนโลยี 
ขั้นสูง สังคมแหงการเรียนรู และสังคมเครือขาย หรือ
ที่Jonassen (1996 อางถึงใน พรรณราย เทียมทัน, 
2545) กลาววา การใชคอมพิวเตอรที่เหมาะสมที่สุด
คือใชเปนเคร่ืองมือทางปญญาสำหรับการเขาถึงขอมูล 
และแปลความหมาย รวมทั้งจัดระบบระเบียบขอมูล
สวนบุคคล เปรียบเสมือนกับชางไมท่ีไมสามารถทำงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพได หากปราศจากเคร่ืองมือ
ชวยในการตบแตงไมเพ่ือทำเฟอรนิเจอรหรือสรางบาน 
เชน เ ดียวกับผู เ รียน ท่ีไมสามารถคิดไดอยาง มี
ประสิทธิภาพถาปราศจากการเขาถึงเคร่ืองมือท่ีจะ
ชวยผูเรียนในการประกอบและสรางความรู ซึ่งผูเรียน
จะทำหนาท่ีเปนนักออกแบบโดยใชเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือวิเคราะหสภาพแวดลอมเขาไปใหถึงขอมูล 
แปลความหมายและจัดระบบระเบียบความรูของตนเอง
แลวสรางตัวแทนส่ิงท่ีรูใหกับผูอื่น อีกท้ังยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ  Xun, Lourdes and Nelson (2010) 

ท่ีพบวา การใชเทคโนโลยีบนเว็บเปนเคร่ืองมือสนับสนุน
การเรียนชวยใหความสามารถในการแกปญหาของ 
ผู เ รียนสูงกวาผู เ รียนท่ีไมไดใชเคร่ืองมือดังกลาว  

รวมท้ังงานวิจัยของ  Li (2005) ที่พบวานักเรียนท่ีใช
กลุมฐานขอมูลออนไลนเปนเคร่ืองมือสนับสนุน 

การเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนน
ประสิทธิภาพการเรียนในระดับสูงกวากลุมที่ใช
ฐานขอมูลแบบเอกสารและยังไดรับคะแนนผลการ
ทดสอบการถายโอนทักษะทางการคิดท่ีสูงกวา 
นอกจากน้ี ผลการวิจัยคร้ังน้ียังชี้ใหเห็นวา ผูเรียนท่ี
เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียน โดยเห็น
ดวยวากิจกรรมการเรียนกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิด
วิเคราะห มากกวาการทองจำ สงเสริมใหผูเรียนศึกษา
คนควาและแสวงหาความรูดวยตนเองรวมท้ังส่ือและ
เคร่ืองมือท่ีเตรียมให สนับสนุนการเรียนและการทำงาน
กลุมไดดีสอดคลองกับท่ี Barrows and Tamblyn  
(1980) กลาววา การเรียนท่ีผู เ รียนมีสวนรวมใน 
การเรียนรู จะชวยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนจนทำให 
ผูเรียนประสบผลสำเร็จในที่สุด 

 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1) ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
ประโยชน 

 1.1) การจัดกิจกรรมการเรียนตามรูป

แบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสานปจจัย
ดานผูเรียนโดยเฉพาะในข้ันการเตรียมความพรอม
นับเปนส่ิงสำคัญท่ีจะนำไปสูความสำเร็จในการเรียน 
อาจารยผูสอนควรจะสรางความรู ความเขาใจเกี่ยว
กับเปาหมายของการเรียน ขั้นตอนและวิธีการเรียน 
รวมท้ังทักษะการใชเคร่ืองมือออนไลนใหกับนักศึกษา

กอนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมในข้ันตอนตอไป เพ่ือใหนักศึกษา
ไดมองเห็นและเขาใจแนวทางในการเรียนและมีพ้ืนฐาน
การใชเครื่องมือตางๆ สนับสนุนกระบวนการเรียน
ของตนเองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 1.2) อาจารยผูสอนนอกจากจะมบีทบาท 
ในกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนแลวในสวน

ของการทำกิจกรรมออนไลนนอกหองเรียน อาจารย 
ผูสอนก็ตองเขาไปสังเกตการณและคอยกระตุนผูเรียน
อยางสม่ำเสมอ เพ่ือคงความสนใจและความตอเน่ือง

ในการทำกิจกรรม ไมเชนน้ันอาจทำใหนักศึกษา
เช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการทำกิจกรรมในหองเรียน
และนอกหองเรียนแตละสัปดาหไมได 

 1.3) รูปแบบการเรียนท่ีใชปญหาเปน
หลกัแบบผสมผสานสามารถนำไปใชกับสาขาวชิาอืน่ๆ 
ท่ีไมใชทางดานเกษตรศาสตร โดยใชกระบวนการเรียน
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การสอนเดียวกันแตอาจปรับรายละเอียดกิจกรรม
แตละข้ันตอน รวมท้ังเพ่ิมเติมหรือลดเคร่ืองมือออนไลน
ใหมีความเหมาะสมกับสาขาวิชานั้น ๆ สวนสัดสวน
ในการผสมผสานน้ันข้ึนอยู กับความพรอมของ 
สถานศึกษา ทั้งในแงของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ 
โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) และทักษะที่
เกี่ยวของของบุคลากร 

2) ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1) ควรศึกษาวารูปแบบการเรียนท่ีใช

ปญหาเปนหลักแบบผสมผสาน สงผลตอผูเรียนท่ีมี
ลักษณะ(Characteristics) หรือรูปแบบการเรียน  
(Leaning Styles) ที่แตกตางกันหรือไม อยางไร เพ่ือ
ใหสามารถนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนไดอยางเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 2.2) ควรศึกษาแนวทางในการนำรูป
แบบการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสานไป
ใชเพ่ือเสริมสรางทักษะและกระบวนการคิดตางๆ เชน 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  
การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนตน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยคร้ังน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบั งจากแหล งทุน เ งินรายไดหลักสูตร
นิเทศศาสตรเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำ
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การศึกษาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้นปท่ี 1 และชั้นปท่ี 3 
A Study on the Use of Language Learning Strategies by the First-Year 
and Third-Year Students at Chiang Mai University 
 
สุชาติ หินมะลิ* 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
และชั้นปที่ 3 ที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน และระดับกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และเพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษระหวางเพศ และช้ันปของนักศึกษา เคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ Oxford’s Strategy Inventory 
for Language Learning (SILL) Version 7.0 ซึ่งผูวิจัยไดแปลเปนภาษาไทยและปรับคำใหเหมาะสมกับ
บริบท แบบสอบถามกลยุทธการเรียนแบงกลยุทธการเรียนออกเปน 6 ดาน คือ กลยุทธดานการจำ กลยุทธ
ดานพุทธิปญญา กลยุทธดานการทดแทน กลยุทธดานอภิปญญา กลยุทธดานอารมณ และความรูสึก ตลอด
จนกลยุทธดานสังคม กลุมตัวอยางจำนวน 352 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม จากประชากรนัก
ศึกษาชั้นปที่ 1 และช้ันปที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานและ
ระดับกลาง ขอมูลที่ไดนำมาวิเคราะหดวยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชการทดสอบแบบ
แปรปรวนสองทาง (ANOVA) ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 3 ที่เรียนภาษาอังกฤษระดับ
พ้ืนฐาน และระดับกลางใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลางในทุกดานของกลยุทธ กลยุทธที่
นักศึกษาใชสูงท่ีสุดคือ กลยุทธดานอภิปญญา ในขณะท่ีกลยุทธที่นักศึกษาใชนอยท่ีสุดคือ กลยุทธดานการจำ 
นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบวา เพศและความแตกตางของระดับชั้นเรียน ไมมีผลตอการใชกลยุทธการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา อยางไรก็ตาม การศึกษาระบุวานักศึกษาเพศชายใชกลยุทธการเรียนดานพุทธิ

ปญญามากกวานักศึกษาเพศหญิงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ประการสุดทาย นักศึกษาเพศหญิงใชกลยุทธ
การเรียนดานอารมณ และความรูสึกมากกวานักศึกษาเพศชายอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 
The purposes of this study were to study language learning strategies used by first-year 

and third-year Chiang Mai University students and to compare the use of the students’ learning 
strategies according to their genders and course levels. The instrument used to collect data was 
the Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Version 7.0. The SILL was translated 

into the Thai language and adapted to suit the Thai context. The SILL consists of six categories: 
memory, cognitive, compensation, metacognitive, affective and social strategies. 352 subjects 
were randomly taken from first-year and third-year students enrolled in the foundation and intermediate 

* ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การศึกษาการใชกลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
สุชาติ หินมะลิ 



96

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

English courses. The data was analysed through an analysis of variance (ANOVA) to find the mean 
and standard deviation. Results from the survey indicated that first-year and third-year students 
used English learning strategies moderately in all categories. Metacognitive strategies were most 
frequently used among the students while they showed the least use of memory strategies.  
It was also found that the genders and course levels did not affect the use of learning strategies. 
However, findings showed that males used cognitive strategies significantly more often than 
females, and females used affective strategies significantly more frequently than males. 
 

บทนำ 
ปจจุบัน ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีใช

ในการติดตอสื่อสาร ถายทอดวิทยาการ ความรู  
ตลอดจนแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจะมี
ความสำคัญมากย่ิงข้ึนสำหรับคนไทยในการกาวสู
ประชาคมอาเซียน ในประเทศไทยไดพยายามท่ีจะ
ศึกษาทฤษฎีการสอนเพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอน 
ใหผูเรียนประสบความสำเร็จในการใชภาษาอังกฤษ
ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เหมาะสม อยางไรก็ตาม องคการ
เพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหง
ยุโรป (โอดีซีดี) ซึ่งเปนกลุมประเทศพัฒนาแลว ได
รายงานผลของเทคโนโลยีที่มีตอการเรียนการสอน 
ทั่วโลก พบวาแมวานักเรียนเกือบ 3 ใน 4 ในประเทศ
ที่ไดรับการสำรวจใชคอมพิวเตอรที่โรงเรียน แตการใช
คอมพิวเตอรไมไดมีสวนชวยปรับปรุงการเรียนอยางมี
นัยสำคัญ (คม ชัด ลึก กันยายน 2558 น.6) 

ดวยเหตุนี้ จึงมีงานวิจัยท่ีไดศึกษาทบทวน
ปจจัยการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับผูเรียนในดาน
การใชกลยุทธการเรียนภาษา  เน่ืองจากมีผลการวิจัย
ที่ไดชี้ใหเห็นถึงความ สัมพันธระหวางการมีกลยุทธ
การเรียนท่ีดีกับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาท่ีสอง  
(Oxford  1990; Phillip, 1991)  ผูเรียนท่ีประสบความ
สำเร็จในการเรียนภาษาจะใชกลยุทธการเรียนท่ี

หลากหลาย เหมาะสมกับระดับการเรียนรู (Rubin, 
1975; Stern, 1983) นอกจากน้ี การสอนกลยุทธการ
เรียนในช้ันเรียนมีผลทำใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการ

เรียนเพ่ิมมากขึ้น (Nunan, 1997) ประการสุดทาย 

กลยุทธการเรียนภาษาท่ีเหมาะสมจะชวยพัฒนาความ
สามารถในการใชภาษาและทำใหผูเรียนมีความม่ันใจ
มากย่ิงขึ้น (Oxford, 1990) ในทางตรงกันขาม ผูเรียน
ท่ีไมประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจะไมสามารถ
นำกลยุทธการเรียนภาษาท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียน
ภาษาในแตละระดับได ผูวิจัยในฐานะอาจารยสอน
ภาษาไดศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการสอนภาษาเพ่ือพัฒนา
เทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหมที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
รวมถึงการใชอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชกับการสอน
ในหองเรียน แตก็ยังไมสามารถพัฒนาทักษะทางภาษา
ของผูเรียนไดตามวัตถุประสงคที่วางไว จึงเห็นความ
จำเปนท่ีจะตองศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวกับตัวผูเ รียน 
ไดแกกลยุทธการเรียนภาษาของผูเรียน  

ในสวนท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการใช

กลยุทธ  การศึกษาและงานวิจัยในหลายๆ ประเทศ
ศึกษาหาความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธการเรียน
ภาษากับเพศและระดับชั้นของผู เรียนโดยการใช

แบบสอบถามกลยุทธการเรียนภาษาของ Oxford  
(Strategy Inventory for Language Learning)   
(SILL) ผลการศึกษาพบวา  ความแตกตางระหวาง

เพศ มีผลตอการใชกลยุทธการเรียน  งานวิจัยระบุวา  
เพศหญิงใชกลยุทธการเรียนสูงกวาเพศชาย (Ehrman 
and  Oxford, 1989;  Oxford and Nyikos, 1989; 
Oxford, 1996, อางใน แพรวพรรณ  พร้ิงพรอม, 2552) 
ในสวนท่ีเก่ียวกับระดับช้ัน ของผูเรียน  งานวิจัยมากมาย

การศกึษาการใชกลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
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ระบุวาระดับชั้นเรียนเปนปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอการใช
กลยุทธการเรียนภาษา (El-dib, 2004,  อางใน แพรว
พรรณ  พร้ิงพรอม, 2552)  เพราะวาตามปกติในแตละ
ชั้นเรียนจะมี นักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิง หาก
การศึกษาวิจัยสามารถระบุกลยุทธการเรียนภาษาท่ี
นักศึกษาเพศหญิงและเพศชายใชรวมท้ังการใชกลยุทธ

การเรียนภาษาของนักศึกษาท่ีมีระดับชั้นการเรียน
แตกตางกันจะมีผลชวยทำใหผูสอนเลือกใชกลยุทธ
การเรียนท่ีเหมาะสมทำใหการสอนมีประสิทธิภาพ
และการเรียนมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  ดวยเหตุที่ เพศ 
และระดับชั้นของผูเรียนมีผลตอการใชกลยุทธการ
เรียน  ผูสอนภาษาจึงควรท่ีจะตระหนักถึงปจจัยดัง
กลาวเพ่ือที่จะเลือกใชวิธีการสอน ตำรา และกิจกรรม
การเรียนท่ีเหมาะสมกับเพศและระดับชั้นของผูเรียน 

  
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปที ่1 และชัน้ปที ่3  ทีล่ง
ทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม 

 2.2 เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวาง
เพศและระหวางชั้นปของนักศึกษาที่มีผลตอการใช                
กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

3. สมมุติฐานของการวิจัย 
3.1 มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ

ระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงเก่ียวกับ 
การใชกลยุทธการเรียนภาษา 

3.2 มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ระหวางนักศึกษาช้ันปที่ 1  และนักศึกษาช้ันปท่ี 3 
เก่ียวกับการใชกลยุทธการเรียนภาษา 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุมศึกษา 

  ประชากร คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัย เชียงใหมชั้นปที่ 1  และช้ันปที่ 3  ที่ลง

ทะเบียนเรียนวิชา  001102 และ 001311 ในภาคเรียน
ที่ 1/2556  จำนวน 3,679 คน กลุมศึกษาไดมาจาก
การสุมตัวอยางแบบกลุม  (Cluster random sampling) 
โดยแบงกลุมศึกษาออกเปนกลุมตาม Section   
ที่เปดสอนและทำการสุม  Section  ที่เรียนข้ึนมา 
โดยใชการสุมแบบกลุมโดยการจับฉลากไดจำนวน
กลุมศึกษา  ชั้นปละ 176 คน  รวมทั้งสิ้น  352  คน 

 
5. วิธีการศึกษา 
 5.1 ศึกษา รวบรวมทฤษฎีเก่ียวกับ

กลยุทธการเรียนภาษา 
 5.2 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ในการวิ จั ย คือ 

แบบสอบถามกลยุทธการเรียนภาษา  Oxford’s 
Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 
Version 7.0 เปนแบบสอบถามประเมินคา (Rating 
scale)  ประกอบดวยคำถาม 50 ขอ ที่ใชภาษาเรียบ
งาย  ถามเก่ียวกับการใชกลยุทธการเรียนภาษาของ 
ผูเรียนโดยใหผูเรียนประเมินตนเอง  แบบสอบถามนี้
มีเน้ือหาเก่ียวกับกลยุทธทางตรงและกลยุทธทางออม  
ไดมีการใชแบบสอบถามดังกลาว  สอบถามผูเรียนท่ัว
โลกเก่ียวกับการใชกลยุทธเพ่ือเรียนภาษาท่ีสอง และ
ภาษาตางประเทศ  แบบสอบถามดังกลาวมีคาตัว
เลขความเช่ือถือ (Reliability) เทากับ  .92  (Griffiths, 
2003)  และมีความเหมาะสมของเนื้อหา  (Validity)  

เทากับ .99  (Oxford, 1986; Oxford and Burry – 
Stock, 1995) Version 7.0  (Oxford, 1990: 293-
300)  ผูวิจัยไดแปลแบบสอบถามเปนภาษาไทย แลว
ใหผูเชี่ยวชาญ  1 ทาน ที่เปนผูชวยศาสตราจารยดาน

การแปล ตรวจสอบความถูกตอง  หลังจากน้ัน จึงให
ผูเชี่ยวชาญอีก 1 ทาน ที่เปนรองศาสตราจารยดาน
การแปล แปลกลับเปนภาษาอังกฤษ (Back  

translation) ขั้นตอนสุดทาย ใหผูเชี่ยวชาญเจาของ

ภาษา ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ตรวจ
สอบความสอดคลองถูกตอง เท่ียงตรงระหวางกลยุทธ
การเรียนภาษาฉบับตนฉบับ และฉบับแปลกลับเปน

การศึกษาการใชกลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
สุชาติ หินมะลิ 
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ภาษาอังกฤษ (Back translation) ทั้งนี้เพ่ือเปนการ
ตรวจสอบวา การแปลกลยุทธการเรียนภาษาของ 
ผูเรียนจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  มีความถูก
ตอง เท่ียงตรง แบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นของ
กลยุทธทั้ง 6 ดานระหวาง .67 - .73  

 5.3 การทดลองและการเก็บรวบรวม
ขอมูลคัดเลือกกลุมศึกษา   

  5.3.1 คัดเลือกนักศึกษาช้ันปที่ 
1  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  001102  และนักศึกษาช้ัน
ปที่ 3  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 001311  ภาคเรียนท่ี 1/
2556  จากการสำรวจพบวา  นักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาดังกลาวในภาคเรียนท่ี 1/2555 
มีจำนวนท้ังสิ้น  3,679  คน 

  5.3.2 ผูวิจัยไดนำแบบสอบถาม
แจกใหกลุมศึกษาในสัปดาหที่ 5 ของภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2556  กลุมศึกษา คือ นักศึกษาช้ันปที่ 1 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  001102  (การอานและเขียน)  

จำนวน 176  คน และนักศึกษาช้ันปที่ 3 ที่ลงทะเบียน
วิชา 001311 (การอานและการเขียน 1) จำนวน  
176 คน โดยอธิบายใหนักศึกษาเขาใจรายละเอียด 
ขั้นตอนวิธีการประเมินการใชกลยุทธการเรียนภาษา

อังกฤษของตนเอง  อธิบายความหมายของการประเมิน
คาต้ังแตระดับ 1 ถึงระดับ 5  ใหนักศึกษาเขาใจวาใน
แบบทดสอบน้ีไมมีขอถูกหรือผิด  ในการประเมินให
นักศึกษาประเมินจากกลยุทธการเรียนภาษาท่ี 
นักศึกษาใชจริง  ไมใชกลยุทธที่นักศึกษาคิดวาดี  
การทำแบบทดสอบนักศึกษาไมตองระบุชื่อตัวเอง  
แตจะตองระบุเพศ  และช้ันปที่กำลังศึกษา จะใชเวลา
ในการอธิบายและทำแบบทดสอบประมาณ 35  นาที  
แลวจึงเก็บแบบสอบถามคืน 

  5.3.3 การสรุปและวิเคราะหผล 
   - น ำ ข อ มู ล ที่ ไ ด ม า

วิเคราะหเชิงสถิติดวยการหาคาเฉล่ีย (Mean) สวน
เบ่ียงเบน  มาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบ 

   - ทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยของกลยุทธระหวางกลุม ทดสอบ 
ปฏิสัมพันธระหวางกลุม และทดสอบปฏิสัมพันธ
ระหวางเพศและช้ันปโดยใชการทดสอบความแปรปรวน
แบบสองทาง 

   - หากพบความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญ  ผูวิจัยจะดำเนินการวิเคราะหความ
แตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe) 

 
 Mean S.D.  

 2.76 0.53
 3.09 0.65
 3.34 0.71

 3.51 0.74
 2.97 0.60

 3.23 0.75
 3.14 0.50

 

การศกึษาการใชกลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
สุชาติ หินมะลิ 

ตารางท่ี 1   แสดงคาเฉล่ียและสวนเบียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง โดยแบงระดับการใชกลยุทธการเรียน 
     ภาษาอังกฤษเปนรายดาน 

 

6. ผลการศึกษา 
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* ระดับการใชกลยุทธ 
1 - 1.80  =  ไมมีการใชหรือใชนอยมาก 
1.81 - 2.60   =  ใชไมคอยบอย 
2.61 – 3.90  =   มีการใชบางคร้ัง 
3.91 – 4.20 =   มีการใชบอย 
4.20 – 5.00 =   มีการใชเสมอหรือตลอดเวลาท่ีเรียน 

การศึกษาคร้ังน้ีพบวา นักศึกษากลุมตัวอยาง
ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 1 และช้ันปที่ 3 ทั้งเพศชาย

และเพศหญิงใชกลยุทธการเรียนภาษาดานอภิปญญา
มากท่ีสุด  กลาวคือ  คะแนนเฉล่ียการใชกลยุทธดาน
อภิปญญาเทากับ 3.51 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  
0.74  นอกจากน้ีการศึกษาครั้งน้ีพบวา นักศึกษากลุม
ตัวอยางไดแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 และช้ันปที่ 3 ทั้งเพศ
ชาย และเพศหญิง  ใชกลยุทธการเรียนดานความจำ
นอยท่ีสุดไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.76 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.53 

ตารางท่ี 2   แสดงการทดสอบความแปรปรวนและความแตกตางรายคูของกลุมตัวอยาง 
                  โดยแบงระดับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษเปนรายดาน 

 

 

   x  

 
F n 2 F 

Partial 
Eta 

Squared
F 

Partial 
Eta 

Squared 
 .43 .001 .012 > .001 3.936 .011  

 5.527 .016 .022 > .001 .744 .002  >  
  3.17    S.D.  0.66
 3.01    S.D.  0.64

 .072 >.00
1 

1.002 .003 .345 .001  

 .740 .002 1.532 .004 .461 .001  

 
6.847 .019 .022 >.001 .052 > .001  >  

  3.05   S.D.  0.62
   2.88    S.D.  0.57

 .724 .002 2.094 .006 .044 >.001  

นักศึกษาชายใชกลยุทธการเรียนดานพุทธิ

ปญญามากกวานักศึกษาหญิง กลาวคือ นักศึกษา
ชายไดคะแนนคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 3.17 และ 0.66 ในขณะท่ีนักศึกษาหญิงได

คะแนนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

3.01 และ 0.64 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

การศึกษาการใชกลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
สุชาติ หินมะลิ 
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นอกจากน้ี การศึกษาคร้ังน้ีพบวา นักศึกษา
หญิงใชกลยุทธการเรียนดานอารมณ  และความรูสึก
มากกวานักศึกษาชาย  นักศึกษาชายไดคะแนน 

คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.88  
และ 0.57  ในขณะท่ีนักศึกษาหญิงไดคะแนนคาเฉล่ีย
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.05 และ 0.62 
ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ   

แผนภาพท่ี 1   แผนภาพแสดงคาเฉล่ียของนักศึกษาชายและหญิง ชั้นปที่ 1 และ 3  
                      ที่นำกลยุทธดานการจำมาใชในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

7.  

 1  3

7. อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
 7.1 การใชกลยุทธการเรียนภาษาของ

นักศึกษา 

  7.1.1 นักศึกษากลุมตัวอยางใช
กลยุทธการเรียนดานอภิปญญามากท่ีสุด 

   กลยุทธดานอภิปญญาเก่ียวกับวิธีการ
เรียน เพ่ือใหประสบความสำเร็จ เชน การต้ังใจเรียน  
การวางแผนการเรียนดวยการกำหนดเปาหมาย  หา

โอกาสฝกฝนตลอดจนประเมินการเรียนรูของตัวเอง  
สอดคลองกับการศึกษาของ O’ Malley et al., (1985) 
ที่ไดชี้ใหเห็นวานักศึกษาระดับกลางมีแนวโนมที่จะใช
กลยุทธการเรียนดานอภิปญญามากกวานักศึกษา

ระดับตน  นอกจากน้ีการศึกษาของ Chamot (Chamot 
et al., 1987) ชี้ใหเห็นวานักศึกษาใชกลยุทธการเรียน

ดานอภิปญญาเพ่ิมข้ึนตามระดับชั้นของการเรียน  
การท่ีนักศึกษากลุมตัวอยางใชกลยุทธการเรียนดาน
อภิปญญามากท่ีสุด  อาจอธิบายไดดังตอไปนี้ 

1. นักศึกษาใหความสำคัญกับการใช
กลยุทธการเรียนดานอภิปญญามากท่ีสุด  เพราะ
กลยุทธดานอภิปญญา  เปนกลยุทธทางออมท่ีสงเสริม
การเรียนภาษา  ทำใหผูเรียนสามารถจัดการและ
วางแผนการเรียนรูของตัวเอง  อาจกลาวไดวาเปน

กลยุทธที่ชวยทำใหนักศึกษาประสบความสำเร็จ 
2. นักศึกษาบางคน  อาจระบุวาใชกลยุทธ

ดานอภิปญญาเพ่ือใหเกิดผลดานบวกตอภาพพจน
ขอนักศึกษา  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

การศกึษาการใชกลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
สุชาติ หินมะลิ 
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001102  เปนวิชาบังคับและรายวิชา  001311 เปน
วิชาบังคับ  หรือบังคับเลือก มีผลตอการสำเร็จการ
ศึกษาภายในระยะเวลา  4  ป ทำใหนักศึกษากลุม
ศึกษาใชกลยุทธการเรียนดานอภิปญญามากท่ีสุด  
เพราะเปนกลยุทธที่จะชวยทำใหสอบผานและประสบ
ความสำเร็จในการเรียน  สอดคลองกับการศึกษาของ 
Hong–Nam และ Leavell (2006) ท่ีช้ีใหเห็นวาผูเรียน
ระดับตนและระดับกลางใชกลยุทธการเรียนดานอภิ
ปญญามากท่ีสุด นอกจากน้ีการศึกษาของ ธีราภรณ  
พลายเล็ก (2555) ไดนำเสนอวานักศึกษากลุมท่ีเรียน
เกงใชกลยุทธการเรียนดานอภิปญญามากท่ีสุด 
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาคร้ังน้ีขัดแยงกับการศึกษา
ของ อมราวดี ทัพพุน (2554) ท่ีไดนำเสนอวานักศึกษา
ระดับกลางใชกลยุทธการเรียนดานการทดแทน 
มากท่ีสุด นอกจากน้ี ยังขัดแยงกับการศึกษาของ 
Al-Qahtani (2013) ที่ไดนำเสนอวานักศึกษาระดับ
กลางใชกลยุทธการเรียนดานพุทธิปญญามากท่ีสุด 

3. นักศึกษากลุมศึกษา  ใชกลยุทธการ
เรียนดานอภิปญญามากท่ีสุด  เพราะโดยภาพรวม  
เน้ือหา  กิจกรรม และวิธีการสอนของรายวิชา  001102 
และ 001311 มุงเนนใหนักศึกษาใชวิธีการเรียนเพ่ือ
ใหประสบความสำเร็จ  ซึ่งไดแกการตั้งใจเรียน  การ
วางแผนการเรียนดวยการกำหนดเปาหมาย  หาโอกาส
ฝกฝนตลอดจนการประเมินการเรียนรูของตัวเอง  

กลาวคือ  ในรายวิชา 001102  นักศึกษาจะฝกฝน
การประยุกตกลยุทธการอาน และการเรียนเพ่ือการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพตลอดจนแสดงความสามารถ

ในการเขียนระดับยอหนา โดยเขียนประโยคท่ีถูกตอง 
และชัดเจน  ในขณะท่ีในรายวิชา  001311 นักศึกษา
จะฝกเขียนงานเขียนทางวิชาการระดับยอหนาประเภท
ตางๆ ที่มีคุณภาพในดานเอกภาพ  ความกลมกลืน
ตอเน่ืองและความถูกตองทางไวยากรณ   

  7.1.2 นักศึกษากลุมตัวอยางใช
กลยุทธการเรียนภาษาดานความจำนอยท่ีสุดกลยุทธ
ความจำเปนกลยุทธทางตรงเก่ียวกับวิธีการเรียนท่ี

ชวยใหจำขอมูลไดงาย  การท่ีนักศึกษากลุมตัวอยาง
ใชกลยุทธการเรียนดานความจำนอยท่ีสุด อาจอธิบาย
ไดดังตอไปนี้ 

1. นักศึกษาใหความสำคัญกับการใช
กลยุทธการเรียนดานความจำนอยท่ีสุดเพราะ กลยุทธ
ความจำเปนกลยุทธการเรียนภาษาทางตรงเก่ียวกับ
กระบวนการคิดโดยตรงเก่ียวกับภาษา  กลาวไดวา
เปนกลยุทธท่ีตองใชกระบวนการคิดโดยตรงท่ีเก่ียวของ
กับภาษา นอกจากน้ีจากแบบสอบถามกลยุทธ 
การเรียนภาษาของ Oxford กลยุทธการเรียนดาน
ความจำไมไดหมายถึงการทองจำคำศัพท  วลี หรือ
ประโยค แตหมายถึง  การแสดงทาทางใหสอดคลอง
กับความหมายของคำศัพทใหม  การใชคำสัมผัสชวย
ในการจำคำและการสรางภาษาในใจเก่ียวกับคำศัพท
ใหม ซึ่งเปนวิธีการท่ีนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไม
คุนเคย และไมนิยมใชจึงมีผลทำใหนักศึกษาใชกลยุทธ
การเรียนดานความจำนอยท่ีสุด 

2. นักศึกษากลุมศึกษาใชกลยุทธการเรียน
ภาษาดานความจำนอยท่ีสุดเพราะ โดยภาพรวมเน้ือหา  
กิจกรรม และวิธีการสอนของรายวิชา 001102  และ 
001311 ไมไดมุงเนนใหนักศึกษา จดจำเน้ือหาแต 
มุงเนนใหผูเรียนใชกลยุทธตาง ๆ ที่หลากหลาย กลาว
คือ ในรายวิชา 001102  นักศึกษาจะฝกฝนการเดา
ความหมายของคำศัพทใหมจากบริบท  ฝกใชชื่อเรื่อง
ของบทอานคาดคะเนเน้ือหาสำคัญของเรื่องท่ีจะอาน  
ฝกใชประโยคบอกใจความสำคัญ (Topic sentence) 

เพ่ือทราบทัศนคติของผูเขียน ตลอดจนใชคำสรรพนาม 
และคำสันธานเพ่ือชวยใหเขาใจบทอานไดดีย่ิงขึ้น  
ในขณะท่ีในรายวิชา 001311  นักศึกษาจะฝกการ

อานเน้ือเร่ืองเพ่ือเขาใจจุดประสงคและทัศนคติของ 
ผูเขียน  ฝกอานเพ่ือเขาใจประเด็นสำคัญของเน้ือเรื่อง  
และจดบันทึกส้ัน ๆ ตลอดจนฝกวิเคราะหโครงสราง
ภาษาท่ีผูเขียนใชนำเสนอใจความสำคัญและประเด็น
ตาง ๆ  

การศึกษาการใชกลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
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 7.2 ความแตกตางระหวางเพศ และ
ชั้นปที่มีผลตอการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ 

ในสวนท่ีเก่ียวกับความแตกตางระหวางเพศ 
และชั้นปของนักศึกษาที่มีผลตอการใชกลยุทธการ
เรียนภาษาอังกฤษ การศึกษาครั้งนี้ไดชี้ใหเห็นดังตอ
ไปนี้ 

  7.2.1 นักศึกษาชายชั้นปที่ 1  
มีแนวโนมในการนำกลยุทธดานการจำมาใชในการ
เรียนภาษาอังกฤษนอยกวานักศึกษาชายชั้นปที่ 3  
ในขณะท่ีนักศึกษาหญิงชั้นปที่ 1 มีแนวโนมในการใช            
กลยุทธดานการจำในการเรียนภาษาอังกฤษมากกวา
นักศึกษาหญิงชั้นปที่ 3 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุม
ตัวอยางถูกแยกเปน 4 กลุม ทำใหจำนวนกลุมตัวอยาง
แตละกลุมลดลงเหลือประมาณ 80-96 คน กลุม
ตัวอยางท่ีมีจำนวนนอย สงผลกระทบตอคาอำนาจ
ไปในการตรวจพบนัยสำคัญ (Power)  

  7.2.2 การใชกลยุทธการเรียน
ภาษาของนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง  ผลการ
วิเคราะหขอมูลพบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
ใชกลยุทธการเรียนภาษาไมแตกตางกันอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ .05 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
ใชกลยุทธการเรียนภาษาในระดับปานกลาง  สอดคลอง
กับการศึกษาของ Chand (2014)  ที่ไดนำเสนอวา
เพศชายและเพศหญิงใชกลยุทธการเรียนภาษา 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 อยางไรก็ตาม  ผลการวิจัยคร้ังน้ีขัดแยง

กับการศึกษาของ Zare (2010) ที่ไดนำเสนอความ
แตกตางเก่ียวกับการใชกลยุทธการเรียนภาษาของ
เพศชายและเพศหญิง  กลาวคือ  เพศหญิงใชกลยุทธ

การเรียนภาษามากกวาเพศชาย  นอกจากน้ี Goh 
and Foong (1997, อางใน แพรวพรรณ  พร้ิงพรอม, 
2552)  ไดศึกษาปจจัยเร่ืองเพศ  ความสามารถ 
ดานการใชภาษา  และระดับการใชกลยุทธของ 
นักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง  

ณ Nanyang  Technology University ประเทศสิงคโปร             

ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาหญิงใชกลยุทธการเรียน
สูงกวานักศึกษาชายในทุกกลยุทธ 

  7.2.3 การใชกลยุทธการเรียน
ภาษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 3 

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
001102 และนักศึกษาช้ันปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 001311 ใชกลยุทธการเรียนภาษาไมแตกตาง
กัน แสดงวาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาทั้งสอง
ชั้นปไมมีความแตกตาง ผลการวิจัยคร้ังน้ี สอดคลอง
กับการศึกษาของ แพรวพรรณ พร้ิงพรอม (2552)  
ที่ไดศึกษาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ชั้นปที่ 1 และช้ันปที่ 
2 จำนวน 486 คน  ผลการศึกษาพบวา นักศึกษา 
ทั้ง 2 ชั้นป  ใชกลยุทธการเรียนภาษาไมแตกตางกัน  
นอกจากน้ี  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษา
ของ Ok (2003, อางใน Rahimi et al., 2004)  ที่พบ
วาระดับชั้นปของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
ไมมีผลอยางมีนัยสำคัญตอการใชกลยุทธการ 
เรียนภาษา แสดงวา พฤติกรรมการเรียนภาษาของ
นักศึกษาท้ังสองช้ันปไมมีความแตกตาง (แพรวพรรณ  
พร้ิงพรอม, 2552) นอกจากน้ีผลการวิจัยครั้งน้ี 
สอดคลองกับแนวคิดของ (Rahimi et al., 2004)   
ที่ไดเสนอวา ตามปกตินักศึกษาไมไดเรียนรูภาษา
อั งกฤษมากนักจากการ เ รียนในโรง เ รียนหรือ

มหาวิทยาลัย  ในทางตรงกันขาม  นักศึกษาเรียนรู
ภาษาอังกฤษไดมากกวาจากการเรียนพิเศษ หรือจาก
สถาบันภาษา   อาจกลาวไดวา  ระดับชั้นปของ 

นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ไมมีผลอยางนัยสำคัญ
ตอการใชกลยุทธการเรียนภาษา  แสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพท่ีจำกัดในบริบทการเรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต า งป ร ะ เทศ ในประ เทศ ไทย  
อยางไรก็ตาม  ผลการวิจัยคร้ังน้ีขัดแยงกับผลการ

วิจัยของ  Chamot และคณะ (1987, อางใน แพรว
พรรณ  พร้ิงพรอม, 2552)  ที่พบวาผูเรียนใชกลยุทธ
การเรียนภาษาดานพุทธิปญญาลดลง แตใชกลยุทธ

การศกึษาการใชกลยุทธการเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
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ดานอภิปญญาสูงข้ึนเม่ือระดับชั้นการเรียนภาษาของ
ผูเรียนสูงข้ึน  นอกจากน้ียังขัดแยงกับผลการวิจัยของ 
Ghani (2003, อางใน แพรวพรรณ  พร้ิงพรอม, 2552)  
ที่ไดนำเสนอผลการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของ
ชั้นป  เพศ และ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนภาษากับการใช
กลยุทธการเรียนภาษา พบวาระดับชั้นปของผูเรียนมี
ผลตอการใชกลยุทธการเรียนภาษา 

  7.2.4 นักศึกษาชายใชกลยุทธ
ดานพุทธิปญญา  มากกวานักศึกษาหญิง 

กลยุทธดานพุทธิปญญาเปนกลยุทธทางตรง
เก่ียวกับการวิเคราะหโครงสรางประโยค การใชเหตุผล 
และการสรุปความ  ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา นักศึกษา
ชายใชกลยุทธดานพุทธิปญญามากกวานักศึกษาหญิง  
อาจอธิบายไดโดยใชแนวคิดของ De Bie (1987,  
อางใน Ruá, 2006)  ที่ไดเสนอไววา  เพศชายมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห  และแสดงความคิดเห็น
ไดดีกวา เพศหญิงระบบการศึกษาคาดหวังให 
เพศชายมีความม่ันใจในตัวเองและมีความคิด
สรางสรรค  นอกจากน้ี Anitei (2006) ยังไดนำเสนอ
ผลการวิจัยของนักวิจัยหลาย ๆ คนไววา  เพศชายจะ
ใชกระบวนการดานตรรกะเพ่ือเขาใจกฎเกณฑของ
ภาษา  ทำใหเขาใจกฎไวยากรณของภาษาท่ีเรียนได
เร็วกวาเพศหญิง   

  7.2.5 นักศึกษาหญิงใชกลยุทธ
ดานอารมณ  และความรูสึกมากกวานักศึกษาชาย 

กลยุทธดานอารมณ และความรูสึกเปน

กลยุทธทางออม เก่ียวกับการลดความเครียด  การให
กำลังใจตัวเอง  รวมทั้งการควบคุมอารมณตัวเองดวย
การเขียนบันทึกความรูสึกและแบงปนความรูสึกกับผู

อื่น อาจอธิบายความแตกตางดังกลาวโดยใชแนวคิด
ของ Kramarae (1981, อางใน Ruá, 2006) ชี้ใหเห็น
วา ผูสอนคาดหวังใหนักศึกษาหญิงมีความสามารถ

ในการแสดงออกมากกวานักศึกษาชาย  สอดคลอง

กับแนวคิดของ Ru´a (2006) ที่ไดเสนอวา เพศหญิง
สนทนาเพ่ือใชกลยุทธดานอารมณ และความรูสึก 
เพราะเพศหญิงไดรับการปลูกฝง นับตั้งแตวัยเด็กใหมี
ทักษะการส่ือสารสนทนา  นอกจากน้ี การศึกษาของ 
Politzer, 1983; Reid, 1987 (อางใน Hong-Nam 
and Leavell, 2006) ไดชี้ใหเห็นวา  ผูเรียนชาวเอเชีย
ไดรับการปลูกฝงใหรับฟงผูอ่ืนมากกวาการแสดงความ
คิดเห็นในท่ีสาธารณะ ประการสุดทาย การศึกษาของ 
Ehrman และ Oxford, 1989; Oxford, 1990; Oxford 
and Ehrman, 1995; Politzer, 1983; Oxford และ 
Nyikos; 1989; Green และ Oxford, 1995  
(อางใน Hong-Nam and Leavell, 2006) เพศหญิง
ใชกลยุทธการเรียนดานอารมณ และความรูสึกอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ 

2.  ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความ

เชี่ยวชาญดานภาษา (Language proficiency) ที่มี
ผลตอการใชกลยุทธการเรียนภาษา แทนระดับชั้น
การเรียนภาษา (Level of language learning) เพราะ
ไมมีความแตกตางท่ีชัดเจนและมากเพียงพอในสวนท่ี
เก่ียวกับระดับชั้นการเรียนภาษา  หากศึกษาเก่ียวกับ
ระดับความเช่ียวชาญดานภาษา  สามารถคัดเลือก
ประชากรกลุมศึกษาไดแกนักศึกษาวิชาเอกภาษา
อังกฤษและนักศึกษากลุมทั่วไป 

 2.2 ควรมีการศึกษา  ปจจัยท่ีมีผลตอ
การใชกลยุทธการเรียนภาษาในรายวิชาท่ีมีการ
บูรณาการเน้ือหา (Integrated skills) ครบท้ัง 4 ทักษะ

ไดแก พูด ฟง อาน และเขียน 
 2.3 ควรมีการศึกษาการใชกลยุทธ

การเรียนภาษาของนักศึกษาโดยใช เคร่ืองมือท่ี
หลากหลายมากย่ิงข้ึน  เชน แบบสอบถามการใช
กลยุทธการเรียนภาษา  การสัมภาษณกลุมและการ

สังเกต เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงมาก 
ย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน
โดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค เปนการวิจัยและพัฒนา
ประกอบดวยการศึกษาบริบทชุมชน การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูฯ การนำกิจกรรมไปใชและ
ประเมินผลการใช การปรับปรุงและสรุปรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูฯ ดำเนินการวิจัยใน 4 พ้ืนท่ี โดยคัดเลือก
แบบเจาะจง ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับนักวิจัยชุมชน ครู ผูนำชุมชน ผูดูแลพิพิธภัณฑ และ
ผูรูภูมิปญญาทองถ่ิน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสำรวจขอมูลพ้ืนฐาน ประเด็นสนทนากลุม และแบบ
ประเมินการจัดโครงการ การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา รูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการเรียนรู
เชิงสรางสรรค เปนรูปแบบท่ีใชกิจกรรมการเรียนรูซ่ึงเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีจัดแสดงในแหลงเรียนรูน้ัน ๆ ใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีมีความหลากหลายของชวงวัยและความสนใจท่ีแตกตางกัน ผานกิจกรรม

การเรียนรูเชิงสรางสรรคที่ใหประสบการณที่สรางสรรคแกผูเรียนไดพัฒนาการคิดคลอง การคิดไมเหมือนเดิม 
การคิดยืดหยุนไมติดกรอบ และการคิดท่ีเปนประโยชน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของผูเก่ียวของในการรวมคิด 

รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชน ขั้นตอนการพัฒนา
รูปแบบ ประกอบดวย วางแผนรวมกับชุมชน ศึกษาสภาพพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน พัฒนา
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรูเชิงสรางสรรค ดำเนินกิจกรรม ประเมินและสรุปผล และนำเสนอเพ่ือรับฟงขอคิดเห็น
และเผยแพร  
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The objective of this research was to develop lifelong learning activities model with community 
participation through the use of museum and local learning resources to promote the creative 
learning. Research and development was applied in the procedures involved studying the community 
context, designing and  developing learning activities, implementing, evaluating the activities and 
developing the model. This research was conducted in 4 museums with purposive sampling.  
The research method was participatory action research. The research team consisted of community 
researchers, teachers, leaders, museum curators and local wisdom. The research instruments 
comprised of surveys of the community’s basic information, focus group discussion and the 
project evaluation forms. Data were analyzed using content analysis. The model of lifelong learning 
activities with community participation on museum and local learning resources to promote the 
creative learning was emphasis on learning activities with the connection of the museum exhibition 
and various’ of learners which  have different aged, needs and interests. Creative learning activities 
were experience management process for learners’ ability to generate innovative ideas to make 
them think differently, think flexible, think outside the box and think positively. The stakeholder 
participation should take part in co-think, making a decision, planning, implementing, monitoring, 
evaluating and benefiting. The model development steps were 1) planning with the community  
2) studying the local museum and learning resource profile 3) developing the creative learning 
activities 4) implementing, evaluating and concluding 5) feedback session and dissemination.  
Keywords: Lifelong Learning/ Community Participation/ Local Museum/ Creative Learning 
 

บทนำ 
การท่ีจะสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหง

การเรียนรูนั้นมีความจำเปนอยางย่ิงที่ตองสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต การสรางนิสัยใฝเรียนใฝรู  
ดวยการสงเสริมใหผูคนในสังคมตระหนักวา การเรียนรู
สามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี และสามารถ
เรียนรูไดตลอดชีวิต ครอบคลุมการเรียนรูที่เกิดจาก

การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบระบบ และตาม
อัธยาศัย การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออำนวยให 
ผูคนสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ อยางตอเน่ือง จากแหลง

เรียนรูตาง ๆ รอบตัวจึงเปนสิ่งท่ีจำเปน พิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูในทองถ่ินตาง ๆ จึงถูกคาดหวังให

เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสำคัญ เพราะมีสวนชวย
ในการปลูกฝงใหผูคนในชุมชนไดซึมซับถึงมรดกทาง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของตน เปนการเรียนรู

ชีวิต ยึดโยงผูคนที่มีความหลากหลายของชวงวัยและ
ความตองการในการเรียนรูที่แตกตางกัน ใหใกลชิด
ผูกพันกัน รวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วโดยยังคงมีราก มีอัตลักษณ

ของตน แหลงเรียนรูอาจถูกนำมาใชเพ่ือกระตุนให 
ผูสนใจเกิดความกระหายใฝรู ความคิดสรางสรรค 

ตลอดจนความคิดใหม ๆ ในการพัฒนาวิทยาการ 
และความรูที่หลากหลายสาขา  

อยางไรก็ตามประเทศไทยมีพิพิธภัณฑอยู

จำนวนมาก ท้ังสวนของภาครัฐ เอกชน และพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน แตพิพิธภัณฑเหลาน้ันยังมิไดเปนแหลง 

ความรูที่สามารถเรียนรูไดอยางเพลิดเพลิน อีกท้ังไม

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน 
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ไดตอบสนองเปาหมายใหคนในชาติไดรูและเขาใจถึง
ความเปนมาของตนเอง พิพิธภัณฑทองถ่ินจึงควรเสนอ
ใหเห็นความรูและความเปนจริง ควบคูไปกับตำนาน 
ความเช่ือ หรือเหตุการณในทองถ่ินใหมีลักษณะ
เพลิดเพลิน จนเกิดจินตนาการได ซึ่งจะเปนสิ่งที่ 
จุดประกายความสนใจในเร่ืองความจริงและความรู
ได (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2549) การจะทำใหพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูในทองถ่ินตาง ๆ เปนแหลงเรียนรูที่มี
ชีวิตชีวาไดนั้น ควรคำนึงถึงการจัดประสบการณการ
เรียนรูเชิงสรางสรรคที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถในการคิดท่ีเปนอิสระ ไมมีรูปแบบตายตัว 
ใชไดทุกโอกาสทุกเวลา ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มี
การบูรณาการในตัวเอง มีความยืดหยุนคลองตัวสูง 
เปดทางเลือกใหผูเรียนหาคำตอบท่ีหลากหลาย ชื่อ
รูปแบบมีนัยเชิงบวก ทาทาย กระตือรือรน สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการคิดท่ีสันติสุข ผูเรียนสรางช้ิน
งาน/ผลงาน  สิ่งประดิษฐแปลกใหมที่เปนรูปธรรม 
เชื่อมโยงความคิดที่เปนระบบอยางมีขั้นตอนจากงาย
ไปยาก และจากใกลตัวไปไกลตัว และสามารถเช่ือมโยง
กับรูปแบบการเรียนรูอ่ืน ๆ ได (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2546)  

เม่ือพิพิธภัณฑถูกพิจารณาวามีบทบาท
สำคัญในการสรางความรูความเขาใจเรื่องราวทองถ่ิน
ใหคนในชุมชน จึงควรดำเนินการโดยคนในชุมชนหรือ
ทองถิ่น เพ่ือคนในชุมชนหรือทองถิ่นเปนหลัก คน
ภายนอกไมวาจะเปนนักวิชาการหรือนักทองเท่ียว

เปนเพียงสวนเสริมหรือสนับสนุนในดานนักวิชาการ 

หรือดานทุนในการดำเนินงานใหตอเนื่องเทาน้ัน  
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2549) การมีสวนรวมของชุมชน
ในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจึงเปนเง่ือนไข
สำคัญท่ีจะนำไปสูความย่ังยืนของการเรียนรูนั้นๆ 
เน่ืองจากการมีสวนรวมจะชวยสงเสริมความสามารถ

ในการเรียนรู การคนหาความตองการ มีความม่ันใจ
ในการคิดริเร่ิม ตัดสินใจกำหนดทางเลือกในการพัฒนา 
ตลอดจนมีความสามารถและมีอิสระในการตัดสินใจ

กำหนดแนวทางการพัฒนา และระดมทรัพยากรท่ีมี
อยูในชุมชนท้ังดานความรู ความสามารถท่ีแตละคน
มีอยูมาใชในการดำเนินการตามท่ีคิดและตัดสินใจ
รวมกัน (เบญจมาศ อยูประเสริฐ และพรรณภัทร ปลั่ง
ศรีเจริญสุข, 2553) ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษา
ถูกคาดหวังใหมีบทบาทสำคัญในการบริการวิชาการ
แกสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนอกเหนือจาก
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เชนท่ีมีเครือขาย
การทำงานวิชาการวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับ
สังคมโดยมีหลักการพ้ืนฐานคือ รวมคิดรวมทำแบบ
หุนสวน รวมสรางประโยชนรวมกันแกผูเก่ียวของทุก
ฝาย รวมใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน และรวม
ประเมินผลกระทบตอสังคม โดยอาจเร่ิมจากการรับรู
และยอมรับคุณคา วัฒนธรรม ความรูและทักษะ 
ของสังคม และทำงานใหเกิดประโยชนแกทั้งสองฝาย
รวมกัน (คีรีบูน จงวุฒิเวศย, 2557) 

ดวยเหตุน้ี คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน
โดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ินเพ่ือสงเสริม

การเรียนรูเชิงสรางสรรคครั้งนี้ เพ่ือเปนสวนหน่ึงใน
การสงเสริมใหแหลงเรียนรูในทองถ่ินชุมชนตางๆ เปน
ขุมพลังสำคัญในการเปล่ียนแปลงสังคมท่ีเปนอยูสู
สังคมแหงการเรียนรูท่ีสามารถตอยอดไปสูการพัฒนา
คน การพัฒนาทองถ่ินชุมชน เพ่ือเปนทุนท่ีสำคัญใน
การพัฒนาประเทศตอไป 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวม
กับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค โดยมีวิธีดำเนิน
การวิจยัดังน้ี 

วิธีดำเนินการวิจัย  เปนการวิจัยและพัฒนา
โดยดำเนินการในพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน
จำนวน 4 แหง คือ พิพิธภัณฑ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน 
พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  พิพิธภัณฑบานเขาย่ีสาร จังหวัด
สมุทรสงคราม และพิพิธภัณฑทองถิ่นกลุมชาติพันธุ
ลาวคร่ัง จังหวัดนครปฐม การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางคณะผูวิจัย  
ผูดูแลพิพิธภัณฑทองถิ่น นักการศึกษา ครู นักเรียน 
ผูนำชุมชน ประชาชนทั้งในและนอกทองถ่ิน ซึ่งมี 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 วางแผนงานวิจัยและกำหนด
แนวทางการดำเนินโครงการรวมกับคณะทำงานวิจัย 
คัดเลือกพิพิธภัณฑทองถ่ิน 4 แหง สำหรับดำเนินการ
ทดลองรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมี
สวนรวมกับชุมชนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค 
โดยการเลือกแบบเจาะจง จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การดำเนินงานวิจัยกับชุมชนและผูเก่ียวของ ท่ีปรึกษา

โครงการ คณะผูวิจัย และนักวิจัยชุมชน จำนวน 6 คน 
ประกอบดวยศิษยเกา ศิษยปจจุบันท่ีเปนผูทำงานใน
พ้ืนท่ี ผูแทนชุมชนที่พิพิธภัณฑตั้งอยู และผูที่มี
ประสบการณเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาสภาพบริบทชุมชนและ
สภาพพิพิธภัณฑทองถ่ินสำหรับเปนแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม (R1) โดย
เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีดวยการสอบถามและสัมภาษณ
คนในชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ และการจัดสนทนา
กลุมในระดับชุมชน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู รับฟงความ
คิดเห็น ใหคำแนะนำ วิเคราะหและตรวจสอบขอมูล

รวมกัน ระหวางคณะผูวิจัย ที่ปรกึษางานวิจัย นักวิจัย

ชุมชน ผูดูแลพิพิธภัณฑ/แหลงเรียนรู คนในชุมชน 
และผูมีสวนเก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี 3 พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

เชิงสรางสรรค (D1) โดยนักวิจัยชุมชนและชุมชนตาม
แนวทางของผลการศึกษาท่ีไดจากการศึกษาสภาพ
บริบทชุมชน สภาพของพิพิธภัณฑที่ศึกษา และ 

การวิเคราะหขอมูลโดยเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ัง
บูรณาการความรูจากสาขาตางๆ จัดสัมมนาเพ่ือนำ
เสนอผลการศึกษาเบื้องตนและแนวทางการพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูฯ และรวมกันอภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือหาขอสรุปและนำมา
ปรับปรุงแกไขแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตเชิงสรางสรรค รวมกันระหวางคณะผูวิจัย 
ที่ปรึกษางานวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ และผูรวมวิจัย  

ขั้นตอนท่ี 4 ทดลองและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูฯ (R2) โดยนำรูปแบบที่พัฒนาข้ึน
ไปทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูฯ และมีการติดตาม
การดำเนินงานจัดกิจกรรมของพ้ืนท่ีดำเนินการวิจัย
เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูฯ โดยคณะผูวิจัย  
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย และนักวิจัยชุมชนตางพ้ืนท่ี
เขารวมในโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น สรุปผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตเชิงสรางสรรคโดยใช
ขอมูลจากการเขารวมในโครงการหรือกิจกรรมของ
กลุมเปาหมายและผูมีสวนเก่ียวของ ดวยวิธีการสังเกต 
การสอบถาม และการสนทนากลุมยอย จากน้ันจึง
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยการ
สัมภาษณและการสนทนากลุมยอยกับผูดูแลพิพิธภัณฑ 
ผูนำ บุคลากรทางการศึกษา และคนในชุมชน คณะ 
ผูวิจัยรวมกันวิเคราะหและอภิปรายผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู จากนั้นจึงนำเสนอผลการทดลอง พัฒนา 
และรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากท่ีปรึกษาโครงการ 

ผูทรงคุณวุฒิ และคืนขอมูลแกชุมชน  

ข้ันตอนท่ี 5 พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตเชิงสรางสรรคแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดย
ใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน (D2) โดยนำ
ผลการศึกษาท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 4 มาสรุป เรียบเรียง
และประชุมรวมกันระหวางคณะผูวิจัยและท่ีปรึกษา

โครงการวิจัย เพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตเชิงสรางสรรคแบบมี

สวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน 
พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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ในทองถ่ิน จากผล การดำเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูในทองถิ่น 4 แหง และนำเสนอรูป
แบบฯและรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของ
และผูสนใจ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบ
สำรวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน และสภาพพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูในทองถิ่น ประเด็นการสัมภาษณ 
ผูรูเก่ียวกับองคความรู การเรียนรูของคนในชุมชน 
และพิพิธภัณฑทองถิ่น ประเด็นการสนทนากลุม  
ในระดับชุมชน เพ่ือตรวจสอบขอมูลสภาพบริบทชุมชน 
สภาพพิพิธภัณฑทองถ่ิน และเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยใช
พิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค  
แบบประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค 
และประเด็นการสนทนากลุม ในระดับชุมชน เพ่ือ
ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ
มีสวนรวมกับชุมชน โดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียน
รูในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค นำ
แบบประเด็นการสนทนากลุมที่สรางข้ึนแลวนำไปให
ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

การตรวจสอบขอมูล การศึกษาครั้งน้ีใชวิธี

การตรวจสอบสามเสาดานผู วิจัย ประกอบดวย  
คณะผูวิจัย จำนวน 2 คน ที่ปรึกษา จำนวน 2 คน 
และนักวิจัยโครงการวิจัยยอย นักวิจัยในชุมชน  

รวมกับผูรวมวิจัยในพ้ืนท่ี ทตรวจสอบขอมูลเพ่ือหา
ขอสรุปในกรณีผลที่ไดไมสอดคลองกัน มีการตรวจ

สอบขอมลูซำ้อีกคร้ัง โดยนักวิจยัในชุมชนรวมกับผูรวม
วิจัยในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี มีการตรวจสอบสามเสาดาน
ระเบียบวิธีวิจัยโดยมีการตรวจสอบขอมูลจากการเก็บ
ขอมลูแบบผสมผสานวธีิ ทัง้วิธีการเก็บขอมลูเชิงปรมิาณ
และเชิงคุณภาพ เพ่ือตอบคำถามการวิจัยในแตละ 

ข้ันตอน มีการเก็บขอมูลตางเวลา ตางสถานท่ี ตางบุคคล 

การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากแบบสำรวจ แบบสัมภาษณ 
การสำรวจแบบมีสวนรวม การจัดเวทีสนทนากลุม ใช
การวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ 
การวิเคราะหเน้ือหาแลวนำเสนอในลักษณะการ
บรรยายความ 

 
ผลการวิจัย 

การนำเสนอผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน
โดยใชพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิง
สรางสรรค แบงเปน 3 ประเด็นสำคัญ ดังน้ี 1) ขอมูล
เบ้ืองตนพ้ืนท่ีศึกษา 2)  รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยใชพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
เชิงสรางสรรค และ 3) อภิปรายผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตลอดชีวิตเชิงสรางสรรค  

 
ขอมูลเบื้องตนพ้ืนท่ีศึกษา  

ในสวนน้ีนำเสนอ ใน 3 ประเด็นยอย ไดแก 
สภาพพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน การเรียน
รูและการมีสวนรวมของคนในชุมชน แนวทางการ
พัฒนา และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต
แบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและแหลง

เรียนรูในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค 
1. สภาพพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู

ในทองถ่ิน การเรียนรูและการมีสวนรวมของคน 

ในชุมชน 
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 4 แหง 

สรุปไดดังน้ี พิพิธภัณฑ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร เปน
หนวยงานท่ีจัดต้ังและบริหารโดยทางราชการและมูลนิธิ 
จัดแสดงเปนเรื่องราวเก่ียวกับผลงาน และชีวิตของ  

ม.จ.สิทธิพร กฤดากร สำหรับพิพิธภัณฑสถานแหง
ชาติ ราชบุรี จัดต้ังและบริหารโดยทางราชการ จัดแสดง
นิทรรศการถาวรเก่ียวกับประวัติศาสตร ชาติพันธุวิทยา 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน 
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โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม สถานท่ีและภูมิปญญา
เมืองราชบุรี ขณะท่ีพิพิธภัณฑบานเขาย่ีสาร และ
พิพิธภัณฑทองถ่ินกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง เปนพิพิธภัณฑ
ที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดยชุมชนและองคกรชุมชน 
จัดแสดงเปนขาวของ เคร่ืองใช วิถีชีวิต อาชีพชุมชน
เชน การเผาถาน การลมน้ำ การทำนา ความเช่ือ และ
วัฒนธรรมของชุมชน  

บริบทชุมชนที่พิพิธภัณฑตั้งอยู พบวาผูคน
สวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตร เชน  
การทำสวน ทำการประมง รองลงมาคือ การคา  
การบริการ และอุตสาหกรรม ภูมิปญญาทองถิ่นท่ี
สำคัญ ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง การแพทยแผนไทย 
การอนุรักษส่ิงแวดลอม ประมงพ้ืนบาน อาหารทองถ่ิน 
ประเพณีทองถ่ิน ประวัติศาสตรทองถ่ิน ภาษา พิธีกรรม
ความเชื่อ ดานการเรียนรูของคนในชุมชนมีการเรียนรู
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิตจากรูปแบบและวิธีการตาง ๆ 
เปนการเรียนรูจากท้ังในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เรียนรูจากธรรมชาติ จากคำบอกเลา  
การสอนส่ัง การทำการงานอาชีพ ในสวนของพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรู ไดมีการจัดแสดง นิทรรศการ กิจกรรม
ตางๆและการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมใหคนท้ังจาก
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชนไดเขามาเรียนรู  

ดานการมีสวนรวมของคนในชุมชน สวนใหญ
มีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ผานกลุมองคกรตาง ๆ 
ที่มีอยูในชุมชนและในระดับปจเจก กิจกรรมที่เขารวม
เชน กิจกรรมของกลุม กิจกรรมทางวัฒนธรรม วันสำคัญ

ประจำป งานบุญประเพณีตาง ๆ ลักษณะการเขา

รวม เชน การเขาประชุม รวมแรง รวมบริจาคทรัพย 
2. แนวทางการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใช
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ินเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูเชิงสรางสรรค ใน 4 พื้นท่ี  

 พิพิธภัณฑ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ แนวทางการพัฒนากิจกรรม

การเรียนรูฯ คือ การนำเอกลักษณที่โดดเดนของผล

งาน ม.จ.สิทธิพร กฤดากร และฟารมบางเบิด มาใช
ในการนำเสนอเร่ืองราวในพิพิธภัณฑ ประสานเครือขาย
ในชุมชนและนอกชุมชนรวมจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ
อยางตอเนื่อง เชื่อมโยงองคความรูในพิพิธภัณฑกับ
วิถีชีวิตของผูคนในชุมชนโดยรอบ และเปดโอกาสให
ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและระดม
ทรัพยากรทองถ่ินมาใชในการพัฒนาพิพิธภัณฑ โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตเชิงสรางสรรค 4 
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมแสดงเอกลักษณ สรางสรรค
ความมีชีวิตใหกับพิพิธภัณฑ กิจกรรมสืบคนคนเคย
อยู ของเคยใชในฟารมบางเบิด กิจกรรมวันงาน 
“สืบสานตำนาน ม.จ.สิทธิพร กฤดากร” และกิจกรรม
พิพิธภัณฑออกแบบไดดวยชุมชน โดยใหความสำคัญ
กับการมีสวนรวมของผูเก่ียวของและสมาชิกในชุมชน 
ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมเสนอแนวทางจัด
กิจกรรม รวมดำเนินการ รวมท้ังรวมประเมินผล โดย
ใหความสำคัญกับการสรางความผูกพันเช่ือมโยง
ระหวางพิพิธภัณฑกับผูคนในชุมชนใกลเคียงและหนวย
งานองคกรท่ีเก่ียวของ  

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี 
จังหวดัราชบรุ ีแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรูฯ 
ไดแก การออกแบบกิจกรรมเรียนรูใหเช่ือมโยงกับแหลง
เรียนรูที่สำคัญ ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย คำนึง
ถึงความตอเน่ือง ความสนุกสนาน มีการแขงขัน สราง
ความผูกพัน และสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ โดยจัด 2 โครงการ 
คือ 1) โครงการมัคคุเทศกวัยใส ยอนรอยเมืองราชบุรี 

ประกอบดวยกิจกรรมยอยไดแก Walk Rally ไขปริศนา
ในพิพิธภัณฑ การบรรยายนำชมพิพิธภัณฑสถาน 
แหงชาติราชบุรี กิจกรรมเรียนรูหลักการมัคคุเทศก 
การตอนรับ และศิลปะการพูด กิจกรรมเรียนรูเร่ืองราว
วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี กิจกรรมนำชมวัด

มหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี การออกแบบเข็มกลัด 
มัคคุเทศกวัยใส การเรียนรูการใชแหลงเรียนรูจาก
ภูมิปญญา และกิจกรรมถายทอดผลงานการเรียนรู  

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน 
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2) โครงการตามรอยประวัติศาสตรเมืองราชบุรี 
สรางสรรคความคิดจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ราชบุรี ประกอบดวยกิจกรรมยอยไดแก กิจกรรม walk 
Rally ไขปริศนาในพิพิธภัณฑ กิจกรรมออกแบบ
เข็มกลัดท่ีระลึก และกิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร
เมืองราชบุรี ทั้งนี้ในการออกแบบกิจกรรมมีการจัด
ประชุมใหผูดูแลพิพิธภัณฑ ผูแทนจากชุมชน หนวย
งานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังครู อาจารยจากสถานศึกษา
ในระบบและนอกระบบโรงเรียน และสมาชิกของชุมชน
ที่พิพิธภัณฑตั้งอยู รวมกันวิเคราะหและเสนอรูปแบบ
การจัดกิจกรรม มีการทดลองและปรับปรุงกิจกรรมให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีตางกันท้ังสองกลุม 

 พิพิธภัณฑบานเขายี่สารจังหวัด
สมุทรสงคราม แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียน
รูฯ คือ การคำนึงถึงความตองการของคนในชุมชน มี
โรงเรียนและเด็กเปนผูประสานความรวมมือ เปาหมาย
กิจกรรมควรมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็ก เยาวชน คนใน
ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของไดมีสวนรวมในการสืบสาน
และเผยแพรวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
สงเสริมการเรียนรูเชิงอนุรักษอยางสรางสรรคและ
ความสัมพันธอันดีระหวางพิพิธภัณฑ ชุมชน และ
เครือขายการเรียนรูจากสถานศึกษาตางๆ โดยจัด
โครงการการเรียนรูตลอดชีวิตเชิงสรางสรรค คือ 
โครงการลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จแม 

12 สิงหา มหาราชินี ตอน เลาเร่ืองเมืองเกา เขาย่ีสาร 
ผานพิพิธภัณฑ ประกอบดวย 6 กิจกรรม ไดแก  
1) เลาเร่ืองเมืองเกาเขาย่ีสาร 2) ภูมิปญญาอาหาร

ทองถ่ิน 3) ภูมปิญญานารูแหลงทำกิน 4) สบืสานถ่ิน
พัฒนาผาน้ำกะเตา 5) เก็บไวเลาเปนตำนานสืบสานรกั 

และ 6) จำหนายของดย่ีีสาร การจดักิจกรรมมกีารเก็บ
ขอมูล นำเสนอ ระดมความคิด วางแผน และดำเนิน
การรวมกันระหวางผูอำนวยการ ครจูากโรงเรียน และผูดแูล 

พิพิธภัณฑ ซึ่งใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ
ชาวบานในชมุชนหลากหลายวัย มาทำงานรวมกันโดย
มีการแบงบทบาทชัดเจน ทำใหสมาชิกในชุมชนมอง

เห็นศักยภาพของกันและกันท้ังคนในวัยเดียวกันและ
ขามวัย โดยเช่ือมโยงโครงการกับงานเทศการเดิมที่มี
อยูในชมุชน ซึง่เอ้ือตอการระดมทรัพยากรในการจัดงาน 

 พิพิธภัณฑทองถ่ินกลุมชาติพันธุ
ลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูฯ ใหความสำคัญกับการใชประโยชน
จากพิพิธภัณฑที่คนในชุมชนตางมีสวนรวมในการ
กอตั้ง เพ่ือนำมาสงเสริมใหลูกหลานในชุมชนไดเรียน
รูจากพิพิธภัณฑดวยวิธีการสนุกสนาน โดยจัดกิจกรรม

ใหมีการเรียนรูเรื่องราวเก่ียวกับการทำนาของผูคนใน
อดีต จากสิ่งของที่จัดแสดงภายในและบริเวณโดย
รอบพิพิธภัณฑ และสงเสริมใหชาวบานในชุมชน 
เปนนักวิจัยทองถ่ินมีสวนรวมท้ังรวมศึกษา รวมคิด 
รวมตัดสินใจ รวมเตรียมงาน รวมดำเนินงาน รวม
ประเมิน และท่ีสำคัญรวมรับผลประโยชน โดยใชเวที
ประชุม เวทีสนทนากลุมยอย การนำส่ือวีดิทัศน 
ประกอบดวยกิจกรรมในโครงการ ขาวกับวิถีชีวิตคน
ลาวคร่ัง ประกอบดวย 6 กิจกรรม ไดแก 1) กิจกรรม
นันทนาการ 2) กิจกรรมสวดมนตไหวพระ 3) กิจกรรม
ฐานเรียนรูเร่ืองขาว แบงเปน 4 ฐาน ไดแก การสีขาว 
การตำขาว การฝดขาว และการหุงขาวดวยเตาถาน  
4) กิจกรรมตอจิ๊กซอวภาพเคร่ืองมือเก่ียวกับการ 
ทำนา 5) กิจกรรมเรียนรูประเพณีที่ เ ก่ียวของกับ 
การทำนา ไดแก การรับมานขาวและการรับขวัญขาว 
และ 6) กิจกรรมสะทอนการเรียนรู  

อาจกลาวโดยสรุปถึงแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน

โดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ินเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูเชิงสรางสรรค ได ดังน้ี   

1) ควรใชเน้ือหาที่เปนเอกลักษณเฉพาะท่ี
จัดแสดงในพิพิธภัณฑมาสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ   

2) ออกแบบกิจกรรมเรียนรูโดยเช่ือมโยง

พิพิธภัณฑกับกับแหลงเรียนรูใกลเคียงกัน โดยคำนึง
ถึงความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ความตอเน่ือง  

ความสนุกสนานของกิจกรรม  
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3) เช่ือมโยงองคความรูในพิพิธภัณฑกับ
วิถีชีวิตของผูคนในชุมชนโดยรอบ  

4) สงเสริมการเรียนรูเชิงอนุรักษ อยาง
สรางสรรคและความสัมพันธอันดีระหวางพิพิธภัณฑ 
ชุมชน 

5) ประสาน เค รื อ ข า ย ในชุ ม ชนและ 
นอกชุมชนรวมจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑอยางตอเน่ือง  

6) เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและระดมทรัพยากรทองถ่ินมาใช
ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ  

7) ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ
ชาวบานในชุมชนหลากหลายวัย มาทำงานรวมกัน
โดยมีการแบงบทบาทชัดเจน ทำใหสมาชิกในชุมชน
มองเห็นศักยภาพของกันและกันท้ังคนในวัยเดียวกัน
และขามวัย 

3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอด
ชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑ
และแหลงเรยีนรูในทองถิน่เพือ่สงเสรมิการเรยีนรู
เชิงสรางสรรค 

พิพิธภัณฑ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ผูเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบใหมของ
พิพิธภัณฑ ที่สามารถส่ือสารความรู ใหเขาใจงายข้ึน 
ทำใหพิพิธภัณฑดูมีชีวิตชีวาข้ึน สามารถดึงดูดความ

สนใจใหอยากเขามาเย่ียมชม กิจกรรมทุกกิจกรรมได
รับความรวมมือ จากหนวยงานและคนในชุมชนเปน
อยางดี เด็กและเยาวชนท่ีเขามาเรียนรูที่พิพิธภัณฑ 

ไดเรียนรูเ ร่ืองราวของทองถ่ินท่ีมีคุณคาจากอดีต
เช่ือมโยงสูปจจุบัน กอใหเกิดความเขาใจไดงายข้ึน 
และมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง สามารถ
นำความรูที่ไดนำไปเปนแบบอยาง และไปประยุกตใช
กับชีวิตประจำวัน ท้ังยังสามารถเผยแพรประชาสัมพันธ 

สถานีวิจัย ฯ และพิพิธภัณฑ ใหเปนท่ีรูจักอยาง
แพรหลาย ไดสื่อสำหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑที่
เชื่อมโยงกับองความรูทางการเกษตรและกับวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนท่ีชัดเจนข้ึน ไดแบบรางพิพิธภัณฑ
สำหรับการพัฒนาในอนาคตที่เกิดจากการสรางสรรค
และการมีสวนรวมของคนในชุมชน การจัดกิจกรรม
การเรียนรูครั้งนี้ชวยสรางเครือขายเช่ือมโยงความรูใน
ทองถ่ินกับพิพิธภัณฑเขาดวยกัน เปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการสรางสรรค และพัฒนา
พิพิธภัณฑในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ทำให
คนในชุมชนมีความภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการพัฒนา มี
ความกระตือรือรน อยากเห็นความกาวหนา พรอมที่
จะดูแลรักษาและรวมกันรับผิดชอบในการพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถิ่นของตนเองใหเจริญกาวหนาเปน
แหลงเรียนรูสำหรับเด็ก และเยาวชนรุนหลังสืบไป 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี นักเรียนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวราชบุรีมาก
ขึ้น ไดพัฒนาทักษะการสังเกต การวางแผน ความคิด
สรางสรรค และการเรียนรูดวยตนเองใหแกนักเรียน 
ไดรับประสบการณจากการนำชมพิพิธภัณฑสนใจ
และต้ังใจฟงเปนอยางดี ซักถามวิทยากร มีการวางแผน
การทำงานเปนทีม สามารถเช่ือมโยงเร่ืองราวจากส่ิง
จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑกับจินตนาการของตนเอง 
อธิบายความรูสึกนึกคิดใหผูอื่นเขาใจได ผานผลงาน
คือเข็มกลัดและภาพวาดท่ีรวมกันสรางสรรค ข้ึน 
พิพิธภัณฑและสถานศึกษาไดแนวทางในการประสาน

ความรวมมือ ไดรูปแบบการจัดกิจกรรม Walk Rally 
ตัวอยางกิจกรรม เอกสารเรียนรูประกอบการเรียนรู
สำหรับครูและผูสนใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแหง

ชาติ ราชบุรี และใบงานการเรียนรูที่ใชพิพิธภัณฑเปน
ฐาน และสามารถนำรูปแบบการจัดกิจกรรมไปใชกับ
แหลงเรียนรูอื่นๆ การจัดกิจกรรมสามารถสรางความ
สัมพันธที่ดีของชุมชนกับพิพิธภัณฑ ดังที่มีการเสนอ
ความสนใจที่จะไปศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรู

ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรีเพ่ิมเติม และมี
การเสนอความตองการใหพิพิธภัณฑจัดกิจกรรมใน
รูปแบบนี้อยางตอเน่ือง 
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พิ พิ ธ ภัณฑ บ า น เ ข ายี่ ส า ร จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม ไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ใชประโยชนจากพิพิธภัณฑและผลงานที่เกิดจากชาว
บานท่ีเปนวิทยากรและผูสนใจประดิษฐข้ึน เชน ของเลน
จากใบจาก ใบมะพราว ผามัดยอม หุนสายรีไซเคิล มี
การรวบรวมส่ือการเรียนรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองราว
ของบานย่ีสาร โดยจัดเก็บอยูที่โรงเรียนวัดเขาย่ีสาร 
ภายใตการดูแลของสภาวัฒนธรรมตำบลย่ีสารเพ่ือให
บริการขอมูลทางวัฒนธรรม ผลตอสมาชิกในชุมชน
และผูสนใจที่เขารวมกิจกรรม สวนใหญไดรับความรู
จากการรวมงาน เชน การเรียนรูกับภูมิปญญาสามารถ
นำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันได และมีโอกาส
ทดลองและเรียนรูโดยเด็กๆ มีความเห็นวากิจกรรมน้ี
มีความสนุกสนาน ใหประโยชนมาก วิทยากรมีความ
เปนกันเอง เชนเดียวกับที่ชาวบานมาเรียนรูตามซุม 
ตาง ๆ และทดลองทำงานประดิษฐเหลาน้ัน ผลตอ
สมาชิกชุมชนไดเรียนรูและสนุกสนานรวมกันซ่ึงประสบ
ความสำเร็จเปนท่ีนาพอใจ ทำใหไดเห็นศักยภาพ 
ของผูสูงอายุ ผูใหญและวัยรุน เชนในการจักสานของ
ผูสูงอายุที่เพ่ิงแสดงใหเห็นในกิจกรรมนี้เปนคร้ังแรก 
หรือการสรางสรรคฉากและตกแตงสถานท่ีของวัยรุน
ในชุมชนซึ่งท่ีผานมาไมเคยมีโอกาสไดทำ 

พิพิธภัณฑทองถ่ินกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง 
จังหวัดนครปฐม ไดแนวทางและแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เชื่อมโยงกับองคความรูตางๆ ที่มีการจัด

แสดงในพิพิธภัณฑ ดวยการเช่ือมโยงความรูเก่ียวกับ
ขาวในพิพิธภัณฑอยางเปนระบบต้ังแตตนขาวในแปลง
นามาถึงขาวสวยในจาน ไดสื่อสงเสริมการเรียนรู

เพ่ิมเติม ไดแก สิ่งของตางๆ ที่ทีมวิจัยทองถิ่นและ
วิทยากร รวมกันระดมมาจัดแสดงเพ่ิมเติมเพ่ือเปนสื่อ
การเรียนรูที่สามารถจับตองได นักเรียนไดเรียนรูและ
เขาใจกิจกรรม เคร่ืองมือ และประเพณีเก่ียวกับขาว 
โดยสามารถอธิบายความรูเหลาน้ีผานการอธิบาย 

วาดภาพแสดงรายละเอียดของรูปรางสิ่งของ ที่แสดง
ในพิพิธภัณฑ ไดอยางแมนยำ เขาใจถึงองคประกอบ

รูปราง การใชประโยชน ไดเรียนรูวิถีชีวิตของคน 
ในอดีต และมีความประทับใจกิจกรรมแตละฐานซึ่งมี
วิธีการเรียนรูที่นาสนใจ สนุก ไมนาเบ่ือ ชุมชนได
แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะทำใหพิพิธภัณฑมี
ชีวิตชีวา มุงเนนท่ีคุณคาของการเขาไปเรียนรูจาก
พิพิธภัณฑวา นอกจากการจัดแสดงส่ิงของ พิพิธภัณฑ
ควรเปดโอกาสใหคนในชุมชนเขาไปมีสวนรวม  
เชน การเปนวิทยากรถายทอดความรูวิถีชีวิตของ 
ชาวลาวคร่ังในอดีต ดวยการเปดโอกาสใหมีการนำ
ส่ิงท่ีจัดแสดงบางสวนมาใชในสาธิต ทดลอง ใหผูสนใจ
หยิบจับทดลองทำได ดวยบรรยากาศผอนคลาย
สนุกสนาน และผูสนใจเห็นคุณคา ของสิ่งของ 
เหลาน้ัน 

อาจกลาวโดยสรุปถึงผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใช
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูเชิงสรางสรรค ไดดังน้ี  

1) กิจกรรมที่จัดขึ้น ทำใหพิพิธภัณฑดูมี
ชีวิตชีวาข้ึน สามารถดึงดูดความสนใจใหอยากเขามา
เย่ียมชม  

2) กิจกรรมจัดข้ึนโดยสงเสริมใหมีการ
เรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผูคนในอดีต ผาน
ส่ิงของท่ีจัดแสดงภายในและบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ 

3) สื่อการเรียนรูตาง ๆ สามารถส่ือสาร

ความรู ใหเขาใจงายข้ึน เชน สื่อสำหรับจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑท่ีเช่ือมโยงกับองความรูทางการเกษตรและ
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ชัดเจนข้ึน 

4) กิจกรรมสงเสริมใหผู เ รียนสามารถ
เชื่อมโยงเรื่องราวจากสิ่งจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ

กับจินตนาการของตนเอง อธิบายความรูสึกนึกคิดให
ผูอ่ืนเขาใจได ผานผลงานท่ีสรางสรรคข้ึน เชน เข็มกลัด
และภาพวาด ของเลนจากใบจาก หุนสายรีไซเคิล 

การปนดินน้ำมัน การออกแบบลายสัญลักษณโองมังกร 
5) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเร่ืองราวของ

ทองถ่ินท่ีมีคุณคาจากอดีตเชื่อมโยงสูปจจุบัน ชวย
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เสริมสรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
สามารถนำความรูที่ไดนำไปเปนแบบอยาง และไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจำวัน  

6) การจัดการเรียนรูโดยผูใหญออกแบบ
โดยมีกลุมเปาหมายคือลูกหลานในชุมชน สงเสริม
การเรียนรูเพ่ือการอยูรวมกันของคนตางวัย  

7) กิจกรรมทุกกิจกรรมไดรับความรวมมือ 
จากหนวยงานและคนในชุมชนเปนอยางดี  

8) การจัดกิจกรรมการเรียนรูชวยสราง
เครือขายเช่ือมโยงความรูในทองถ่ินกับพิพิธภัณฑเขา
ดวยกัน ทำใหคนในชุมชนมีความภูมิใจท่ีไดมีสวนรวม
ในการพัฒนา มีความกระตือรือรน อยากเห็นความ
กาวหนา พรอมที่จะดูแลรักษาและรวมกันรับผิดชอบ
ในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินของตนเองใหเจริญ
กาวหนาเปนแหลงเรียนรูสำหรับเด็ก และเยาวชน 
รุนหลังสืบไป 

 
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต

แบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยใชพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อสงเสริมการเรียนรู
เชิงสรางสรรค  

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูนี้เปนขอสรุปท่ี
พัฒนาขึ้นจากการสรุป วิเคราะห และประเมิน
กระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 
เชิงสรางสรรค โดยใชวิธีการประชุมระหวางทีมผูวิจัย
และนำเสนอ ประกอบดวยประเด็นสำคัญ ไดแก 

หลักการ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ ปจจัย เง่ือนไข 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ กลาวโดยสรุปไดดังน้ี 
หลักการขอตกลงนิยาม ประกอบดวย  

การทำความเขาใจรวมกันระหวางผูเก่ียวของเพ่ือ
ทำความตกลงและสรางการรับรูรวมกันเก่ียวกับ
ความหมายของการเรียนรูตลอดชีวิต การมีสวนรวม

ของชุมชน และการเรียนรูเชิงสรางสรรค รวมทั้งคำนึง
วารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่จะพัฒนาข้ึนน้ันควรมี
วัตถุประสงค เพ่ือสรางสรรคกิจกรรมการเรียนรูตลอด

ชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชนสำหรับนำไปใชใน
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ท่ีใหความสำคัญ
กับการสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค และเพ่ือ
สงเสริมใหพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ินให
เปนสถานท่ีที่นำเสนอและบอกเลาเร่ืองราวของผูคน
ในทองถ่ินชุมชนอยางมีชีวิตชีวาแทนการเปนสถานท่ี
เก็บรวบรวมสิ่งของเคร่ืองใชในอดีต 

ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
ตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยพิจารณา 3 
องคประกอบสำคัญ ไดแก ปจจัยนำเขา กระบวนการ 
และผลผลิต ดังน้ี 

ดานปจจัยนำเขา ประกอบดวยการเตรียม
การวางแผนการวิจัย ศึกษาสภาพบริบทชุมชน 
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน การวิเคราะห
ชุมชน การสนทนากลุม และสรุปแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูเชิงสรางสรรค ประกอบดวย 3  
ขั้นตอนสำคัญไดแก  

1) ประชุม คัดเลือกพิพิธภัณฑและแหลงเรียน
รูในทองถ่ิน 

2) ประชุมนักวิจัยชุมชน/ชี้แจงรายละเอียด
การดำเนินงาน 

3) ศึกษาสภาพพิพิธภัณฑทองถ่ินและแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน/วิเคราะห  

ดานกระบวนการ ประกอบดวย การออกแบบ

กิจกรรม  การตรวจสอบกิจกรรม และ การจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค ประกอบดวย 2 
ขั้นตอนสำคัญไดแก 

4) ออกแบบ พัฒนา และตรวจสอบความ
เปนไปไดของกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 

5)  ทดลองใช/ประเมินกิจกรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

ดานผลผลิต ประกอบดวย ผลการจัดกิจกรรม

ที่เปนชิ้นงานสรางสรรค โครงการ/กิจกรรม การคืน
ขอมูลสูชุมชน การเผยแพร ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
สำคัญไดแก 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน 
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6) สรุปผลการจัด/ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

7) นำเสนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู 
ตลอดชีวิต  

8)  เผยแพรรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอด
ชีวิตตอสาธารณชน 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการนำรูปแบบไปใช 
ควรพิจารณาถึงปจจัยดังน้ี 

1) ปจจยัภายใน พิพิธภัณฑและแหลงเรียน
รูทองถ่ินจะตองมคีวามพรอมในประเด็นดังตอไปนี ้ 

 (1) ด า น เ น้ื อ ห า ใ น ก า ร เ รี ย น รู 
นอกจากส่ิงของท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑควรมีการ
รวบรวมขอมูลและองคความรูที่เก่ียวของกับสิ่งของ 
ประวัติ วัฒนธรรม ประเพณี ของพิพิธภัณฑ และแหลง
เรียนรูของชุมชน หรืออยางนอยยังคงพอมีผูคน 
ในชุมชนที่ยังคงจดจำและสามารถบอกเลาเร่ืองราว
เหลาน้ันอยู 

 (2) ดานการบริหารจัดการควรมี
แนวทางการใหบริการ การจัดกิจกรรม และการดูแล
สภาพพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 

 (3) การมีสวนรวมของคนในทองถิ่น
ในการดำเนินงาน เสนอความคิดเห็น กิจกรรมหรือ
โครงการท่ีจะใชประโยชนจากพิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรู  

2) ปจจัยภายนอก สมาชิกในชุมชน หรือ

หนวยงาน องคกร สถานศึกษา ที่ตั้งอยูโดยรอบ
พิพิธภัณฑ เห็นความสำคัญของแหลงเรียนรูในทองถ่ิน
และพรอมที่จะมีสวนรวมหรือใหความรวมมือในการ

จัดกิจกรรมและใชประโยชน  
 เง่ือนไขของการนำรูปแบบไปใช ควร

พิจารณาถึงเงื่อนไข ดังน้ี 
1) พ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑหรือแหลงเรียนรูควร

จะมีพ้ืนท่ีกวางขวางเพียงพอตอการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน หรือมี
การสำรวจวาในทองถ่ินชุมชนท่ีพิพิธภัณฑหรือแหลง
เรียนรูนั้นต้ังอยู มีแหลงหรือจุดเรียนรูอื่นๆ ที่เช่ือมโยง

กับองคความรูตางๆ ที่มีอยูในพิพิธภัณฑ ซึ่งจะสวน
สรางบรรยากาศท่ีทำใหผูที่เขารวมกิจกรรมเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑและชุมชนโดยรอบ 

2) ความรู ความเขาใจ ทัศนคติของหนวยงาน 
องคกร สถาบันการศึกษา รวมท้ังสมาชกิในชุมชน ตอ
การเรยีนรูตลอดชวิีตท่ีวา การเรยีนรูคอืชวิีต การเรยีนรู
เกิดขึน้ไดทกุท่ีทกุเวลา หากแตเน้ือหาหรอืวธีิการเรียนรู
เหลาน้ัน ควรคำนึงถึงความสอดคลองเหมาะสมกับ
การดำเนินชีวิตของผูคนในแตละชวงวัย ซึ่งมีความ
แตกตางกัน แตสามารถทำใหคนแตละชวงวัยสามารถ
เรียนรูรวมกันไดอยางสนุกสนาน และทำใหเห็นพลัง 
ศักยภาพของกันและกัน จนนำไปสูความรูสึกวาการ
เรียนรูไมใชเร่ืองนาเบ่ือแตเปนเร่ืองท่ีเรามาพบปะกัน
มารวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูแบงปน
ความสขุรวมกัน   

3) การประสานงานและระดมทรัพยากร 
ในการจัดกิจกรรม ควรเร่ิมจากการเช่ือมโยงเปาหมาย
ของการจัดกิจกรรมเขากับบทบาทหนาท่ีของหนวย
งานองคกรท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาในการจัดกิจกรรม 
เชน เน้ือหาเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีการจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ  ใชวิธีการประสานงานกับสมาชิก
ในชุมชน ผูบริหารหรือผูดูแลพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
ผูนำทองถ่ิน ผูแทนหรือเจาหนาท่ีหนวยงานและองคกรท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือทำให
กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมท่ีสอดคลองไปกับบทบาท
หนาท่ีของบุคคล หนวยงาน องคกรเหลาน้ัน  

4) ความมีอิสระในการสรางสรรคกิจกรรม 

เพ่ือสามารถพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรูป
แบบของกิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน
น้ันๆ ไดอยางเหมาะสมซ่ึงอาจกลายเปนเง่ือนไขสำคัญ
ที่นำไปสูความย่ังยืนของการจัดกิจกรรมนั้นๆ  

 ตัวบงชี้ความสำเร็จ การนำรูปแบบ

กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน
ไปใชเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค มีตัวบงชี้

ความสำเร็จ คือ กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตจะตอง

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน 
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เปนกิจกรรมที่ในมุมมองของคนในชุมชนแลว มีความ
แปลกใหม มีความหลากหลาย สามารถสะทอนอัต
ลักษณของชุมชน เปนประโยชน สรางความตระหนัก
รูและภาคภูมิใจของคนในชุมชน คนในชุมชนมีสวนรวม
ในกระบวนการทุกข้ันตอนและกิจกรรมนั้นกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงในชุมชน 

ความย่ังยืน การนำรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชนไปใชเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูเชิงสรางสรรค ใหมีความย่ังยืน ควรพิจารณา
วา ผูที่เขามามีสวนเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนั้นๆ

จะสามารถนำผลการจัดโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ 
ไปขยายผลตอไดมากนอยเพียงใด โดยควรเปดโอกาส
ใหองคกรตาง ๆ ในชุมชนเขามามีบทบาทและระบุ
กิจกรรมในแผนการทำงานขององคกรหรือแผนพัฒนา
ของชุมชน อยางตอเน่ือง เชน จัดเปนเทศกาล หรือ
งานประจำป โดยอาจพิจารณาถึงความสอดคลองกับ
บริบทของชุมชนน้ัน เชน เน้ือหาท่ีนำมาจัดการเรียนรู
นั้นสามารถเชื่อมโยงกับงานเทศกาล งานประเพณี 
หรืองานประจำปที่ชุมชนนั้นจัดเปนประจำ 

 
 

 

การอภิปรายผล 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบ

มีสวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู

ในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรู เ ชิงสรางสรรค  
ในพิพิธภัณฑทั้ง 4 แหง พบวาใหความสำคัญกับการ
สงเสริมความสัมพันธกับผูรูภูมิปญญาทองถิ่นที่อยูใน

ชุมชนตำบลที่พิพิธภัณฑตั้งอยูเปนเง่ือนไขสำคัญ 
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูและทำใหชุมชนเห็น
แนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูรูเหลาน้ัน

เพ่ือทำหนาท่ีในการถายทอดความรูที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตของผูคนโดยรอบใหมีความนาสนใจและ 
นาประทับใจมากขึ้น ไปพรอมกับการทำใหชุมชน
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ตระหนักถึงบทบาทของตนตอการมีสวนรวมใน 
การจัดการเรียนรูจากพิพิธภัณฑที่อยูในชุมชนตนเอง
มากข้ึน เชน การใหภูมิปญญาในชุมชนมาเปนวิทยากร
และผูจัดการเรียนรูในฐานตางๆ ที่เก่ียวกับการทำนา
ของพิพิธภัณฑทองถ่ินกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง จะเห็น
ไดจากความภูมิใจ ความสุขท่ีไดเปนผูจัดและถายทอด
ความรูใหแกเด็กๆ ในชุมชน และเปนโอกาสทบทวน
องคความรู ภูมิปญญาตางๆ ที่มีอยูใหแมนยำ  
กอนจะมาถายทอดตอ และในกรณีเดียวกันกับฐาน
เรียนรูจากพิพิธภัณฑบานเขาย่ีสาร ที่คนในชุมชน 
เปนผูจัดสอดคลองกับ สุมาลี สังขศรี และคณะ  
(2548) กลาววา พิพิธภัณฑตองมีบุคลากรท่ีมีความรู  
ความสามา รถต ร งกั บลั กษณะงาน ท่ีปฏิ บั ติ 
มีความเช่ียวชาญ มีใจรักในศิลปวัฒนธรรม หรือ 
งานท่ีพิพิธภัณฑจัดแสดงโดยจิตวิญญาณ มีมนุษย
สัมพันธที่ดี มีจิตใจพรอมใหบริการ  ปรับตัวเขากับ
สถานการณ  ศึกษาหาความรูอยูเสมอ เปนนักส่ือสาร
และถายทอดท่ีดี 

ดานเน้ือหาของกิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้น
กอใหเกิดการเรียนรูเพ่ือรู เพ่ือนำไปปฏิบัติได และ
เพ่ือจะอยูรวมกัน มีความเช่ือมั่น ภูมิใจในสิ่งท่ีเรียนรู 
ตามแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิตที่เสนอโดย
องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ ดังเชน การพัฒนาและปรับปรุงสื่อ
และการจัดนิทรรศการเร่ืองราวตางๆ ในพิพิธภัณฑ  
ม.จ.สิทธิพร กฤดากร ทำใหผูมาเย่ียมชมไดเรียนรู 
อัตชีวประวัติ การดำรงชีวิต การทำงาน และผลงาน

ของ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร แลวสามารถนำไปเปน
แบบอยางในการดำรงชีวิต การทำไรนาผสม ซึ่งเปน
พ้ืนฐานของการทำการเกษตรแผนใหมในปจจุบัน 
และการจัดแสดงนิทรรศการดานวิชาการกรเกษตร
ของหนวยงานตางๆ ในกิจกรรมวันงาน “สืบสานตำนาน

เกษตรหมอมเจาสิทธิพร กฤดากร” ทำใหผูมารวม
งานไดรับความรูในหัวขอตางๆ ที่ครอบคลุมทั้งดาน
พืช สัตว พลังงาน และส่ิงแวดลอม สามารถนำความ

รูที่ไดไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันได สอดคลอง
กับหลักการเรียนเพ่ือรูและการเรียนรูเพ่ือปฏิบัติ ใน
ทำนองเดียวกับกิจกรรมการเรียนรูตลอดชี วิตท่ี
พิพิธภัณฑกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ที่ใหความสำคัญ
กับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูใหญและผูสูงอายุ
ในชุมชนเพ่ือเรียนรูรวมกันท่ีจะจัดกิจกรรมสำหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนทุงผักกูดใหไดเรียนรูวิถีชีวิตของ
ผูคนจากชุมชนในอดีตท่ีผูกพันกับนาและขาว โดย
ออกแบบกิจกรรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากการรับฟง
การบรรยายพรอมการสาธิตและการไดทดลองปฏิบัติ
ดวยตนเอง ทำใหนักเรียนสะทอนวาจากน้ีไปจะ 
กินขาวใหหมดจานเพราะเห็นความลำบากและ 
ความยุงยากกวาจะมาเปนขาวในจาน  

กิจกรรมการเรียนรูฯโดยใชพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ราชบุรี และพิพิธภัณฑกลุมชาติพันธุ 
ลาวคร่ัง ทำใหนักเรียน นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมมี
ความรูความเขาใจในเรื่องราวของชุมชนตนเอง 
สามารถตอบคำถาม ถายทอดเร่ืองราวใหกับผูอ่ืนได 
สะทอนถึงความสามารถในการเช่ือมโยงองคความรู
จากพิพิธภัณฑแหลงเรียนรู ภูมิปญญาในทองถิ่น 
ของตนเอง ถายทอดส่ิงท่ีไดเรียนรูออกมาเปน 
ภาพวาด หรือภาพจินตนาการ นำเสนอช้ินงานสะทอน
ความคิดเห็นของตนเองได และสามารถท่ีจะเช่ือมโยง
สิ่งท่ีไดเรียนรูไปใชในชีวิตประจำวันได และไดพัฒนา

ทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนในชีวิต ไดทักษะการคนหา 
ความรูจากแหลงตางๆ ทักษะการคิดวิเคราะห การใช
เหตุผล ทักษะการส่ือสาร ทักษะการทำหนาท่ีที่ดีใน

หมูคณะ สอดคลองกับสุชาติ ตันธนะเดชา (สถาบัน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแหงชาติ, 2543) ไดให
ขอคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีควรเรียนรูตลอดชีวิตมีดังน้ี 
ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะวิธีการเรียนรู ทักษะการ
ทำงาน ทักษะการผลิต และทักษะการจัดการ และ

เปนไปตามรายงานของคณะกรรมการนานาชาติวา
ดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เสนอตอยูเนสโก  
ป พ.ศ. 2539 เรื่อง การเรียนรู: ขุมทรัพยในตน  
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(สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2540)  
ที่กลาวถึงการเรียนเพ่ือรู การเรียนรูเพ่ือปฏิบัติไดจริง 
และการเรียนรูเพ่ือชีวิต 

การมีสวนรวมกับชุมชน พบวา กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูฯ ของทั้ง 4 พิพิธภัณฑ ไดเปด
โอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ และรวมวางแผน 
ขณะท่ีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในพิพิธภัณฑ
ทองถิ่น 2 แหงไดแก พิพิธภัณฑบานเขาย่ีสารและ
พิพิธภัณฑทองถ่ินกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง พบวา ชุมชนมี
สวนรวมท่ีสำคัญท้ังในดานการรวมคิด รวมตัดสินใจ 
รวมวางแผน รวมดำเนินการท้ังรวมในการเปน 
ผูออกแบบและจัดกิจกรรม รวมติดตามและประเมิน
ผลการจัดกิจกรรม รวมถึงการไดรับและใชประโยชน
จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตฯ 
ซึ่งแตละพ้ืนท่ีพัฒนาข้ึนจากงานวิจัยคร้ังน้ี สำหรับผูที่
เขามามีสวนเก่ียวของสวนใหญเปนผูดูแลพิพิธภัณฑ 
ผูนำและสมาชิกในชุมชนใกลเคียง ผูบริหารและครู
จากสถานศึกษาใกลเคียงท้ังจากในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน สมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบล 
รวมถึงผูรูภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีองคความรูเก่ียวกับ
สิ่งท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ ประเด็นท่ีนาสนใจคือ 
การรวมรับผลประโยชน สวนใหญเปนการไดแนวทาง
ในการพัฒนาและใชประโยชนจากพิพิธภัณฑเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูสำหรับทองถ่ินชุมชนในอนาคตตอ
ไป เห็นศักยภาพของสมาชิกในชุมชนในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูขึ้นโดยริเร่ิมจากคนในชุมชนเอง สำหรับ 

ผูดูแลพิพิธภัณฑเห็นประโยชนของการมีสวนรวมกับ
ชุมชนที่รวมกันสรางความสนุกสนานความมีชีวิตชีวา
ใหกับพิพิธภัณฑโดยเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และแหลงเรียนรูใกลเคียง ในการสืบสาน
วัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยูสืบไป สอดคลองกับ 

พิณวลี อังศุพันธุ (2551) ที่ศึกษาการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา เสนอวา 

การดำเนินงานของพิพิธภัณฑทองถิ่นตองคำนึงถึง
การมีสวนรวมของชุมชนเปนสำคัญ เพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถของพิพิธภัณฑทองถิ่นใหสามารถทำหนาท่ี
ดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมภายใตจิตสำนึกรักในทองถ่ิน
ไดอยางมั่นคงและย่ังยืน 

การเรียนรูเชิงสรางสรรค การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงสรางสรรคครั้งนี้ มีการนำเสนอความรู
ถายทอดผานส่ือการเรียนรูตาง ๆ ไดแก ภาพวาดลาย
เสน ภาพการตูน ตัวมาสคอต ขาวของเคร่ืองใชใน
อดีต และวีดิทัศนที่พิพิธภัณฑ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร 
และการจัดฐานเรียนรูเก่ียวกับขาวโดยเปดโอกาสให
นักเรียนไดสัมผัส เรียนรูและทดลองใชเครื่องมือเหลา
นั้น กอใหเกิดการเรียนรูที่เขาใจงายข้ึน ตางไปจาก
นิทรรศการท่ีจัดแสดงไวดั้งเดิม ลดทอนบรรยากาศท่ี
ดูเปนทางการของพิพิธภัณฑ กระตุนความสนใจความ
อยากรูใหผูมาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ สอดคลองกับแนวคิด
ของนวลลออ ทินานนท (2547) กลาววา วัตถุประสงค
ของพิพิธภัณฑทองถ่ินท่ีสำคัญคือ 1) เพ่ือสรางจิตสำนึก
และความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณทาง
วัฒนธรรม สังคม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ของชุมชนตนเองและชุมชนอื่นละแวกใกลเคียง และ
ในเขตจังหวัดน้ัน ๆ 2) เพ่ือกระตุนจินตนาการ ความ
อยากรูอยากเห็น เปดกวางทางความคิด และใหโอกาส
เด็ก ๆ ไดรับประสบการณที่แปลกใหม ตื่นเตนและนา
คนหา  การเห็นคุณคาและวิธีคิดแบบใหม 3) เพ่ือจุด
ประกายความใฝรูของคนในชุมชน 4) เพ่ือชวยให

เยาวชนรูสึกวาพิพิธภัณฑทองถิ่นเหมือนกับบานและ
เห็นคุณคา 5) เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตและนำศิลปะ 
วัฒนธรรมมาใชในการเสริมสรางความคิดสรางสรรค

และการแสดงออกของมนุษย  
นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมท่ีกำหนด 

ให มี กา รสะท อนผลการ เ รี ยนรู ใ น รู ปของการ 
ออกแบบเข็มกลัดของที่ระลึกในกิจกรรมที่จัดขึ้น  
ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี และการเขียนผัง

ความคิด การตอจิ๊กซอว การวาดภาพส่ิงที่เรียนรูจาก
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พิพิธภัณฑ รวมทั้งการสรางสรรคชิ้นงานประดิษฐ 
ของเลนจากใบจาก ใบมะพราว ผามัดยอม หุนสาย 
รีไซเคิล ณ พิพิธภัณฑบานเขาย่ีสาร ชวยสงเสริมการ
ใชจินตนาการตนเอง สรางสรรคผลงานใหม พรอม
แสดงความคิดเห็น และนำเสนอผลงานของตนเอง 
ถายทอดผลการเรียนรูออกมาเปนช้ินงาน ผูรวมกิจกรรม
ไดฝกทักษะการสังเกต และพัฒนาทักษะการส่ือสาร 
ใชกระบวนการวางแผน การทำงานรวมกัน แสดง 
ความคิดเห็นรวมกัน  แบงบทบาทหนาท่ีการทำงาน  
การเรียนรูจากการใชแหลงเรียนรูในชุมชน เปนการ
จุดประกายความคิดใหครู และนักเรียน นักศึกษา  
ในการใชแหลงเรียนรูในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ผูดูแลพิพิธภัณฑ หรือผูเก่ียวของตองออกแบบกิจกรรม
ใหมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประวันของกลุมผูใชบริการ 
และตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 ก) กลาว
วา กิจกรรมดานศิลปะเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมความ
คิดสรางสรรค และชวนฝกประสาทสัมผัสระหวางมือ
กับตา การรูจักใชความคิดของตนเองในการแสดงออก
ทางความคิดหลายๆ ดานความสนุก การกระโดด
โลดเตน การแสดงออกถึงอารมณและความรูสึก 
เปนการพัฒนาความรูสึกนึกคิดอันจะนำไปสูการคิด
อยางสรางสรรคตอไป กิจกรรมศิลปะ ไดแก การวาด
ภาพละเลงสี หรือการวาดภาพดวยน้ิวมือ การฉีก

กระดาษ ปะกระดาษ ตัดกระดาษ การพับกระดาษ 
การปนดินน้ำมัน การปนแปง การปนดินเหนียว และ
การประดิษฐเศษวัสดุ เปนตน กิจกรรมดานภาษา 

ไดแก การเลานิทาน การเลนละคร การเลนบทบาท
สมมติ กิจกรรมเขาจังหวะและการแสดงออกดาน

จินตนาการ เปนตน และสำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550 ก) กลาวถึงการเรียนรูวา การจัดการ
เรียนรูแบบสงเสริมความคิดสรางสรรคแบงออกเปน 

6 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความตระหนัก ขั้นท่ี 2 
ขั้นระดมพลังความคิด ขั้นที่ 3 ขั้นสรางสรรคผลงาน 
ขั้นท่ี 4 ขั้นนำเสนอผลงาน ขั้นท่ี 5 ขั้นวัดและประเมิน

ผล และข้ันท่ี 6 ขั้นเผยแพรผลงาน สอดคลองกับ 
อุทัย ดุลยเกษม (2553) ที่กลาววา ความสรางสรรค
เปนคุณลักษณะพ้ืนฐานประการหน่ึงของมนุษย 
ประชาชนโดยท่ัวไปจะรูสึกมีความพึงพอใจและมีแรง
บันดาลใจ ถาเขาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ไดอยางเต็มเปยม การชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ
และมีความสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคได  
ก็ควรจะเปนเปาหมายสำคัญประการหน่ึงของ
กระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความ
คิดสรางสรรค และทำในส่ิงท่ีสรางสรรค  

กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน 4 พ้ืนท่ี มีแนวโนมท่ี
ไดรับการพัฒนาตอยอดเพ่ือเปนชองทางหน่ึงในการ
สงเสริมกิจกรรมดานการทองเท่ียวของชุมชนโดยเสริม
สรางพิพิธภัณฑทองถ่ินใหมีคุณคามากข้ึนจากเดิมท่ี
เปนแหลงรวบรวมส่ิงของท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
ขอมูล ความรู และภูมิปญญาของทองถิ่น เพ่ือใหคน
ภายในไดเรียนรูและถายทอดแกคนในรุนหลัง ควบคู
ไปกับการสรางความนาสนใจใหคนภายนอกชุมชนได
เขามาเรียนรูวา ดวยกิจกรรมท่ีใหความเพลิดเพลิน
สงเสริมการเกิดจินตนาการอยากรูอยากเขาใจมาก
ขึ้น พบวา สอดคลองกับงานวิจัยของวรวิทย องคครุฑ
รักษา (2544) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง พิพิธภัณฑท่ีพึงประสงค
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา สิ่งดึงดูดใจนักทองเท่ียว

ตองการวิธีการจัดแสดงนำเสนอคือ จัดแสดงวัตถุที่
จำลองสามารถจับและทดลองส่ิงของท่ีจัดแสดงได 
ตองการใหเจาหนาท่ีนำชม บรรยาย และสาธิต รวม

ทั้งตองการใหมีการนำเสนอเน้ือหากวางๆ งายตอการ
เขาใจ สวนกิจกรรมที่นักทองเท่ียวสนใจใหจัดขึ้นใน

พิพิธภัณฑ 3 อันดับ ไดแก นิทรรศการตามเทศกาล
หรือชวงเวลาสำคัญ กับกิจกรรมที่ชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรม นิทรรศการหมุนเวียนจากพิพิธภัณฑอื่นๆ   

มีการแสดงและการละเลนใหชม ในทำนองเดียวกับ 
ศรีศักร วัลลิโภดม (2548: บทบรรณาธิการ) กลาววา 
พิพิธภัณฑทองถ่ินไมควรเปนสถานท่ีใหความรู 
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ความหมายในลักษณะท่ีแหงแลง ดวยการเสนอให
เห็นความรูและความเปนจริงแบบวิชาการมากเกินไป 
ควรมีการผูกเร่ืองในตำนาน ความเช่ือ หรือเหตุการณ
ในทองถ่ินใหมีลักษณะเพลิดเพลิน จนเกิดจินตนาการ
ได เพราะจะทำใหพิพิธภัณฑกลายเปนสถานท่ีซ่ึงผูคน
สามารถมาหาความรูไดอยาง เพลิดเพลิน แตกตาง
จากการไปหาความรูที่โรงเรียนและตามสถาบันการ
ศึกษาตาง ๆ ดังน้ัน การทำใหผูมาชมพิพิธภัณฑเกิด
จินตนาการจึงเปนเร่ืองสำคัญ แตจินตนาการจะเกิด
ขึ้นไดก็ตองมีความเพลิดเพลินกอน ความเพลิดเพลิน
กอใหเกิดจินตนาการในเร่ืองอยากรู อยากเขาใจ และ
เปนกลไกท่ีสำคัญในการเช่ือมโยงบรรดาความรู 
และความจริงที่เปนเส่ียง ๆ นั้น ใหเปนองครวมแหง
ความรูและความจริงได 

 
บทสรุป 

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมี
สวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
ในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค เปน
รูปแบบท่ีใชกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ท่ีใหความสำคัญ
กับการสงเสริมการเรียนรูที่คำนึงถึงการสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางแหลงเรียนรูกับชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงเนื้อหาที่จัดแสดงในแหลงเรียนรูนั้นๆ กับ
องคความรูและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผูคนในทองถ่ิน
ชุมชนที่แหลงเรียนรูนั้นต้ังอยู ผานวิธีการเรียนรูที่
หลากหลายเพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน
หรือกลุมเปาหมายท่ีมีความหลากหลายของชวงวัย

และความตองการหรือความสนใจที่แตกตางกัน โดย
ใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถิ่นเปนฐานใน
วางแผนและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูที่
มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรครวม
กันระหวางคนในชุมชนและหนวยงานองคกรท่ีเก่ียวของ  

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมี
สวนรวมกับชุมชน โดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
ในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรู เ ชิงสรางสรรค 

ประกอบดวยการทำความเขาใจรวมกันในหลักการ
เก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิต การมีสวนรวมของชุมชน 
และการเรียนรูเชิงสรางสรรค  สำหรับข้ันตอนการพัฒนา
รูปแบบ ประกอบดวย การวางแผนรวมกับชุมชน การ
ศึกษาสภาพพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
การพัฒนากิจกรรมเพื่อการเรียนรูเชิงสรางสรรค การ
ดำเนินกิจกรรม ประเมินและสรุปผล และการนำเสนอ
เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและเผยแพร ปจจัยท่ีเก่ียวของกับ
การนำรูปแบบไปใช ประกอบดวยปจจัยภายใน ไดแก 
องคความรูขอมูลของสิ่งท่ีจัดแสดง การบริหารจัดการ 
การมีสวนรวมของคนในทองถ่ิน ปจจัยภายนอก  
การใหความสำคัญของหนวยงานตาง ๆ ที่จะใช
ประโยชนจากพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
สำหรับเง่ือนไขการนำรูปแบบไปใชประกอบดวย ความ
เหมาะสมของสถานท่ีและสภาพแวดลอม ทัศนะตอ
การเรียนรูตลอดชีวิต การสรางเครือขายการเรียนรู 
การประสานงานและระดมทรัพยากร และความอิสระ
ในการสรางสรรคกิจกรรม สำหรับตัวบงชี้ความสำเร็จ
ไดแก ความแปลกใหมของกิจกรรม ความหลากหลาย 
สะทอนอัตลักษณของชุมชน เปนประโยชน การมี
สวนรวมทุกข้ันตอน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง และ
สุดทายความย่ังยืนพิจารณาท่ีความสามารถในการ
ขยายผล การยอมรับ การระบุกิจกรรมในแผนการ
ทำงานของชุมชน มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีอยาง
ตอเน่ืองเปนประจำ 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช  
 1.1 ขอเสนอแนะตอพิพิธภัณฑและ

แหลงเรียนรูในทองถ่ิน ไดแก การจัดแสดงส่ิงของใน
พิพิธภัณฑควรมีการอธิบายเช่ือมโยงกับความรูที่มีอยู
ในชุมชน และจัดลำดับการนำเสนอตามสภาพการ

เรียนรูท่ีเปนจริง  การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ
ควรคำนึงถึงประเพณีและเร่ืองราวท่ีเปนของชุมชน
เพ่ือใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูของคนในชุมชน และ 
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การทำงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ ควรให
คนในชุมชนไดมีสวนรวมรับผิดชอบและรับผลประโยชน
เพ่ือจิตสำนึกความเปนเจาของ 

 1.2 ขอเสนอแนะตอชุมชน ไดแก  
1) ควรมีการจัดเวทีเสวนาวิชาการรวมกับชุมชน หนวย
งานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือขับเคล่ือนแนวคิดการพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถ่ิน อันจะนำไปสูการพัฒนาพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน ใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 2) ควรมีการ
ทบทวนองคความรู หรือจัดการความรูของชุมชนเพื่อ
สืบเน่ืองภูมิปญญา วัฒนธรรมชุมชน 3) ควรมีการให
ความรูและทำความเขาใจกับชุมชนเรื่องการบริหาร
จัดการ การดูแลและสำนึกความเปนเจาของพิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 4) ควรสงเสริมใหคนใน
ชุมชนไดใชประโยชนและเรียนรูจากพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

 1.3 ข อ เสนอแนะต อหน วยงาน ท่ี
เก่ียวของ ไดแก 1) หนวยงานในทองถ่ินควรมีบทบาท
ในการสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรม
และวิถีชุมชนจากพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
2) สถานศึกษา ควรสงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใช
แหลงเรียนรูพิพิธภัณฑทองถ่ินใหมากข้ึน โดยรวมมือ
กับพิพิธภัณฑ ผูรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูรวมกันใหสอดคลองกับหลักสูตร
ของสถานศึกษา 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1) ควรมีการวิจัยเพ่ือขยายผลการ
พัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการศึกษาเชิง
สรางสรรคในภูมิภาคอ่ืน 

 2) ควรมีการวิจยั เพ่ือพัฒนาเครือขาย 
การวิจัยพัฒนาพิพิธภัณฑเชิงสรางสรรค 

 3) ควรมีการ ศึกษารูปแบบการมี
สวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
คุณคาวัฒนธรรมชุมชน 

 4) ควรมีการวิจัยโครงสรางการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมตอพิพิธภัณฑชุมชน 

เอกสารอางอิง 
คีรีบูน จงวุฒิเวศย และมาเรียม นิลพันธุ. (2547). 

โครงการสืบคนประวัติศาสตรวัฒนธรรม
ทองถ่ิน: การเรียนรูกระบวนการเสริม

ศักยภาพการวิจัยชุมชนในพ้ืนท่ีอำเภอ
หวานใหญ และอำเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร. กรุงเทพฯ: งานวิจัยวัฒนธรรม 
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 

ครีบีนู จงวุฒเิวศย. (2557). “การเรียนรูเชงิสรางสรรค
จ า ก แ ห ล ง เ รี ย น รู ท า ง วัฒน ธ ร ร ม ” .  
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

11, 1, 2 (มถุินายน 2556 – มนีาคม 2557): 
57-65. 

 5) ควรมีการออกแบบการวิ จั ย ท่ี
เชื่อมโยงผูเรียนรูในทุกชวงวัยต้ังแตวัยเด็ก วัยรุน  
วัยทำงาน และผูสูงอายุเพ่ือความตอเน่ือง ย่ังยืน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณท่ีปรึกษาโครงการ ผูอำนวยแผน 
คณะผูวิจัย นักวิจัยชุมชนที่รับผิดชอบการวิจัย 
ในพิพิธภัณฑบานเขาย่ีสาร โดยอาจารยเดชา บุญชู 
และอาจารยไพรัช แกวกาม พิพิธภัณฑทองถ่ินกลุม
ชาติพันธุลาวคร่ัง โดยอาจารยสุรัตน เพชรนิล และ
อาจารยศักดา ทวิชศรี พิพิธภัณฑ ม.จ.สิทธิพร กฤดา
กร โดย ม.ล.สินติสขุ กฤดากร และ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติราชบุรี โดย น.ส.อัญชลี ภูวพานิช ขอขอบคุณ 
สมาชิกชุมชนทุกทานท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา 
และจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต สุดทาย  
ขอขอบคุณชุดโครงการวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใช
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูเชิงสรางสรรค และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สนับสนุนงบประมาณใน 
การทำวิจัยคร้ังน้ี 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน 
พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 



123

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

นวลลออ ทินานนท. (2547). รายงานการวิจัย เรื่อง 
การศึกษาพิพิธภัณฑทองถิ่นในจังหวัด
นครนายก . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

เบญจมาศ อยูประเสริฐ และพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญ
สุข. (2553). “หนวยท่ี 5 กระบวนการพัฒนา
ชุมชนเกษตร” ใน ประมวลสาระชุด 
วิชา การพัฒนาชุมชนเกษตร. นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

พิณวลี อังศุพันธุ. (2551). การศกึษาการมีสวนรวม
ของชมุชนในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของพิพิธภัณฑทองถิ่น 
จังหวดันครราชสมีา. วิทยานิพนธปรญิญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

รุง แกวแดง. (2545). การบรรยายเรื่อง การปฏิรูป
การเรียนรูเพื่อการพัฒนา“การสราง 
สรรคศึกษา” กรณีของประเทศไทย.  
[ออนไลน] สืบคนเม่ือ 3 พฤศจิกายน 2552. 
จาก http://library.uru.ac.th/webdb/ 
images/Create_Edu .htm   

ศรีศักร วัลลิโภดม. (2549). “ชี้ทางออกพิพิธภัณฑ
ไทย.” วารสารสื่อพลัง. 14, 3 (กรกฎาคม-
กันยายน 2549): 22-25. 

สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู.  

(2555). สารานุกรมการศึกษาตลอดชีวิต.

[ออนไลน] สืบคนเม่ือ 12 กันยายน 2555 

จาก http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/liciti/ 
longlife.html   

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. (2540). 
การเรียนรู: ขุมทรัพยในตน. กรุงเทพฯ: 
สำนักงานฯ. 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ.. (2546). 
รายงานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง 
การศึกษาเชิงสรางสรรค. กรุงเทพฯ: กลุม
งานศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ.   

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). การจัดการ
เ รี ยน รู แบบส ง เสริ มความ คิด เชิ ง
สรางสรรค.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา.   

สิริอาภา รัชตะหิรัญ. (2547). ”การดำเนินงานพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน: กรณีพิพิธภัณฑบานเขาย่ีสาร”  
ในเอกสารสรุปการอบรมพิพิธภัณฑ
ทองถิน่และการพฒันา. วันท่ี 4-6 ตลุาคม 
2547. เอกสารอัดสำเนา. 

สุมาลี สังขศรี และคณะ. (2548). รายงานการวิจัย
การจัดการเรียนรูของแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ . กรุงเทพฯ: 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

อุทัย ดุลยเกษม. (2553). เอกสารประกอบการ 
อบรมเร่ือง การแปลงแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร สูแผนปฏิบัติ

ราชการระดับคณะวิชา/หนวยงาน. วันท่ี 
31 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้. 
เอกสารอัดสำเนา. 

Cohen, J.M. and Uphoff, N. Rural. (1977). 
Development Participation: Concept 

and Measure for Project Design 
Implementation and Evaluation. New 
York: Cornell University. 

 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชน 
พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 



124

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

*ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
**อาจารย ดร. ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
***อาจารย   ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอล 
บาสเกตบอล แฮนดบอลและวูดบอล สำหรบัประเทศไทย 
Professional Standard Development of Sport Coaches  
in Volleyball, Basketball, Handball and Woodball for Thailand 

 
นพพร  จันทรนำชู*  
คุณัตว พิธพรชัยกุล** 
นภสร นีละไพจิตร***  
นรินทรา จันทศร***  

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอล บาสเกตบอล 
แฮนดบอล และวูดบอล สำหรับประเทศไทย โดยการศึกษาเอกสาร การวิจัยเดลฟาย การประชุมกลุมยอย 
และการประชุมวิพากษ  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม และแนวทางการสนทนากลุม 
จากผูเชี่ยวชาญและผูใหขอมลูหลักท่ีเก่ียวของกับกีฬาแตละประเภท  จำนวน 100 คน การวิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาความถ่ี คารอยละ คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย พบวา 
มาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาแบงเปน 3 ระดับ ประกอบดวย ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง และ
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชพีผูฝกสอนกีฬา แบงเปน 3 สมรรถนะ ประกอบดวย 1. สมรรถนะท่ัวไป จำนวน 29 ขอ  
2. สมรรถนะหลัก จำนวน 27 ขอ และ  3. สมรรถนะตามหนาท่ี จำนวน 22 ขอ 

 

The purpose of this study was to develop professional standards of sport coaches in 
volleyball, basketball, handball and woodball for Thailand.  It employed documentary study, Delphi 
technique, focus group discussion and critical conference with 100 experts and key informants  

of each type of sport.  Research tools included questionnaire and guideline for focus group 
discussion. The data were analyzed by using frequency, percentage, median, interquartile range 
and content analysis. The results were as follows: 1) professional standards of sport coaches were 
classified into 3 levels consisted of primary level, intermediate level and higher level, and  
2) professional standard of sport coaches competencies were classified into 3 competencies, i.e. 

general competency 29 items, core competency 27 items, and functional competency 22 items. 

การพฒันามาตรฐานวิชาชพีผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอล บาสเกตบอล แฮนดบอลและวูดบอล 
นพพร  จันทรนำชู, คุณัตว พิธพรชัยกุล, นภสร นีละไพจิตร, นรินทรา จันทศร 
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บทนำ 
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา 

เปนการกำหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติของผูที่
ผานการฝกอบรม ใหมีระดับความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ท้ังดานความรู ทักษะ เจตคติในวิชาชีพ  
กรมพลศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีพันธกิจ อำนาจหนาท่ี
ในการพัฒนาบุคลากรดานการพลศึกษา สุขภาพ 
การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬาและศาสตร
ที่เก่ียวของ โดยสงเสริมและพัฒนาใหมีบุคลากรท่ี
เปนผูนำทางการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร
การกีฬาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเพียงพอ โดยเร่ิม
ดำเนินการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพต้ังแต พ.ศ.2554 
อยางตอเน่ือง ดวยความรวมมือกับสถาบันวิชาการ
ตาง ๆ อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา และท่ีปรึกษาในระดับ
ช้ันนำ  (กรมพลศึกษา, 2558: 10) โดยสถาบันพัฒนา
บุคลากรการพลศึกษาและการกีฬาไดดำเนินการพัฒนา
หลักสูตร จัดทำสื่อ/คูมือประกอบการฝกอบรมและ
จัดการฝกอบรมผูฝกสอนกีฬา ผูตัดสินกีฬา นักบริหาร
จัดการกีฬาและผูนำนันทนาการ ทั้งนี้ เพ่ือใหมีผูนำ
ทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตรการกีฬา 
ที่มีจำนวนเพียงพอกระจายอยูในทุกทองถ่ิน ทุกพ้ืนท่ี
ในประเทศไทย เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรดานการ
กีฬามีจุดเนน เพ่ือการพัฒนาดานคุณภาพมากข้ึน 

เพ่ือเปนการบรรลุเปาหมายของการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ กรมพลศึกษาจึงไดจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ
บุคลากรดานการกีฬาข้ึน โดยประกอบดวย หลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน แบบประเมินผล ซึ่งเปนหลักประกัน
ไดวาผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรตามมาตรฐาน
วิชาชีพและผานเกณฑการประเมิน จะเปนผูที่มีความ
รูความสามารถในการประกอบอาชีพไดอยางมีคุณภาพ 
เปนการเตรียมการเขาสูอาชีพดานการกีฬา เพราะ

การฝกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ กำหนด
ใหผูที่ผานการฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานของอาชีพน้ัน ซึ่งเปนการยกระดับคุณภาพ

ของวิชาชีพดานการพลศึกษาและการกีฬา รวมท้ังยัง
รับรองคุณสมบัติของบุคลากรดานการพลศึกษาและ
การกีฬาดวย  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอน
กีฬาวอลเลยบอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาแฮนดบอล 
และกีฬาวูดบอล สำหรับประเทศไทยจึงเปนการยก
ระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพการกีฬาใหพัฒนา
ขึ้นตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือจัดทำมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา
วอลเลยบอล ผูฝกสอนกีฬาบาสเกตบอล ผูฝกสอน
กีฬาแฮนดบอล และผูฝกสอนกีฬาวูดบอล สำหรับ
ประเทศไทย 

 
 วิธีการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารแนวคิดและ
ทฤษฎี ไดแก  

 1. แ น ว คิ ด ข อ ง แ ม ค ค ลี แ ล น ด 
(McClelland, 1973) ท่ีอธิบายองคประกอบของสมรรถนะ
โดยใชความสัมพันธระหวางความรู (Knowledge)  
ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) กับบทบาท 
ทางสังคม (Social Role) ภาพลักษณที่รับรูตัวเอง  
(Self-Image) อปุนสิยั (Traits) และแรงกระตุน (Motive)  

 2. แนวคิดของชวารทซ (Schwartz, 
1975) ท่ีอธิบายความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ 

และพฤติกรรม 
 3. แนวคิดของชนะ กสิภาร (2548)  

ที่อธิบายความหมายของมาตรฐานวิชาชีพวาเปน 

การกำหนดมาตรฐานของสมรรถนะที่คาดหวังวาคือ 
ความสามารถในการประยุกตใชความรู ความเขาใจ 
ทักษะ ปฏิบัติ และทักษะดานความคิดในการปฏิบัติ
งานใหมีประสิทธิผลตามมาตรฐานท่ีตองการของอาชีพ  

 4. แนว คิดขอ งสมาคมกี ฬ าและ

กายภาพศึกษาแหงชาติ (National Association  
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for Sport and Physical Education, 2006)  ท่ีอธิบาย
มาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศ เปน 8 มาตรฐาน คือ 
ดานปรัชญาและจรรณยาบรรณ ดานความปลอดภัย
และการปองกันการบาดเจ็บ ดานเง่ือนไขทางกายภาพ 
ดานการเติบโตและพัฒนาการ ดานการสอนและการ
สื่อสาร ดานกลวิธีและทักษะทางกีฬา ดานองคกร

และการจัดการ  และดานการประเมินผล 
โดยนำมาประยุกตกับขอมูลผูฝกสอนกีฬา

ของกรมศึกษา (2548) เพ่ือพัฒนาเปนกรอบแนวคิด
ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา
วอลเลยบอล บาสเกตบอล แฮนดบอล และวูดบอล 
ดังแผนภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   

 
 

  
-  
-

-       
 -        
 -  
 -       
 -  

 
   -  
   -   
   -      
   -  

ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเดลฟาย (Delphi 
Technique) โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมผูเช่ียวชาญ 

จำนวน 20 คน ตามขอเสนอของแมคมิลแลน  
(Macmillan, 1971) ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เปนผูเช่ียวชาญดานกีฬาแตละประเภท
จากหนวยงานดานกีฬา ไดแก กรมพลศึกษา การกีฬา
แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เปนผูเช่ียวชาญดานกีฬาแตละประเภท

จากสมาคมและชมรมกีฬา       
3. เปนผูเช่ียวชาญดานกีฬาแตละประเภท

จากสถาบันการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และระดับอุดมศึกษา 

4. เปนผูฝกสอนและผูตัดสินกีฬาแตละ

ประเภท ทั้งกีฬาข้ันพ้ืนฐาน และกีฬาเพ่ือความ 
เปนเลิศ 

5. เ ป น นั ก กี ฬ า แ ต ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ท่ี มี

ประสบการณการเขารวมการแขงขัน ท้ังระดับโรงเรียน 
ระดับสโมสร และระดับชาติ 

โดยจัดการวิจัยเดลฟาย จำนวน 3 รอบ ดังน้ี 
รอบที่ 1 เปนการนำดัชนีคำสำคัญจากการ

วิจัยเอกสาร มาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสรางดวยขอคำถามปลายเปด เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและไมมีการจำกัดขอบเขต
ของการตอบคำถาม  
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รอบที่ 2  เปนการพัฒนาแบบสอบถาม 
ครั้งท่ี 1 โดยนำขอเสนอจากการประชุมระดมความ
คิดเห็นในการรวบรวมขอมูลในรอบที่ 1 มาพัฒนา
เปนขอคำถามในแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 
ระดับของลิเคร์ิท (Likert’s Scale)  ซึ่งแตละระดับมี
ความหมาย ดังน้ี 

5  หมายถึง สมรรถนะท่ีตองมีสำหรับวิชาชีพ
ผูฝกสอนกีฬาในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง สมรรถนะท่ีตองมีสำหรับวิชาชีพ
ผูฝกสอนกีฬาในระดับมาก 

3  หมายถึง สมรรถนะท่ีตองมีสำหรับวิชาชีพ
ผูฝกสอนกีฬาในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง สมรรถนะท่ีตองมีสำหรับวิชาชีพ
ผูฝกสอนกีฬาในระดับนอย 

1  หมายถึง สมรรถนะท่ีตองมีสำหรับวิชาชีพ
ผูฝกสอนกีฬาในระดับนอยท่ีสุด 

โดยกำหนดจำนวนผูเชี่ยวชาญมาตรฐาน
วิชาชีพละ 20 คน  

รอบที่ 3  เปนการพัฒนาแบบสอบถาม 
คร้ังท่ี 2 โดยเพ่ิมการระบุตำแหนงคามัธยฐาน (Median) 
คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range : IR) 
เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญยืนยันคำตอบ และวิเคราะหขอมูล 
โดยการหาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล 
ซึ่งตองมีคานอยกวาหรือเทากับ 1.50 และนำขอมูลท่ี

ไดมาจัดทำรางมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา 
ข้ันตอนที ่ 3 การจดัประชมุกลุมยอย (Focus 

Group Discussion) ของผูเช่ียวชาญของมาตรฐานวิชาชีพ

ผูฝกสอนกีฬา มาตรฐานละ 25 คน เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตองของรางมาตรฐานวิชาชพีท่ีไดพัฒนาข้ึน   

ขั้นตอนท่ี 4  การจัดประชุมวิพากษราง
มาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา มาตรฐานละ 50 คน 
เพ่ือรวมวิพากษ จัดทำหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ 

และแนวทางการพัฒนาและการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรวิชาชีพกีฬา และวิเคราะหขอมูลโดยใช 
การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย 
สวนท่ี 1 การจำแนกระดับและความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ผลของการประชุมระดมความคิดเห็นในสวน

น้ี ไดขอสรุปวา มาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาสำหรับ
ประเทศไทย มีดังน้ี 

มาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา แบงเปน  
3 ระดับ คือ ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง  ดังน้ี 

 1. ผูฝกสอนกีฬาระดับตน สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีฝกสอนนักกีฬาเพ่ือเขารวมการแขงขัน
ในระดับโรงเรียนและระดับจังหวัด  

 2. ผูฝกสอนกีฬาระดับกลาง สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีฝกสอนนักกีฬา เพ่ือเขารวมการแขงขัน
ในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับภาค 

 3. ผูฝกสอนกีฬาระดับสูง สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีฝกสอนนักกีฬา เพ่ือเขารวมการแขงขัน
ในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับ
ประเทศ 

สวนท่ี 2  สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ 
ผูฝกสอนกีฬา  

ผลจากการวิจัยเดลฟายจากผูเชี่ยวชาญ 
ดานกีฬา จำนวน 3 รอบ พบวา สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาทุกขอมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมากและระดับมากท่ีสุด แสดงวาสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก และระดับมากท่ีสุด  และสมรรถนะวิชาชีพ
ผูฝกสอนกีฬาทุกขอ  และมีคาพิสัยระหวางควอไทล  
(IR)ไมเกิน 1.50 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นที่

สอดคลองกันในสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ผูฝกสอนกีฬาทุกขอ และไดสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
ผูฝกสอนกีฬาสำหรับประเทศไทย ดังน้ี 

1. สมรรถนะทัว่ไป (Generic Competencies) 
สำหรับผูฝกสอนกีฬา หมายถึง คุณสมบัติทั่วไป

ของผูฝกสอนกีฬาควรมีในการเขาสู วิชาชีพทาง 
การกีฬา เพ่ือใหบรรลุความสำเร็จขององคกร และ
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เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากบุคลากร
ขององคกรอ่ืน เปนความสามารถพิเศษเฉพาะของ
แตละองคกรเทาน้ัน 

 1.1 องคประกอบดานความรู   จำนวน 
4 ขอ ประกอบดวย 

  1. มีความรูเก่ียวกับภาษาไทยข้ัน
พ้ืนฐาน   

  2.  มี ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ภ า ษ า
อังกฤษข้ันพ้ืนฐาน  

  3.  มีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารข้ันพ้ืนฐาน  

  4.  มีความรู เ ก่ียวกับหลักการ
ทำงานรวมกับผูอื่น   

 1.2 องคประกอบดานทักษะ จำนวน 4 
ขอ ประกอบดวย  

  1.  มี ทั กษะการ ใช ภาษา ไทย 
สามารถฟง พูด อาน และเขียนไดดี   

  2.  มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
สามารถฟง พูด อาน และเขียนได   

  3. มีทั กษะการใช เทคโนโล ยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐาน
ในการส่ือสาร และการแสวงหาความรู  

  4. มีทักษะในการทำงานรวมกับ 
ผูอื่น 

  1.3 องคประกอบดานคุณลักษณะ 
จำนวน 6 ขอ ประกอบดวย  

  1.  มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกาย

และจิตใจ  
  2.  มีน้ำใจนักกีฬา   
  3.  มีบุคลิกภาพท่ีดี   
  4.  ยอมรับความแตกตางระหวาง

บุคคลและกลุม  

  5.  มีความเปนผูนำและผูตามที่ดี  

  6.  มีวินัยในตนเอง และมีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี 

 1.4 องคป ระกอบด านพฤ ติกรรม 
จำนวน 11 ขอ ประกอบดวย 

  1.  มุงมั่น กระตือรือรน และ
เอาใจใสในการปฏิบัติหนาท่ีใหประสบความสำเร็จ 

  2.  ทำงานอยางเปนระบบและมี
แบบแผน   

  3.  ใฝรูและแสวงหาแนวทางการ
พัฒนาตนเอง และวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ  

  4.  มีจิตอาสาและอุทิศตนเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม  

  5.  ยอมรับในผลการกระทำของ
ตนเอง  

  6.  ยอมรับคำแนะนำและคำติชม
ของผูอื่น  

  7.  เคารพในบทบาท หนาท่ี และ
สิทธิของตนเองและผูอื่น  

  8.  ว า ง ต น ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานภาพและกาลเทศะ  

  9.  มีมนุษยสัมพันธในการทำงาน
รวมกับผูอื่น  

  10. มีความสุภาพออนนอม  
  11. แสดงออกถึงความมีน้ำใจ

นักกีฬา 

 1.5 อ งค ป ร ะ กอบด า น แ ร ง จู ง ใ จ 
จำนวน 4 ขอ ประกอบดวย 

  1.  มี ทั ศนค ติ เ ชิ ง บ วก ในกา ร
ทำงานรวมกับผูอื่นอยางกัลยาณมิตร   

  2.  มีความเช่ือในคุณคาของกีฬา
และการออกกำลังกาย  

  3.  มคีวามภูมใิจในผลการปฏบิตังิาน  

  4.  ใชขอผิดพลาดเปนพลังในการ
พัฒนาตนเอง 
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2. สมรรถนะหลกั (Core Competencies) 
สำหรบัผูฝกสอนกีฬา หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะใน
วิชาชีพผูฝกสอนกีฬาท่ีรับผิดชอบที่จำเปนตองมีเพ่ือ
ใหการปฏิบัติงานใหบรรลุผล และเปนคุณลักษณะท่ี
บุคลากรทางการกีฬาในทุกตำแหนงในกลุมงานเดียวกัน
ตองมี สามารถแสดงลักษณะเฉพาะของบุคคล จำแนก
แยกแยะผูที่มีผลงานดีเดน ปานกลาง และสูงออก
จากกัน และเปนสมรรถนะท่ีสั่งสมและอยูกับบุคคล 

 2.1  องคประกอบดานความรู จำนวน 
8 ขอ ประกอบดวย  

  1.  มี ค ว าม รู เ ก่ี ย ว กั บป ร ะ วั ติ   
คุณประโยชน  ธรรมชาติ พิธีการ ระเบียบ  มารยาท
ในการเลนและการแขงขันในชนิดกีฬาท่ีรับผิดชอบ   

  2.  มีความรู เ ก่ี ย ว กับบทบาท 
หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูฝกสอนกีฬา  

  3.  มีความรูเก่ียวกับการจัดการ
ทีมกีฬา 

  4.  มีความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณ
ของผูฝกสอนกีฬา  

  5.  มีความรู เ ก่ียวกับหลักและ
กระบวนการจัดการสอนกีฬา  

  6.  มีความรูเก่ียวกับองคกรกีฬา 
และการจัดการแขงขันกีฬา  

  7.  มีความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร
การกีฬาข้ันพ้ืนฐาน  

  8.  มีความรูเก่ียวกับสารตองหาม 

 2.2 องคประกอบดานทักษะ จำนวน 5 
ขอ ประกอบดวย 

  1.  มีทักษะกีฬาท่ีรับผิดชอบ  
  2.  มีทักษะการตัดสินเบื้องตน

กีฬาท่ีรับผิดชอบ  

  3.  มีทักษะการจัดทำแผนการฝก
ซอมนักกีฬา 

  4.  มีทักษะการสอน การฝกซอม
และการประเมินความสามารถของนักกีฬา ท้ังในดาน
ทักษะ ยุทธวิธีการเลน และสมรรถภาพของนักกีฬา  

  5.  มีทักษะการส่ือสารและการให
สัญญาณ เพ่ือใหนักกีฬาเขาใจ และปฏิบัติไดถูกตอง 

 2.3 องคประกอบดานคุณลักษณะ 
จำนวน 2 ขอ ประกอบดวย 

  1.  มีความมุงมั่นและศรัทธาใน
การพัฒนาศักยภาพมนุษย ดวยการศึกษาและการ
ฝกสอน   

  2.  มีจิตใจเมตตาและเอื้ออาทร
ตอนักกีฬา 

 2.4 องคป ระกอบด านพฤ ติกรรม 
จำนวน 6 ขอ ประกอบดวย  

  1. แสดงออกตามธรรมเ นียม
ปฏิบัติของกีฬาท่ีรับผิดชอบ  

  2.  ประพฤติและปฏิบัติงานตน
ตามกรอบจรรยาบรรณของผูฝกสอนกีฬา ท่ีรับผิดชอบ   

  3.  ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต น เ ป น
ตัวอยางท่ีดีแกนักกีฬา   

  4.  มีความรับผิดชอบ และตรงตอ
เวลา   

  5.  ใหความเสมอภาคแกนักกีฬา 
  6. เขารวมกิจกรรมหรือสนับสนุน

กีฬาท่ีรับผิดชอบเปนกิจวัตร 
 2.5  อ งค ป ร ะ กอบด า น แ ร ง จู ง ใ จ 

จำนวน 6 ขอ ประกอบดวย  

  1. มุงมั่นในการพัฒนานักกีฬาให
ประสบความสำเร็จ   

  2.  มุงมั่นในการพัฒนาตนเองให

ประสบความสำเร็จ   
  3.  มุ งมั่ น ในความสำเ ร็จและ

ความกาวหนาของวงการกีฬาท่ีรับผิดชอบ   
  4. มี ค ว า ม ภู มิ ใ จ ใ น วิ ช า ชี พ 

ผูฝกสอนกีฬา  
  5.   มีความสุขกับการปฏิบัติหนาท่ี

ผูฝกสอนกีฬา 
  6.  มีความสุขและความภูมิใจใน

ความกาวหนาและความสำเร็จของนักกีฬา 
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3. สมรรถนะตามหนาที่ (Functional 
Competencies) สำหรับผูฝกสอนกีฬา หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลที่มีตามหนาท่ีที่รับผิดชอบ  
ตำแหนงหนาท่ีอาจเหมือนกัน แตความสามารถตาม
หนาท่ีตางกัน และหมายถึง สมรรถนะท่ีบุคคลท่ีทำงาน
ในสายงานใดตองมีเพ่ิมจากสมรรถนะหลัก มีลักษณะ
เปนความรูเฉพาะทาง และทักษะในการปฏิบัติหนาท่ี
หน่ึงๆ สามารถพัฒนาไดโดยการฝกอบรมและจาก
ประสบการณทำงาน  

 3.1 องคประกอบดานความรู จำนวน 
10 ขอ ประกอบดวย 

  1.  มีความรูเก่ียวกับหลักการสอน 
การฝกซอม และการประเมินความสามารถของนักกีฬา   

  2. มีความรู เ ก่ียวกับกติกาเพ่ือ
การฝกสอน  

  3.  มีความรูเก่ียวกับการกำหนด
รูปแบบและวิธีการฝกซอมของนกักีฬา  

  4.  มีความรูดานวิทยาศาสตรการ
กีฬาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย การเรียนรู ทักษะ
และยุทธวิธีการเลนของนักกีฬา  

  5.  มีความรูเก่ียวกับการพัฒนา
ทักษะนักกีฬา ที่สอดคลองกับการเจริญเติบโตของ
รางกายและพัฒนาการของนักกีฬา   

  6.  มีความรูเก่ียวกับจิตวิทยาการ

กีฬาท่ีเก่ียวของกับการฝกสอนและพัฒนานักกีฬา   
  7.  มี ค ว าม รู ใ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก

นักกีฬาและการจัดตำแหนงการเลนท่ีเหมาะสม  
  8.  มี ความ รู ใ นการ วิ เค ราะห  

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือการฝกซอม
และการแขงขัน 

  9. มีความรูเก่ียวกับพัฒนาการ

และขาวสารเก่ียวกับกีฬา ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
  10. มีความรู ในการปองกันการ

บาดเจ็บและการปฐมพยาบาล 
 3.2 องคประกอบดานทักษะ จำนวน 

12 ขอ ประกอบดวย  

  1.  มีทักษะการเลน ท่ีสามารถ
สอน สาธิต และแนะนำในการฝกซอมและแขงขัน   

  2. มีทั กษะการ วิ เคราะหการ
กำหนดรูปแบบและวิธีการฝกซอม ใหนักกีฬาพัฒนา
จนถึงเปาหมายในการฝกแตละชวงเวลา   

  3.  มีทักษะการใชเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรการกีฬา เพ่ือใชในการสอนและการ
ประเมิน การฝกซอม และการแขงขัน   

  4.  สามารถพัฒนาทักษะนักกีฬา
ใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของรางกาย และ
พัฒนาการของนักกีฬา  

  5.  มีทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา
ที่เก่ียวของกับการฝกสอน การแขงขันและการพัฒนา
นักกีฬา   

  6.  มีทักษะการจัดทำบันทึกผล
การฝกซอมสำหรับนักกีฬา   

  7.  มี ทั กษ ะก า รทดสอบและ
ประเมินผลสมรรถภาพทางกาย เพ่ือนำผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนานักกีฬา  

  8.  มี ทั กษ ะก า รทดสอบและ
ประเมินผลการฝกซอมและการแขงขัน   

  9.  มีทักษะการคัดเลือกนักกีฬา
และการจัดตำแหนงการเลนท่ีเหมาะสม  

  10. มีทักษะการวางแผนกลยุทธ

ในการแขงขัน   
  11.  มีทักษะการวิเคราะห จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพ่ือการฝก
ซอมและแขงขัน  

  12. มี ทั กษ ะก า รป อ ง กั น ก า ร

บาดเจ็บและการปฐมพยาบาล 
4. แนวทางการประเมินสมรรถนะ 

ผูฝกสอนกีฬาสำหรับประเทศไทย 
 1. แนวทางการประเมินสมรรถนะ 

ผูฝกสอนกีฬา ตามมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา

วอลเลยบอล บาสเกตบอล แฮนดบอล และวูดบอล  
สำหรับประเทศไทย 
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  1.1 ภาคทฤษฎี สอบข อ เ ขี ยน 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะตองสอบผานภาคทฤษฎี 
70% โดยสัดสวนการประเมินสมรรถนะภาคทฤษฎี 
ประกอบดวย 

   1. สมรรถนะท่ัวไป 10% 
   2. สมรรถนะหลัก 20% 
   3. สมรรถนะตามหนาท่ี 70% 
  1.2 ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 

คะแนน จะตองสอบผานภาคปฏิบัติ 80 % โดยสัดสวน
การประเมินสมรรถนะภาคปฏิบัติ ประกอบดวย
สมรรถนะตามหนาท่ี 100% 

หมายเหตุ เกณฑการสอบผาน และสัดสวน
ของการประเมินสมรรถนะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ท่ีไดกำหนดข้ึนมาน้ี เปนตัวอยางเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
แนวทางการพัฒนาและประเมินสมรรถนะผูฝกสอน
กีฬาแตละประเภทเทาน้ัน ซึ่งจะตองมีกระบวนการใน
การกำหนดเกณฑการสอบผาน และสัดสวนของการ
ประเมินสมรรถนะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
เหมาะสม และไดรับการยอมรับจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
ตอไป 

 2. การประเมินสมรรถนะผูฝกสอน
กีฬาแตละประเภทในระดับตน ระดับกลาง และระดับ
สูง จะกำหนดโดยระดับความยากงายของแบบประเมิน
สมรรถนะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 3. การประเมินสมรรถนะผูฝกสอน
กีฬาแตละประเภทระดับตนและระดับกลาง จะวัด
จากความรูและทักษะท่ัวไปในการฝกสอน เชน การ
ฝกซอม การฝกทักษะในการเลนกีฬา การฝกทักษะ
ในการแขงขัน การพัฒนาทักษะนักกีฬา 

 4. การประเมินสมรรถนะผูฝกสอน
กีฬาแตละประเภท ระดับสูง จะวัดจากความรูและ
ทักษะข้ันสูงในการฝกสอน เชน ทักษะการฝกสอน
เฉพาะตำแหนงการเลน การจัดการทีมเพ่ือฝกซอม
และการแขงขัน การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรคในการฝกซอมและแขงขัน 

 5. การประเมินสมรรถนะผูฝกสอน
กีฬาแตละประเภทแตละระดับ อาจใชประสบการณ
และความสำเร็จในการทำทีมเขารวมการแขงขันเปน
สวนหน่ึงในการประเมินสมรรถนะ 

 6. ผู ฝ กสอน ท่ี ได รั บการประ เ มิน
สมรรถนะในแตละระดับ จะตองทำหนาท่ีเปนผูฝกสอน
และสงทีมเขารวมการแขงขันในรายการท่ีกรมพลศึกษา 
สมาคมกีฬา และการกีฬาแหงประเทศไทย เปนผูรับ
ผิดชอบจัดการแขงขัน ใหเปนไปตามท่ีกำหนด 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย พบวาสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอล บาสเกตบอล 
แฮนดบอล และวูดบอล สำหรับประเทศไทย แบงเปน 
3 สมรรถนะ คือ  

 1. สมรรถนะท่ัวไป แบงเปน ความรู
ทั่วไป (4 ขอ) ทักษะท่ัวไป (4 ขอ) คุณลักษณะท่ัวไป  
(6 ขอ) พฤติกรรมทั่วไป (11 ขอ) และแรงจูงใจทั่วไป  
(4 ขอ) สอดคลองกับคณะกรรมการโอลิมปกแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (2013) จัดทำมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยแบงมาตรฐานเกี่ยวกับหลักท่ัวไป ประกอบดวย 
สมรรนถะ ความสมบูรณ ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
ความเคารพในผูที่มีสวนเก่ียวของและการใหเกียรติ 
ความหวงใยในสวัสดิภาพของผูอื่นความรับผิดชอบ

ในการตัดสิน  
 2.  สมรรถนะหลัก แบงเปน ความรู

หลัก (8 ขอ) ทักษะหลัก (5 ขอ) คุณลักษณะหลัก  

(2 ขอ) พฤติกรรมหลัก (6 ขอ) และแรงจูงใจหลัก  
(6 ขอ) สอดคลองกับภาณุพงษ จำปา (2554) ท่ีพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลของกรม
พลศึกษา พบวา มาตรฐานดานความรู มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เปน

มาตรฐานท่ีมีความเหมาะสมกับวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา
ฟุตบอล 
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 3. สมรรถนะตามหนาท่ี แบงเปน 
ความรูตามหนาท่ี (10 ขอ) และทักษะตามหนาท่ี  
(12 ขอ)  ซึ่งสอดคลองกับสมาคมกีฬาและกายภาพ
ศึกษาแหงชาติ (National Association for Sport 
and Physical Education, 2006) ท่ีไดจัดทำมาตรฐาน
วิชาชีพระดับประเทศสำหรับผูฝกสอนกีฬาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประกอบดวย 8 มาตรฐาน แตละ
มาตรฐานประกอบดวย 5 มาตรฐานยอย รวม 40 
มาตรฐานยอย ซ่ึงประกอบดวย มาตรฐานท่ี 1 ปรัชญา
และจรรณยาบรรณ  มาตรฐานท่ี 2 ความปลอดภัย
และการปองกันการบาดเจ็บ มาตรฐานที่ 3 เง่ือนไข
ทางกายภาพ  มาตรฐานท่ี 4 การเติบโตและพัฒนาการ  
มาตรฐานท่ี 5 การสอนและการส่ือสาร  มาตรฐานท่ี 
6 กลวิธีและทักษะทางกีฬา  มาตรฐานที่ 7 องคกร
และการจัดการ และมาตรฐานท่ี 8 การประเมินผล  
ซึ่งแสดงใหเห็นวามาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา
สำหรับประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ี มีความสอดคลอง
กับมาตรฐานผูฝกสอนในระดับสากล และสามารถ
นำไปประยุกตใชกับกีฬาประเภทอ่ืนได 

 
ขอเสนอแนะในการนำมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอน
กีฬาไปใช 

1. ควรมีการจัดทำหลักสูตรการฝกอบรม 
ผูฝกสอนกีฬาท่ีมีโครงสรางเน้ือหา ที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพผู ฝกสอนกีฬา

วอลเลยบอล บาสเกตบอล แฮนดบอล และวูดบอล 
ทุกระดับ 

2. ควรรวมมือกับผู เ ช่ียวชาญดานกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา และสถาบันการศึกษาท่ีผลิต
บุคลากรทางการกีฬาในการจัดทำหลักสูตรการฝก
อบรมผูฝกสอน ใหสอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ
ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิผล 

เพ่ือใหเกิดการยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพและการนำ
มาตรฐานวิชาชีพไปใช 

3. ควร จัดทำ วิ ธีการ วัดและประ เ มิน
สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา  
วอลเลยบอล บาสเกตบอล แฮนดบอล และวูดบอล  
ที่สอดคลองกับระดับมาตรฐานวิชาชีพแตละระดับ 
และใชวิธีการประเมินสมรรถนะท่ีมีความหลากหลาย 
เชน การใชระบบประเมินสมรรถนะผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือจูงใจและใหความสะดวกรวดเร็วใน
การประเมินสมรรถนะมากข้ึน 

4. ควรแตงต้ังคณะกรรมการและหนวย
งานท่ีทำหนาท่ีในการประเมิน กำกับ ดูแลการผาน
เขาสูมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอล 
บาสเกตบอล แฮนดบอล และวูดบอล 

5. ควรจัดประชุมสัญจรเพ่ือชี้แจง และ 
รั บฟ งความ คิด เ ห็นจาก ผู ที่ เ ก่ี ยวข อ ง กับ กีฬา
วอลเลยบอล บาสเกตบอล แฮนดบอล และวูดบอล 
เชน สมาคมกีฬา สถาบันการศึกษาท่ีผลิตบุคลากร
ทางการกีฬา โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือสรางความเขาใจขอกำหนดและเกณฑที่ใชเปน
มาตรฐานวิชาชีพ ผู ฝ กสอนกีฬาวอลเลยบอล 
บาสเกตบอล แฮนดบอล และวูดบอล เพ่ือใหมาตรฐาน
ที่กำหนดสามารถใชเปนประกันในการประกอบอาชีพ 
ทำใหผูประกอบวิชาชีพทางการกีฬามีมาตรฐาน 
เปนท่ียอมรับ และเปนหลักประกันแกผูรับบริการจาก
วิชาชีพได 

 6. ควรมีกระบวนการขับเคล่ือน เพ่ือ
ผลักดันมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอล 

บาสเกตบอล แฮนดบอล และวูดบอล ใหมีสถานภาพ
และมีลักษณะท่ีเปนทางการ เชน การยกรางกฎหมาย 
กฎกระทรวง หรือพระราชบัญญัติบุคลากรวิชาชีพ

ทางการกีฬา เพ่ือรองรับการบังคับใชมาตรฐานวิชาชีพ
บุคลากรทางการกีฬา 
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเอกสารมาตรฐาน
วิชาชีพผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอล บาสเกตบอล 

แฮนดบอล และวูดบอลในตางประเทศ เพ่ือนำมา
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สังเคราะหและประยุกตใชกับมาตรฐานวิชาชีพของ
กรมพลศึกษา 

 2. ค ว ร ท ำ วิ จั ย เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
องคประกอบของสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะหลัก
ของมาตรฐานวิชาชีพใหสามารถประเมิน วัดระดับ 
และสามารถนำมาปฏิบัติได 

 3. ควรทำ วิจั ย เ พ่ื อปรั บ เ พ่ิมราย
ละเอียดของสมรรถนะตามหนาท่ี ที่สามารถจัดแบง
ระดับของผูฝกสอน ผูตัดสิน ใหมีความชัดเจนและ
สามารถประเมินได 

 4. ควรมีการสำรวจความคิดเห็นของ
ผูที่เก่ียวของทั้งผูผลิต ผูใช และผูประกอบวิชาชีพ
ทางการกีฬา ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ ไดรวม
กันพิจารณามาตรฐานวิชาชีพ และปรับปรุงแกไขใหมี
ความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

เอกสารอางอิง 
กรมพลศึกษา. (2548). หลักสูตรฝกอบรมผูฝกสอน. 

กรุงเทพฯ: กรมพลศึกษา. 
_______. (เมษายน, 2558). “แนวทางการจัดต้ังสภาวิชาชีพ

บุคลากร.” วารสารกรมพลศึกษา. 10(2):  
1-12. 

ชนะ กสิภาร. (2548). คุณวุฒิวิชาชีพไทย/มาตรฐานอาชีพ.
กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

ภาณุพงษ จำปา. (2554).  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา. 

วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณ  
มหาวิทยาลัย. 

Macmillan, T.T. (1971). “The Delphi Technique.”  Paper 
Presented at the annual meeting of the 
California Junior Colleges Associations 
Committee on Research and Development. 
Monterey California (May 3-5): 1-20  

McClelland, D.C. (1973). “Testing for competence 
rather than for intelligence.” American 
Psychologist. 28, 1-14 . 

National Association for Sport and Physical Education.  
(2006). Quality Coaches, Quality Sports, 
National Standards for Sport Coaches.  
(2nd ed.). Reston: VA:   

Schwartz, N.E. (1975). “Nutritional Knowledge, Attitude 
and Practice of High School Graduated.”  
Journal of the American Dietetic Association.
(66): 25-30. 

United State Olympics Committee. (2013). United 
State Judo Referee Code of Ethics,  
Standards and Conduct. Retrieved January 
2, 2013. from URL:  http://usoc.org/~/media
/ U S A _ J u d o / D o c u m e n t s / R e f e r e e /
RefereeCodeofEthics.pdf 

การพฒันามาตรฐานวิชาชพีผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอล บาสเกตบอล แฮนดบอลและวูดบอล 
นพพร  จันทรนำชู, คุณัตว พิธพรชัยกุล, นภสร นีละไพจิตร, นรินทรา จันทศร 



134

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

แอพพลิเคชันการทองเท่ียวสำหรับผูสูงอายุในภูมิภาคตะวันตก
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการขอมูลดานการทองเที่ยวสำหรับ 
ผูสูงอายุในภูมิภาคตะวันตกรวมทั้งวิเคราะหรูปแบบแอพพลิเคชันและพัฒนาฐานขอมูลบนแอพพลิเคชันสำหรับการ
ทองเที่ยวท่ีไรความเรงรีบสำหรับผูสูงอายุในภูมิภาคตะวันตกโดยการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ การดำเนินการวิจัยประกอบดวย  2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาฐานขอมูลตามความตองการของนักทองเท่ียว ผูประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในภูมิภาคตะวันตก 4 จังหวัด โดยการวิเคราะหเอกสารและใชแบบสอบถามเชิงปริมาณและแบบสอบถามเชิงลึก 
ข้ันตอนท่ี 2  พัฒนาฐานขอมูลการทองเท่ียวสำหรับผูสูงอายุในภูมิภาคตะวันตกโดยการออกแบบและสรางแอพพลิเคชัน
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมทั้งการทดลองใชแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ 
นักทองเท่ียวสูงอายุ  มีการประเมินผลการใชฐานขอมูลดวยการสัมภาษณระดับลึก 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนผูสูงอายุจำนวน 402 คนจะทำการสืบคนขอมูลเก่ียวกับสถานท่ี
ทองเท่ียวและเช่ือถือขอมูลตาง ๆ ที่สืบคนคิดเปนรอยละ 59.95 จากแหลงขอมูลที่ตนมีความเช่ือมั่น โดยสืบคน
ขอมูลการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 43.03 กลุมนักทองเที่ยวสูงอายุเปนผูที่เกิดกอนยุคที่
จะมีการพัฒนาคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ (กอน พ.ศ. 2498) แตก็ยังมีความสามารถในการเรียนรูการใชงาน
สื่อเทคโนโลยีไดอยางดีและยังไดแสดงความสนใจในการใชแอพพลิเคชันเก่ียวกับการทองเท่ียวมากถึงรอยละ 82.59 
ในการอบรมการใชงานแอพพลิเคชัน Western Thailand สำหรับผูสูงอายุพบวาผูเขารวมโครงการอบรมฯ มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในดานปุมคำส่ังในการเลือกและขอความลิงคสื่อความหมายไดชัดเจน เขาใจงาย ใชตัวอักษรท่ี
เหมาะสม สามารถอานไดงายและชัดเจน นอกจากน้ียังมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดในดานภาพประกอบ
ตาง ๆ ที่สื่อความหมายไดชัดเจนและการจัดองคประกอบโดยรวมท่ีมีความกลมกลืน ดูนาสนใจและใชงานงาย  
ในการประเมินผลฐานขอมูลโดยการสัมภาษณนักทองเที่ยวจำนวน 12 คนพบวาแอพพลิเคชันมีประโยชนมาก  
ชวยทำใหเกิดความสะดวกสบาย ทำใหสามารถเดินทางไปในสถานที่ที่ไมรูจักไดงายข้ึน ชวยใหนักทองเที่ยว
สามารถคนหาขอมูลของแหลงทองเท่ียวไดดวยตนเอง  
 

* ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
** อาจารย  ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
*** ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
**** อาจารย ดร. หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร“ประโชติ เปลงวิทยา”คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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The objectives of this research were to study the basic information and the need for 
seniortourist in the western region and to analyze the application forms and develop database on 
applications for seniorslow tourism inKanchanaburi, Ratchaburi, Phetchaburi, and PrachuapKhiri 
Khan. The study was conducted on the Research and Development basis. The procedure of the 
research comprised of 2 steps which were step 1, study and analyze basic information used for 
developing database according to the need of tourists, entrepreneurs and involving sectors in the 
western region in the area of 4 provinces and step 2, develop the tourist database for seniors in 
the western region by designing and building the application with the involving sectors, organized 
the workshop for senior tourists. The use of database was evaluated by in-depth interview. 

The findings showed that questionnaire answerer were 402 seniors. They searched for 
tourist places information from the reliable information sources they believed 59.95% by which 
43.03% of them search for travelling information. The senior tourist group was born before the 
development of computer and mobile phone (before 1955). However, they could be able to learn 
to use technological media well and showed the interest in using applications about 82.59%. In the 
workshop for using Western Thailand application for seniors, the participants were satisfied most 
with the tool bottom and the link messages were precise, were easy to understand, and used 
appropriate letters which were easy to read and obvious. Moreover, the satisfaction was at the 
most level for the illustrations which conveyed the meaning clearly. The composition management 
was totally harmonious, interesting, and easy to use. The evaluation of database by in-depth 
interviewing 12 tourists showed that the application is very useful and convenient and helps to 
travel to the unknown places more easily. The tourists could also search for the information of the 
tourist places by themselves.  
 

บทนำ 
ในสังคมปจจุบัน พบวาประเทศตางๆ ทั่ว

โลกมีจำนวนสัดสวนของผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 65 
ปตอเด็กท่ีมีอายุต่ำกวา 15 ปจำนวนรอยคนเพ่ิมขึ้น
มากกวาเทาตัว  จากรอยละ 24 ในป พ.ศ. 2493 เพ่ิม

เปนรอยละ 33 ในป 2543 และมีการคาดการณวา

ระหวางป พ.ศ. 2543 ถึง 2593 ดัชนีผูสูงอายุจะเพ่ิม
สูงมาก โดยเฉพาะเอเชีย ลาตินอเมริกาและคาริเบียน 
จะมีดัชนีผูสูงอายุเพ่ิมมากกวาสี่เทา (United Nation, 
2556 : 15-22)  สำหรับประเทศในประชาคมอาเซียน
รอยละของประชากรผูสูงอายุ ในป พ.ศ. 2555 มาก

ที่สุดคือประเทศไทย (รอยละ 10.0) รองลงมาไดแก 

สิงคโปร (รอยละ 9.0)  เวียดนาม (รอยละ 7.0) 

อินโดนีเซีย (รอยละ 6.0) เมียนมาร (รอยละ 5.0) และ 
มาเลเซีย (รอยละ 5.0) สำหรับประเทศฟลิปปนส 
กัมพูชา และลาวมีรอยละของประชากรผูสูงอายุนอย
ที่สุดคือรอยละ 4.0(สำนักงานสงเสริมและพิทักษ 
ผูสูงอายุ, 2555)  ในประเทศไทยประชากรผูสูงอายุ

เพ่ิมข้ึนจาก 1.2 ลานคนในป พ.ศ. 2503 เปนประมาณ 
8.5 ลานคนในป พ.ศ. 2553 โดยสัดสวนท่ีเปนประชากร
ผูสูงอายุในระยะแรก ๆ เพ่ิมขึ้นอยางชา ๆ และเพ่ิม
ขึ้นอยางรวดเร็วข้ึนนับตั้งแตป พ.ศ. 2523 เปนตนมา 
สัดสวนของประชากรผูสูงอายุไดเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 
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4.6 ในป พ.ศ. 2503 เปนรอยละ 5.5 ในป พ.ศ. 2523 
และรอยละ 13.2 ในป พ.ศ. 2553 (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2554 : 8-9) องคการ
สหประชาชาติไดประเมินสถานการณวาในป พ.ศ. 
2544-2643 จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ กลาวคือ 
 มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของ
ประชากรรวมทั่วโลก สำหรับประเทศไทยสำนักงาน
สถิติแหงชาติระบุวาประเทศไทยไดถูกจัดใหเปนประเทศ
ที่อยูในสังคมผูสูงอายุมาตั้งแต พ.ศ. 2548 ทั้งน้ีเน่ือง
มาจากกระบวนการลดลงของการตายและการ
เจริญพันธุ ทำใหเกิดการเพ่ิมจำนวนในสวนประชากร
ผูสูงอายุ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552 
: iii)รัฐบาลถือวาผูสูงอายุเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคา 
จงึไดกำหนดใหทุกวันท่ี 13 เมษายน เปนวันผูสูงอายุ 
ตั้งแตป 2525 เปนตนมา 

นักทองเที่ยวกลุมนี้นับวามีสวนสำคัญตอ
รายไดจากการทองเท่ียวจำนวนมากเน่ืองจากความ
พรอมในการใชจายและใชเวลาทองเท่ียวเปนเวลา
นาน จากจำนวนนักทองเท่ียวสูงอายุในป พ.ศ. 2554
ที่เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย พบวารอย
ละนักทองเท่ียวมาจากประเทศในแถบอเมริกามาก
ที่สุดเปนรอยละ 21 รองลงมาเปน มาเลเซีย ประเทศ
ในแถบโอเชียเนีย และลาวคิดเปนรอยละ 20, 19,  
17 ตามลำดับ การสงเสริมการทองเที่ยวสำหรับ 
นักทองเท่ียวสูงวัยจึงมีความสำคัญท่ีมิอาจมองขาม
ไปได เน่ืองจากนักทองเท่ียวสูงวัยมีกำลังซื้อสูง ไมมี

ขอจำกัดดานเวลาในการเดินทาง นักทองเท่ียวสูงวัย

เปนกลุมตลาดใหมท่ีละความสนใจจากทะเล ชายหาด 
และแหลงชอปปงมาสนใจวัฒนธรรม ธรรมชาติและ
อาหาร (Bauer, 2012 : 59-68)  นักทองเท่ียวในกลุม
น้ีมีพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีแตกตางจากนักทองเท่ียว
ในกลุมอื่น ๆ โดยพฤติกรรมการทองเท่ียวเกิดจากแรง

จูงใจหรือแรงขับภายในที่กระตุนใหนักทองเที่ยวเลือก
ท่ีจะไปเท่ียว ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง  แรงจูงใจสำหรับ

นักทองเท่ียวสูงวัย ไดแก ตองการหาประสบการณ

ใหม ๆ เย่ียมชมสถานท่ีใหม ๆ ตองการพักผอน ตองการ
หลีกหนีความจำเจ ตองการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ  
ตองการพักรอน เย่ียมเยือนครอบครัวและเพ่ือน  
ตองการด่ืมด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม และตองการใช
เวลาวางในการทองเท่ียว (Lee andTideswell, 2005
: 249-263) 

แรงจูงใจมีผลตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียว
ในการเลือกสถานท่ีทองเท่ียว เลือกสถานท่ีพักแรม 
และการเลือกกิจกรรมท่ีทำในระหวางทองเท่ียว ใน
กระบวนการตัดสินใจเลือกของนักทองเท่ียวขางตน
มักอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ ดวยเช่ือวาขอมูลจะ
ชวยใหนักทองเท่ียวตัดสินใจไดดีขึ้น ทำใหมั่นใจใน
การตัดสินใจมากขึ้น และชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ  แหลงขอมูลท่ีสำคัญสำหรับ
นักทองเที่ยวคือประสบการณและความจำของ 
นักทองเท่ียวเอง  กระบวนการหาขอมูลข้ึนอยูกับ
สถานการณใชงาน วัฒนธรรม เพศ อายุ รายได ระดับ
การศึกษา และช้ันทางสังคม นักทองเท่ียวชาวเยอรมัน
นิยมหาขอมูลจากหนังสือนำเท่ียวและมีแนวโนมที่จะ
หาขอมลูทางอินเตอรเน็ตและสำนักงานทองเท่ียวของ
รัฐบาลมากกวานักทองเที่ยวชาวอังกฤษซึ่งนิยมหา
ขอมูลจากบริษัทนำเท่ียว (สวีรณัสณ  โสภณศิริ, 2554) 
นักทองเท่ียวสูงวัยมีแนวโนมที่จะรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองซ่ึงขอมูลมักแตกตางกับส่ือภายนอก นักทองเท่ียว
กลุมนี้มักไดรับขอมูลมาจากครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก 
และเพ่ือนบาน ท้ังน้ีขอคิดเห็นและกิตติศัพทของโรงแรม
เปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกในกลุมของนัก

ทองเท่ียวสูงวัย (Ananth et al., 1992 : 12-24)ผูสูง
วัยมักอานหนังสือมากและชอบฟงวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ
และวิทยุจึงเปนส่ือโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพในการ
เขาถึงนักทองเท่ียวสูงวัย ในขณะเดียวกันขอมูลใน
แผนพับและแค็ตตาล็อกจากบริษัททองเท่ียวมักไมได

รับความสนใจจากผูสูงวัย (Grande, 1993 : 40-57 
inAlén, 2555) 
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ในโลกยุคเครือขายไรสายการคนหาขอมูล
ของผูสูงวัยเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง ผูสูงวัยหลายทาน
มีทักษะและความชำนาญในการใชงานคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตไดเปนอยางดีจากประสบการณความ
ชำนาญในชวงวัยทำงาน นอกจากน้ีผูสูงอายุในยุค
ปจจุบันจำนวนไมนอยท่ีเอาเวลาไปน่ังเรียนคอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ต เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหทันกับกระแส
โลกาภิวัตน(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 
2552 : iii) ผูใชอินเตอรเน็ตในสหรัฐอเมริกาท่ีมีอายุ
ตั้งแต 50-64 ปมีจำนวนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 4 ในป  
พ.ศ. 2551 เปนรอยละ 47 และ 60 ในป พ.ศ. 2553 
และ 2556 ตามลำดับ สำหรับผูใชที่มีอายุมากกวา 
65 ป มีจำนวนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 1 ในป พ.ศ. 2551 
เปนรอยละ 26 และ 43 ในป พ.ศ. 2553 และ 2556 
ตามลำดับ (Pew Research Centre, 2013) จากสถิติ
ผลการสำรวจการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตในแตละ
กลุมอายุระหวาง พ.ศ. 2553-2555 ของสำนักงาน
สถิติแหงชาติ พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 50-
59 ปมีจำนวนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7 ในป พ.ศ. 2553 
เปนรอยละ 11 และ 12 ในป พ.ศ. 2554 และ 2555 
ตามลำดับ สำหรับผูใชท่ีมีอายุมากกวา 60 ป มีจำนวน
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 1 ในป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 2.6 
และ 3 ในป พ.ศ. 2554 และ 2555 ตามลำดับ โดยใน
ป พ.ศ. 2555 กลุมผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 50-59 ปใช

คอมพิวเตอรเพ่ือความบันเทิงมากท่ีสุด (รอยละ 23) 
รองลงมาคือทองอินเตอรเน็ต (รอยละ 21) หาความรู 
(รอยละ 19) และทำงาน (รอยละ 18) สวนกลุมผูสูงอายุ

ท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปกลับมีการใชคอมพิวเตอรเพ่ือทำงาน
มากท่ีสุด (รอยละ 30) รองลงมาคือ ทองอินเตอรเน็ต 

(รอยละ 22) บันเทิง (รอยละ 20) และหาความรู  
(รอยละ 16)  (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2013)จาก
การสำรวจพฤติกรรมการคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ของนักทองเที่ยวของ eMarketer(2013) พบวา 
นักทองเท่ียวสวนใหญจะคนหาขอมูลจากเว็บไซตที่

เปนแหลงรวมขอมูลและมีระบบคนหาขอมูล รองลง
มาจึงคนหาขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียวจากเว็บไซต
เฉพาะของสถานท่ีนั้น ๆ 

จากความตองการขอมูลทางดานการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวผูสูงวัยโดยเฉพาะผูสูงวัยท่ี
เปนชาวตางชาติเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคา
ทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่แหลงขอมูลเก่ียว
กับการทองเท่ียวในประเทศไทยสำหรับผูสูงอายุนั้น
ยังคงมีนอย (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2013) 
ขอมูลมักกระจัดกระจายอยูตามแหลงขอมูลทองเท่ียว
ทั่วไปและมีเน้ือหาท่ีจำกัดไมสามารถใชเปนขอมูล
เพ่ือการตัดสินใจเพ่ือการทองเท่ียวได ทำใหคณะ 
ผูวิจัยเห็นถึงความจำเปนในการนำเสนอขอมูลเก่ียว
กับการทองเท่ียวสำหรับผูสูงอายุเชิงสาธารณะท่ีไมมี
จุดมุงหมายในเชิงธุรกิจและมีรายละเอียดมากเพียงพอ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลแหลงทองเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
สหภาพเมียนมารที่มีโครงการทาเรือน้ำลึกทวายซ่ึงจะ
สงผลใหเมืองหนาดานทางตะวันตกอยางจังหวัด
กาญจนบุรีกลายเปนเสนทางการคาแหงใหมของโลก 
นอกจากน้ีจังหวัดกาญจนบุรียังถูกกำหนดใหเปน 1 
ใน 5 พ้ืนท่ีที่จะรองรับนักทองเท่ียวพักระยะยาวท่ีเปน 
กลุมเปาหมายในระยะแรกโดยคณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาการทองเท่ียวพักระยะยาวแหงชาติ (สถาบัน

วิจัยและใหคำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2545 : 35 - 43) นอกจากน้ีการเช่ือมโยงการทองเท่ียว
จากจังหวัดกาญจนบุรีผานทางราชบุรี เพชรบุรีมา

จนถึงประจวบคีรีขันธยังสรางความหลากหลายของ
กิจกรรมและแหลงทองเท่ียว ทั้งปาเขา น้ำตก แมน้ำ 

ทะเล หาดทราย และอุทยานประวัติศาสตร ซึ่ง 
นักทอง เ ท่ียวสามารถเ ลือก กิจกรรมที่ ต รง กับ 
ความตองการได รวมถึงการเดินทางสะดวกสามารถ

เลือกเดินทางไดหลากหลายวิธี ทั้งรถประจำทาง 
รถยนตสวนบุคคลและรถไฟ 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนแบบการวิจัยและพัฒนา

ประเภทการวิจัยแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ

ขอมูลดานการทองเท่ียวสำหรับผูสูงอายุในภูมิภาค
ตะวันตก 

2. วิเคราะหรูปแบบแอพพลิเคชันสำหรับ
การทองเท่ียวท่ีไรความเรงรีบสำหรับผูสูงอายุในภูมิภาค
ตะวันตก 

3. พัฒนาฐานขอมูลบนแอพพลิเคชันดาน
การทองเท่ียวท่ีไรความเรงรีบสำหรับผูสูงอายุในภูมิภาค
ตะวันตก 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

จากความจำเปนของการศึกษาวิจัยท่ีไดกลาว
มาขางตน เพ่ือใหเปนแนวทางในการหาคำตอบของ
การวิจยั ผูวิจัยจึงกำหนดสมมติฐานของการวิจัยดังน้ี 

1. ฐ า น ข อ มู ล แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว บ น
แอพพลิเคชันสำหรับนักทองเท่ียวผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 
ที่ศึกษาสามารถชวยในการตัดสินใจทองเที่ยวของ 
ผูสูงอายุไดหรือไม 

2. นักทองเที่ยวผูสูงอายุมีความพึงพอใจ
ฐานขอมูลบนแอพพลิเคชันท่ีนำเสนอเก่ียวกับแหลง
ทองเท่ียว รานอาหารและท่ีพักอยูในระดับใด 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการณและความ

ตองการทางดานขอมูลเพ่ือการทองเท่ียวสำหรับ 
ผูสูงอายุ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิดไดแก
เคร่ืองมือเชิงปริมาณและเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. เครื่องมือเชิงปริมาณ ประชากรและ
กลุมตัวอยางเปนนักทองเท่ียวท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้น
ไปที่เดินทางมาทองเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก โดยการ
อางอิงจากจำนวนนักทองเท่ียวท่ีมีอายุตั้งแต 55 ปขึ้น
ไปในป 2549 จำนวนรวม 502,593 คน กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการศึกษา โดยการเปดตาราง (Krejcie&Morgan, 
1970 : 607-610) ไดกลุมตัวอยาง เทากับ 384 คน 
แตการวิจัยครั้งน้ีกำหนด 402 คน โดยใชการ
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
แบบสอบถามมี 2 ชุด ประกอบดวยแบบสอบถาม
ภาษาไทยและแบบสอบถามภาษาอังกฤษในแตละ
ชุดแบงออกเปน 3 สวนคือสวนท่ี 1 เปนขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ สถานะภาพ และผูรวมเดินทาง สวน
ท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการสืบคนขอมูลของแหลงทองเท่ียว 
แหลงของขอมูล ประเภทของขอมูลท่ีสืบคน รวมทั้ง
ความเช่ือถือของขอมูลท่ีรับทราบ และสวนท่ี 3 ขอมูล
เก่ียวกับการเดินทาง ระยะเวลาท่ีใชในการทองเที่ยว 
ความถ่ีในการเย่ียมชมแหลงทองเท่ียว ความประทับใจ 
และแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียว 

2. เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ ผู วิจัยกำหนด 
ผูใหขอมูลหลักเชิงคุณภาพโดยการเลือกแบบเจาะจง
จากนักทองเท่ียวสูงอายุชาวไทย รวมทั้งผูที่เก่ียวของ
กับการทองเท่ียวท่ีไรความเรงรีบ ใชการสัมภาษณ 

เชิงลึกจำนวน 14 คน โดยการกำหนดกรอบรางแนวทาง
การสัมภาษณ ไดแก แรงจูงใจในการเลือกแหลง
ทองเท่ียวสถานการณที่เก่ียวของกับการตัดสินใจ

เดินทางทองเท่ียวจุดมุงหมายของการเดินทางทองเท่ียว
การแสวงหาและการรับทราบขอมูลขาวสาร รวมทั้ง
ความเช่ือถือในขอมูลท่ีไดรับแหลงของขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการทองเท่ียวการใชสื่อสารสนเทศการ
ทองเท่ียวปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
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ตารางที่ 1  ผลการสำรวจดวยเคร่ืองมือเชิงปริมาณสำหรับการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ 
                  และความตองการทางดานขอมูลเพ่ือการทองเท่ียวสำหรับผูสูงอายุ 

    
1.  

199 49.50
196 48.76

 7 1.74 
2.  

60-64  206 51.24
65-69  94 23.38
70-74  51 12.69

 74  45 11.19
 6 1.49 

3.  
240 59.70

 162 40.30
4. 

 121 30.10
 106 26.37

 92 22.89
 46 11.44

 31 7.71 
 6 1.49 

1.  
 203 50.50

 197 49.00
 2 0.50 

2. 
 215 53.48

 178 44.28
 9 2.24 
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3. 
 241 59.95

 24 5.97 
 127 31.59

4.  
173 43.03
37 9.20 
10 2.49 
22 5.47 
23 5.72 

  33 8.21 
 104 25.87

5. 
 211 52.49
 105 26.12

53 13.18
 9 2.24 

  24 5.97 
6.  

—  207 51.49
 191 47.51

 3 0.75 
7. 

 155 38.56
 2 72 17.91
 3 37 9.20 
 4 17 4.23 

 4  120 29.85
 1 0.25 
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8.  
 225 55.97

 37 9.20 
-  20 4.98 
-  38 9.45 

 14 3.48 
 10 2.49 

11 2.74 
 37 9.20 

9.  
 352 87.56

10 2.49 
 36 8.96 

 3 0.75 
10.  

 24 5.97 
 109 27.11

-  60 14.93
 39 9.70 

     42 10.45
 128 31.84

11.   
  332 82.59
  62 15.42
  8 1.99 

    

การวิจัยเชิงสำรวจดวยเคร่ืองมือเชิงปริมาณ
เก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ
ที่มีที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปที่มีสุขภาพและความพรอมใน

การเดินทาง  จำนวน 402 คน นักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวตางชาติเหลาน้ีเดินทางมาทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ จากการวิเคราะหผลการสำรวจพบ
วานักทองเท่ียวสูงวัยท่ีมีอายุระหวาง 60-64 ป เดินทาง
ทองเที่ยวมากท่ีสุด รองลงมาคือชวงอายุ 65-69 ป 

สวนใหญแลวมักเดินทางทองเท่ียวกับสามีหรือภรรยา 
รองลงมาเปนการเดินทางกับลูกหรือหลาน แมจะมี
ความกังวลจากผูประกอบการบางสวนท่ีแสดงความ
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คิดเห็นเก่ียวกับการสืบคนขอมูลแหลงทองเที่ยวของ
นักทองเท่ียวสูงอายุที่คาดวาขอมูลจากแอพพลิเคชัน
จะไมมีประโยชนกับนักทองเท่ียวสูงอายุเน่ืองจากการ
เดินทางอาศัยลูกหลานเปนหลัก แตจากผลการสำรวจ
พบวาผูตอบแบบสอบถามสูงอายุจำนวน 402 คน 
จะทำการสืบคนขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวและ
เชื่อถือขอมูลตางๆ ที่สืบคนคิดเปนรอยละ 59.95 จาก
แหลงขอมูลท่ีตนมีความเช่ือม่ัน โดยสืบคนขอมูลเก่ียว
กับรายละเอียดในการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 43.03 รวมท้ังจากการศึกษา
พบวานักทองเที่ยวสูงอายุสวนใหญเดินทางทองเที่ยว
โดยรถยนตสวนตัวคิดเปนรอยละ 52.49 นอกจาก 
นักทองเที่ยวท่ีทำการสืบคนขอมูลการทองเที่ยวมัก
หารายละเอียดการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว 
มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักทองเท่ียวสูงอายุ 
สวนใหญเดินทางดวยรถยนตสวนตัวซึ่งจำเปนตอง
ทราบเสนทางการเดินทางเสียกอน กลุมนักทองเท่ียว
ที่ตอบแบบสอบถามเหลาน้ีเปนผูที่เกิดกอนยุคท่ีจะมี
การพัฒนาคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ (กอน  
พ.ศ. 2498) แตก็ยังมีความสามารถในการเรียนรูการ
ใชงานส่ือเทคโนโลยีไดอยางดีและยังไดแสดงความ
สนใจในการใชแอพพลิเคชันเก่ียวกับการทองเท่ียว
มากถึงรอยละ 82.59  ในอีกไมเกิน 10 ปนี้คาดการณ
วาจะมีผูสูงอายุท่ีมาจากยุคเจเนอเรช่ันเอ็กซท่ีตองการ
ทราบขอมูลของแหลงทองเท่ียว รายละเอียดการ
เดินทางและความตองการการใชแอพพลิเคชันท่ีเพ่ิม

มากข้ึน เน่ืองจากยุคเจเนอเรช่ันเอ็กซเปนยุคเร่ิมตน

ของระบบดิจิตอลมีความตื่นตาต่ืนใจกับเทคโนโลยี 
ทำใหการใชสมารทโฟนเปนเร่ืองจำเปนในอนาคต 

การวิจัยเชิงลึกดวยเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ
เก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวสูงอายุชาวไทย รวมทั้งผูที่
เก่ียวของกับการทองเที่ยวท่ีไรความเรงรีบ ใชการ

สัมภาษณเชิงลึกจำนวน 14 คน พบวาสถานการณที่
ทำใหเกิดการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวสำหรับผูสูงอายุ

ชาวไทยท่ีมีความพรอมในชวงอายุ 60-65 ป มักเกิด

จากความตองการการพักผอนรวมกันกับเพ่ือนโดย
มักเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศ ผูสูงอายุชาวไทย
สวนหน่ึงตองการเดินทางทองเท่ียวกับลูกหรือหลาน 
ซึ่งในกรณีนี้การกำหนดกิจกรรมการทองเท่ียวจะข้ึน
อยูกับลูกหรือหลานเปนหลัก ผูสูงอายุมักไมมีบทบาท
ในฐานะนักทองเท่ียว แตจะเปนผูดูแลลูกหลานหรือ
ทรัพยสิน สำหรับกรณีท่ีนักทองเท่ียวเลือกจุดมุงหมาย
การเดินทางดวยตนเองจะพบวานักทองเที่ยวสูงอายุ
ชาวไทยมักชอบเดินทางไปไหวพระศักด์ิสิทธ์ิตาม
เสนทางท่ีสามารถเดินทางไดสะดวก ผูที่เดินทางไป
ไหวหลวงปูทวดท่ีวัดหวยมงคล ก็จะเดินทางไปไหว
หลวงพอโตทันใจหรือหลวงพอขาววัดหนองเผาถาน 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หลวงพอทอง วัดเขาตะเครา  
อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี รวมท้ังหลวงพอวัดบานแหลม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เปนตน 
สำหรับนักทองเท่ียวสูงอายุชาวตางชาติมักเลือกแหลง
ทองเท่ียวท่ีคุนเคย และมักพักอยูในแหลงทองเท่ียว
แตละแหงเปนเวลานาน จากการสำรวจพื้นท่ีจังหวัด
กาญจนบุรีพบวามีนักทองเท่ียวสูงอายุจากเอเชีย
เดินทางมาเปนกลุมเพ่ือตีกอลฟเปนเวลาหลายสัปดาห 
สิ่งสำคัญท่ีสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุเลือกจุดหมาย
การเดินทางทองเท่ียวคือภาพแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม 
โดยเฉพาะภาพท่ีสามารถบรรยายความรูสึกของแหลง
ทองเท่ียวน้ันๆ ได จึงจะเปนท่ีดึงดูดใจของนักทองเท่ียว

ผูสูงอายุ นอกเหนือจากบรรยากาศท่ีสวยงามของแหลง
ทองเ ท่ียวแลวสำหรับนักทองเ ท่ียวจากสหภาพ 
เมียนมาร สิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่นักทองเท่ียวและแรงงาน 

ชาวเมียนมารเคารพและศรัทธาจะเปนแรงจูงใจท่ีสำคัญ
ที่ทำใหนักทองเท่ียวเลือกเปนจุดหมายของการ
ทองเท่ียว ยกตัวอยาง เชน นักทองเท่ียวและแรงงาน
ชาวเมียนมาร เดินทางมางานไหวพระธาตุอินทร 
แขวนจำลอง ท่ีวัดทับศิลา อำเภอไทรโยค จำนวนมาก

ดวยความเคารพและศรัทธาในพระธาตุที่จำลองมา
จากบานเมืองของตนนอกเหนือจากน้ีนักทองเท่ียว
จากประเทศเมียนมารยังสนใจเดินทางเขามากราบ
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สกัการะพระแกวมรกต พระคูบานคูเมืองของไทยอีกดวย 
ในดานการใชสื่อสารสนเทศการทองเท่ียว 

แมวาผูสูงอายุบางสวนจะไมเคยใชโทรศัพทสมารท
โฟน รูสึกวาการใชโทรศัพทสมารทโฟนเปนเร่ือง 
ลำบาก ยังมีผูสูงอายุสวนหน่ึงมีความคุนเคยและ
สามารถใชโทรศัพทสมารทโฟนไดดี บางคนสามารถ
ใชแอพพลิเคชัน Line เพ่ือติดตอกับเพ่ือนในรุนเดียวกัน 
บางคนสามารถกำหนดพิกัด GPS เพ่ือคนหาตำแหนง
ของสถานท่ีได ในอนาคตการใชโทรศัพทสมารทโฟน
จะกลายเปนเร่ืองปกติสำหรับผูสูงอายุ เน่ืองจากการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรผูสูงอายุทั้งชาวไทยและชาว
ตางชาติอยางตอเน่ือง 

 
ขั้นตอนท่ี 2 ในการศึกษาขั้นตอนนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาฐานขอมูลการทองเท่ียวโดย
การออกแบบและสรางแอพพลิเคชันรวมกับหนวย
งานท่ีเก่ียวของรวมท้ังการทดลองใชแอพพลิเคชันท่ี
พัฒนาข้ึนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนัก
ทองเท่ียวสูงอายุ มีการประเมินผลการใชฐานขอมูล
ดวยการสัมภาษณระดับลึกซ่ึงไดผลการสัมภาษณ
ดังน้ี 

ในการออกแบบและสรางแอพพลิเคชัน
สำหรับนักทองเท่ียวสูงอายุรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
โดยการวิพากษรางแอพพลิเคชันรวมกับผูอำนวยการ
สำนักงาน ททท. สำนักงานกาญจนบุรี   รองผูอำนวย
การสำนักงาน ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ   

ผูแทนการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี นักทองเท่ียว 

จำนวน 6 คน ผูที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว จำนวน  
8 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีเก็บรวม
ร วม เ น น ค ว าม คิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กั บคุณ ลั กษณะ 
ของแอพพลิเคชันท่ี เหมาะสมกับการทองเ ท่ียว 
ที่ไรความเรงรีบสำหรับผูสูงอายุ ผลการวิจัยพบวา

แอพพลิเคชันควรมีอักษรขนาดใหญ หลีกเล่ียงอักษร
สีออน ควรโฟกัสขอมูลท่ีจำเปน และควรมีแหลงบริการ

นักทองเท่ียวจำนวนมากและหลากหลาย รูปภาพเปน
สิ่งจำเปนสำหรับแอพพลิเคชันการทองเท่ียวมากท่ีสุด 
จะตองคัดรูปที่สวยงาม ชัดเจน และเปนรูปที่บรรยาย
บรรยากาศของแหลงทองเที่ยวไดอยางดี รวมทั้งจะ
ตองสามารถขยายขนาดไดดวยและจำนวนรูปภาพ 
ไมควรมากหรือนอยจนเกินไป การออกแบบไอคอน
ควรใชภาพไอคอนที่คมชัดและดึงดูด ไมกลืนไปกับ
สิ่งแวดลอม 

เมื่อแอพพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนอัพโหลดไวบน 
Google Play Store โดยใชช่ือแอพพลิเคชัน Western 
Thailand เปนท่ีเรียบรอยแลวผูวิจัยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการสำหรับผูสูงอายุโดยสงหนังสือถึงกลุม
ตัวอยางท่ีเลือกแบบเจาะจง เพ่ือขอเชิญเขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการการใชแอพพลิเคชันเพ่ือการทองเท่ียวท่ี
ไรความเรงรีบจำนวน 15 คน ซึ่งมีเพศชายจำนวน  
3 คนคิดเปนรอยละ 20 และเพศหญิงจำนวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 80 ซึ่งมีอายุระหวาง 60-64 ป รอยละ 
20 อายุระหวาง 65-69 ป รอยละ 40 และอายุมากกวา  
70 ป รอยละ 40 ผูวิจัยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ
การใชงานแอพพลิเคชันและวิเคราะหขอมูลโดย 
ใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมิน
ผลแบงระดับตามเกณฑการใหคะแนนของ Best  
มี 5 ระดับดังน้ี  

 

คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึง
พอใจระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึง

พอใจระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึง

พอใจระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึง

พอใจระดับนอย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึง
พอใจระดับนอยท่ีสุด 
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จากผลการประเมินในตารางที่ 2 พบวา 
ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ียเทากับ 
4.59 (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .585) ซึ่งอยูในระดับ
มากที่สุด ผูเขารวมโครงการอบรมฯ มีความเห็นวา
แอพพลิเคชัน Western Thailand มีปุมคำสั่งในการ
เลือกและขอความลิงคส่ือความหมายไดชัดเจน เขาใจ
งายมากท่ีสุด แอพพลิเคชันมีตัวอักษรที่เหมาะสม 
สามารถอานไดงายและชัดเจน นอกจากนี้ ยังมี 
ความพึ งพอ ใจอยู ใ น ร ะดั บมากที่ สุ ด ในด าน
ภาพประกอบตางๆ ที่สื่อความหมายไดชัดเจนและ
การจัดองคประกอบโดยรวมท่ีมีความกลมกลืน  

ดูนาสนใจและใชงานงาย ซ่ึงทำใหผูเขาอบรมสามารถ
ใชแอพพลิเคชันเพ่ือการสืบคนขอมูลการทองเท่ียว
เพ่ิมเติมไดดวยตนเอง น่ันแสดงใหเห็นวาแอพพลิเคชัน 
Western Thailand มีประโยชนตอการทองเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตกสำหรับผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับ
เปาหมายของการพัฒนาแอพพลิเคชันในครั้งนี้ จาก
การสัมภาษณผูเขารวมอบรมพบวาผูสูงอายุบางคน

เคยใชสมารทโฟนมาบาง บางคนคุนเคยเปนอยางดี 
และใหความสนใจแอพพลิเคชันเพ่ือการทองเท่ียว
อยางมาก สามารถเรียนรูที่จะใชงานไดงาย เขาใจ
การส่ือความหมายขององคประกอบของแตละสวนได  

ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการใชงานแอพพลิเคชันเพ่ือการทองเที่ยว  
                   Western Thailand 

   
  

 4.64 .536  
 1.    4.60 .632  
 2.   4.47 .516  
 3.    4.73 .458  
 4. 

 4.80 .414  

 5. 
 4.60 .632  

 4.42 .621  
 1.  4.33 .724  
 2.  4.53 .516
 3. 4.40 .632  

4.53 .629
 1. 4.47 .640  
 2. 4.60 .632

 4.59 .585
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ในการประเมินผลฐานขอมูลโดยการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู วิจัยกำหนดผูใหสัมภาษณเปน 
นักทองเที่ยวจำนวน 14 คนซึ่งเปนชาวไทยจำนวน 7 
คนและชาวตางชาติจำนวน 4 คน ที่มีอายุอยูระหวาง 
60-80 ป รวมท้ังผูจัดการแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีที่
ศึกษาจำนวน 3 ราย  มีประเด็นการสัมภาษณระดับ
ลึกประกอบดวย (1) องคประกอบของแอพพลิเคชัน
เปนอยางไร (2)  ประโยชนและความสะดวกท่ีผูใชได
จากแอพพลิเคชันมีมากนอยเพียงใด (3) คุณภาพ
ของแอพพลิเคชันโดยรวมเปนอยางไร (4) ขอเสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงในการผลิตแอพพลิเคชัน 
ซึ่งมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอมูลโดยการ
สอบถามซ้ำ จากการวิเคราะหเน้ือหาขอมูลเชิงคุณภาพ
ที่บันทึกดวยการจดบันทึกภาคสนามพบวา โดยภาพ
รวมองคประกอบของแอพพลิเคชันมีความเหมาะสม 
มีปุมที่มีขนาดใหญ ตัวหนังสือมีขนาดใหญ สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน เขาใจไดงายวามีแหลงทองเท่ียวใด
และอยูที่ใดบางรวมท้ังผูใชสามารถใชงานไดสะดวก 
(user-friendly) แตในสวนท่ีเช่ือมตอกับแอพพลิเคชัน
ของ google map ยังมีอักษรขนาดเล็กไมสามารถ
มองเห็นไดโดยงาย  อีกท้ังนักทองเท่ียวบางคนยังเห็น
วาแอพพลิเคชันมีภาพประกอบนอยไป 

นอกจากน้ีผูใหสัมภาษณเห็นวาแอพพลิเคชัน
มีประโยชนมาก ชวยทำใหเกิดความสะดวกสบาย 
ทำใหสามารถเดินทางไปในสถานท่ีที่ไมรูจักไดงายข้ึน 
ชวยใหนักทองเท่ียวสามารถคนหาขอมูลของแหลง

ทองเท่ียวไดดวยตนเอง แตสำหรับนักทองเท่ียวชาว

ไทยสูงอายุบางสวนยังรูสึกไมคุนเคยกับการใชสมารท
โฟนและมักอาศัยลูกหลานในการเดินทางทองเท่ียว 
โดยเฉพาะมักเดินทางเปนครอบครัวซึ่งอาจทำให 
ผูสูงอายุไมจำเปนตองหาขอมูลของแหลงทองเท่ียว 
ดวยประโยชนดังกลาวน้ีทำใหผูใหสัมภาษณสวนใหญ

ใหคะแนนคุณภาพของแอพพลิเคชันในระดับดี อีกท้ัง
ยังมีความเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จำนวน  
1 ราย ที่เปรียบเทียบวาแอพพลิเคชัน Western 

Thailand มีประโยชนมากกวา Lonely Planet สำหรับ
นักทองเท่ียวรอยละ 25 ที่ยังใชงานไมคอยเปนให
คะแนนคุณภาพในระดับปานกลาง 

จากผลการประ เ มินข า งตนจะพบว า 
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมีอายุต้ังแต 
60 ปข้ึนไปสามารถใชแอพพลิเคชัน Western Thailand
เพ่ือชวยในการเดินทางทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี  ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  
ในหัวขอตอไปจะไดนำเสนอองคประกอบของ
แอพพลิเคชันWestern Thailandซึ่งถูกออกแบบขึ้น
เพ่ือการใชงานท่ีเรียบงายและสะดวกตอผูสูงอายุ 

 
แอพพลิเคชัน Western Thailand 

แอพพลิเคชัน Western Thailand ในระบบ
แอนดรอยดสามารถดาวนโหลดไดจาก Google Play 
Store ผูใชสามารถสืบคนแอพพลิเคชันโดยใชคำคน 
Western Thailandแอพพลิเคชัน ถูกออกแบบใหมี
ความเรียบงายและผูสูงอายุสามารถใชงานไดสะดวก 
รายละเอียดของ Western Thailand มีดังน้ี 

1. หนาแรก เปนภาพน่ิงส่ือถึงการทองเท่ียว 
ในพื้นท่ี 4 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ โดยมีภาพการตูนผูสูงอายุเปน
ฉากหนา พรอมดวยขอความภาษาอังกฤษ Western 
Thailand ในแถวแรก ซึ่งชื่อน้ีจะถูกใชเปนชื่อของ
แอพพลิเคชันดวย ในแถวท่ี 2 เขียนวา TRAVEL GUIDE 
และแถวท่ี 3 เปนภาษาไทยเขียนวา เท่ียวภาคตะวันตก  

2. เมนูผูใชงานสามารถเลือกแหลงทองเที่ยว 

ได จาก เม นูทางด านซ ายของแอพพลิ เคชัน เม นู
ประกอบดวย ทั้งหมด แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
รานอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีพัก แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
และ อื่นๆ (ดูรูปที่ 1(ก)) หากผูใชเลือกเมนู “ทั้งหมด” 

บนหนาแสดงผลจะปรากฏไอคอนของแหลงทองเท่ียว
ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 1(ข) 
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3. หนาแสดงผล เปนหนาจอหลักท่ีแสดง
ตำแหนงของแหลงทองเที่ยวบนแผนที่โดยใชไอคอน
วางบนแผนท่ี Google (ดูรูปที่ 1 (ข)) ผูใชสามารถยอ
ขยายสวนของหนาแสดงผลน้ีไดโดยใชฟงกชันเดียวกัน
กับสมารทโฟน หรือกดเคร่ืองหมาย + สำหรับขยาย

หรือเครื่องหมาย – สำหรับยอหากผูใชเลือกบนแถบ
เมนูเปน แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนาแสดงผล
จะปรากฏเพียงไอคอนของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
เทาน้ันดังแสดงในรูปที่ 1(ค) 

 
( )                                    ( )         ( ) 

 1   Western Thailand 

 
( )                                          ( )                                       ( ) 

 2  ( )  
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4. แถบคนหา แถบดานบนแสดงไอคอน
คนหา ผูใชสามารถกรอกคำคนเพ่ือคนหาแหลง
ทองเท่ียวท่ีตองการ ดังแสดงในรูปที่ 2(ก) เมื่อพิมพ
คำวา “วัด” แอพพลิเคชันจะแสดงแหลงทองเท่ียว 
ที่มีคำวา “วัด” อยูในชื่อแหลงทองเท่ียวท้ังหมด 

5. ขอมูลเบื้องตน หากผูใชเลือกไอคอน 
ที่ ใชแทนแหลงทองเที่ยวท่ีแสดงบนหนาจอของ
แอพพลิเคชัน ขอมูลของแหลงทองเที่ยวเบ้ืองตน เชน 
ช่ือสถานท่ี ภาพตัวอยาง วันและเวลาเปดบริการ เบอร
โทรศัพท เสนทางและขอมูลเพ่ิมเติมจะแสดงบนหนา
จอดวยสีสันสบายตา เนนการใชรูปภาพแสดงแทน
ขอความและใชอักษรที่มีขนาดใหญ ดังแสดงในรูป 
ที่ 2(ข) ผูใชสามารถสไลดที่รูปเพ่ือดูรูปตัวอยางอื่นๆ 
นอกจากน้ีผูใชยังสามารถขยายรูปใหใหญเต็มหนา

จอโทรศัพท ดังแสดงในรูปที่  2(ค) รวมทั้งสามารถดู
รูปไดทั้งแนวต้ังและแนวนอน  

6. ขอมูล        หากผูใชเลือกสัญลักษณ                    
ในหนาขอมูลเบ้ือตน  แอพพลิเคชันจะแสดงคำบรรยาย
เก่ียวกับแหลงทองเท่ียว ที่ตั้ง ขอมูลเพ่ิมเติมบน
อินเตอรเน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน 

7. เสนทาง         ผูใชสามารถคนขอมูล
การ เ ดินทางด วยรถยนตส วน ตัว ได โดย เ ลือก                                                
ในหนาขอมูลเบ้ืองตน แอพพลิเคชันจะคำนวณเสนทาง
จากตำแหนงปจจุบันไปยังแหลงทองเท่ียวท่ีผูใชเลือก
ผานแอพพลิเคชัน Google Map ดังแสดงในรูปที่  
3(ก) หากผูใชเคล่ือนท่ี แอพพลิเคชันจะแสดงตำแหนงท่ี
เปลี่ยนแปลงไปพรอมกับการเคล่ือนท่ีของผูใช ทั้งน้ี
เฉพาะการใชงานในสวนน้ีท่ีแอพพลิเคชันจะตองเช่ือม
ตอกับอินเตอรเน็ต  (ดูรูปที่ 3(ข)) 

 

 
( )     ( ) 

 3  Western Thailand 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ควรพิจารณา

ประเด็นตางๆ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวสำหรับผูสูงอายุ 
ดังน้ี 

1. จากแอพพลิเคชัน Western Thailand  

ที่มีการวางสัญลักษณไวบนแผนที่และความสามารถ
ของแอพพลิเคชัน Western Thailand ในการเลือก
แสดงเฉพาะแหลงทองเที่ยวตามประเภทที่ตองการ
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โดยเฉพาะอยางย่ิงแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทำให
นักทองเท่ียวสามารถออกแบบการเดินทางตามกิจกรรม
ที่สนใจโดยเฉพาะการไหวพระ 9 วัด ดวยคุณสมบัตินี้
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารทองถ่ินควรเรงจัด
ทำยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
ในทองถ่ินท่ีอยูในเสนทางการไหวพระท่ีสำคัญเพ่ือ
สงเสริมใหผูสูงอายุใชเวลาในพ้ืนท่ีนานข้ึน 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวาผูสูงอายุบางคน
มีทักษะการใชสมารทโฟนไดดี บางคนสามารถใช
แอพพลิเคชัน Line เพ่ือติดตอกับเพ่ือนในรุนเดียวกัน 
บางคนสามารถกำหนดพิกัด GPS เพ่ือคนหาตำแหนง
ของสถานท่ีได หนวยงานภาครัฐควรมีการสงเสริม
การเรียนรูการใชเทคโนโลยีหรืออุปกรณสื่อสารใหแก
ผูสูงอายุในวงกวางและท่ัวถึง ควรมีการจัดกิจกรรม
ในเชิงรุกเขาถึงผูสูงอายุในชุมชนโดยผานเครือขาย
ชุมชนท่ีมีอยูแลวและสามารถใชแอพพลิเคชัน Western 
Thailand เปนการเรียนรูอีกหัวขอหนึ่งเน่ืองจาก
แอพพลิเคชันนี้มีอักษรขนาดใหญ เน้ือหาไมมีความ
ซับซอน ผูสูงอายุที่ พ่ึงเร่ิมใชสมารทโฟนสามารถ 
เรียนรูไดงาย 

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยว
ในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ ควรสนับสนุนเผยแพรใหนักทองเท่ียว
ไดนำแอพพลิเคชัน Western Thailand ไปใชประโยชน

ไดอยางท่ัวถึง 
4. จากผลการวิจัย ท่ี ไดแอพพลิ เค ชัน 

Western Thailand  ท่ีมีการวางสัญลักษณไวบนแผนท่ี

และความสามารถของแอพพลิเคชัน Western 
Thailand ในการเลือกแสดงเฉพาะแหลงทองเท่ียว
ตามประเภทที่ตองการทำใหนักทองเที่ยวสามารถ
ออกแบบการเดินทางตามกิจกรรมที่สนใจ เชน การ
ไหวพระ 9 วัด การสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือ

ของนักทองเท่ียว  การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  เปนตน       
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ปยณัฐ  สุนทรประเสริฐ* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสรางสรรค
ประกอบการสอนภาษาไทย” 2) ทดลองใชหลักสูตร 3) ประเมินผลการใชหลักสูตร กลุมตัวอยางที่ใชใน 
การวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 46 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
แบบทดสอบกอนและหลังฝกอบรม แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร สถิติที่ใชคือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน และคาการทดสอบ t 

ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวยเน้ือหา 7 หนวยการเรียน 
ใชระยะเวลา 12  ชั่วโมง โดยผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม มีความเหมาะสมในทุก

รายการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 4.80–5.00 สวนผลการประเมินความสอดคลอง โดยรวมพบวาหลักสูตร 
การอบรมมีความสอดคลองในทุกรายการ มีคา IOC อยูในระดับ .80–1.00 2. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝก
อบรม ปรากฏผลดังนี้ 1) ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ หลังการอบรมสูงขึ้นกวากอนฝกอบรม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผูเขารับการฝกอบรมมีผลการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมระหวางฝก
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในทุกหนวยการเรียนรูโดยรวมคิดเปนรอยละ 91.95 และไดคะแนนผานเกณฑในระดับดี 

มีคาเฉลี่ยระหวาง 4.29-4.35 และระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 4.52 - 4.94  3. ผลการประเมินการใช
หลักสูตรฝกอบรมปรากฏผลดังนี้ 1) ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมากท่ีสุด  

* อาจารย  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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The study aimed to 1) develop training workshop curriculum on “Creative Media Production 
used in Teaching Thai Language” 2) to try out the curriculum 3) to evaluate the use of curriculum. 
The sample of this study consisted of 46 students who were first-year undergraduate students in 
Thai Language Program. The tools used were pretest and posttest and satisfaction on the curriculum. 
The statistics used to analyze the data were: mean, standard deviation and tryout results.     

The finding demonstrated that 1. The result of curriculum development was consisted of  
7 learning units which took 12 hours. All learning units were appropriate with the mean ranged 
from 4.80 - 5.00 and IOC of .80 - 1.00. 2. The tryout result showed that 1. the participants’ knowledge 
was increased after the training workshop with the statistical significance level at .01.  2. the 
participants had the result of training evaluation, which evaluated from all learning units at 91.95% 
and scored a good level with the mean ranged from 4.29 - 4.35 and an excellent level with the 
mean ranged from 4.52 - 4.92. 3. The result of using curriculum evaluation revealed that 1) the 
participants’ satisfaction was at highest level with the average of 4.54. 2) The result of curriculum 
appropriateness evaluated by participants was ranged from 4.30 – 4.59.  In addition, the curriculum 
was consistent with all items at the level of 96 - 1.00.  

บทนำ 
หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   
ไดกำหนดภารกิจหลักไว ดังน้ี  คือ มุงสรางครูภาษา
ไทยท่ีมีใจใฝการเรียนรู  ตระหนักในคุณคาของภาษา
ไทย มคีวามมุงมัน่ท่ีจะจดัการศึกษาดานภาษาไทยท่ีมี
คุณภาพ รวมไปถึงการมีความรูความสามารถในการ

วิจยัทางภาษาไทยและวิจยัทางการศึกษาท่ีนำไปสูการ
เรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ 
ในการวิเคราะหอยางเปนระบบ ยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถครอง

ตน ครองคน และครองงานดวยใจรักในวิชาชพีครู 

สำหรับดานทักษะการจัดการเรียนรู สาขา
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ไดมุงเนนให 

นักศึกษามีคุณลักษณะดังน้ี คือ 
1.  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู 

ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบท่ีเปนทางการ  
(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และ 

รูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค  
2. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู

สำหรับผู เรียนท่ีหลากหลาย ทั้งผูเรียนท่ีมีความ 
สามารถพิเศษปานกลาง และท่ีมีความตองการพิเศษ
อยางมีนวัตกรรม  

3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู
ในวิชาเอกท่ีสอนอยางบูรณาการ 

คาเฉล่ีย 4.54  2) ผลดำเนินการประเมินหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูเขารับการอบรม มีความคิดเห็นตอ
ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยรวมอยูในระดับ 4.30-4.59 สวนผลการประเมินความ
สอดคลองของหลักสูตร มีความคิดเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมเชิงมีความสอดคลองกันในทุกรายการ โดยคา
เฉลี่ยความสอดคลองอยูในระดับ .96-1.00  

การวจัิยและพฒันาหลักสูตรฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การผลติสือ่สรางสรรคฯ” 
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จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ไดกลาวถึง สื่อการเรียนรูสำหรับผู
เรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
2551 : 22) ไวดังน้ี 

ส่ือการเรียนรูเปนเคร่ืองมือสงเสริมสนับสนุน
การจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตางๆ ท่ีมีในทองถ่ิน 
การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายขอ 
งผูเรียน 

จากปญหาท่ีพบในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษา
ยังไมสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนไดอยาง
หลากหลาย โดยเฉพาะการผลิตสื่อสรางสรรคในรูป
แบบของสื่อสามมิติ  ดังน้ันการพัฒนาทักษะการผลิต
สื่อการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษา
ไทย จึงเปนสิ่งสำคัญและจำเปนย่ิง  เพ่ือใหนักศึกษา
มีประสบการณในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเชิง
สรางสรรค  เนนการพัฒนา ทักษะกระบวนการคิดได
ดวยตนเอง และสามารถนำไปประยุกตใชพัฒนา 
ผูเรียนในการฝกประสบการณวิชาชีพครูไดอยางสัมฤทธ์ิ
ผล รวมท้ังไดสั่งสมประสบการณนำไปใชในวิชาชีพ
ครูไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 

การฝกอบรมจึงเปนแนวทางหน่ึงที่จะชวย
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามจุดมุงหมาย
ที่กำหนดไว  การฝกอบรมเปนการถายทอดความรู

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความชำนาญ ความสามารถ และ
ทัศนคติในทางที่ถูกท่ีควร เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงาน
และภาระหนาท่ีตาง ๆ ในปจจุบัน และในอนาคตเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไมวาการฝกอบรมจะ
มีวัตถุประสงคก็คือ เปนการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน  (กรมวิชาการ, 2538 :18)  และ 

สมคิด บางโม (2538 :12) ไดกลาวถึงความสำคัญ
ของการฝกอบรมไววา การฝกอบรมเปนกระบวนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล โดย 
มุงเพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
ทัศนคติ (Attitude) อันจะนำไปสูการยกมาตรฐาน
การทำงานใหสูงข้ึน  ทำใหบุคคลมีความเจริญกาวหนา
ในหนาท่ีการงาน และองคกรบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

ดังน้ันสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอม
บึง ในฐานะผูรับผิดชอบการพัฒนาบุคลิกภาพของครู
ภาษาไทยในอนาคต จึงเล็งเห็นความสำคัญและความ
จำเปนในการจัดอบรมการผลิตส่ือสรางสรรคประกอบ
การสอนภาษาไทย ใหกับนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
ในชัน้ปที ่ 1  เพ่ือใหนำความรูไปใชพัฒนาตนเอง รวม
ทัง้สามารถนำไปประยุกตใชในการฝกปฏิบตังิานสอน
ในโอกาสตอไป  เน่ืองจากในปจจุบันนักศึกษาสวนใหญ
ยังไมสามารถผลิตสื่อการสอนไดอยางหลากหลาย  
โดยดำเนินการศึกษาหลักการและทฤษฎีในการพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรม โดยพิจารณาเน้ือหา และกิจกรรม
การอบรม ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการอบรม 
จากน้ันตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร และนำหลักสูตร
ไปทดลองใช จากน้ันศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการนำ
หลักสูตรไปใช  เพ่ือเปนการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
การ โดยการจัดทำเปนโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การผลิตส่ือสรางสรรคประกอบ
การสอนภาษาไทย”  สำหรับนักศึกษาชัน้ปที ่1  สาขา
วิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เ พ่ื อ พัฒนาหลัก สูตรฝ กอบรมเ ชิ ง

ปฏิบัติการ “การผลิตส่ือสรางสรรคประกอบการสอน

ภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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2. เพ่ือทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการสอน
ภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 

3. เพ่ือประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการ
สอนภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดดำเนินการในลักษณะของการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development)   
มีกระบวนการและวิธีการวิจัย 3 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสรางหลักสูตร โดยการ
ยกรางและนำเสนอโครงรางหลักสูตรดังกลาวตอ
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร 
และปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะ ดังน้ี 

1.1 วัตถุประสงค 
 - เพ่ือใหไดแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ

กับการพัฒนาหลักสูตร 
 - เ พ่ือให ไดหลักสูตรฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการสอน
ภาษาไทย”  สำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชา 
ภาษาไทย  

1.2 กลุมเปาหมาย ไดแก ผู เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน 

1.3 เคร่ืองมือ ไดแก แบบประเมินความ

เหมาะสมของหลักสูตร และแบบประเมินความ
สอดคลองของหลักสูตร 

1.4 การวิเคราะหขอมูล นำเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลในรูปคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.96 และคาสวน

เบ่ียงแบนมาตรฐาน (SD.) เทากับ 0.09 สวนขอมูลท่ี
ไดจากการประเมินความสอดคลอง  ผลการประเมิน
มีคาความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.80-1.00 

ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใชหลักสูตร   
โดยนำหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตส่ือ
สรางสรรคประกอบการสอนภาษาไทย” ไปทดลองใช
กับนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง เพ่ือศึกษาความเปนไปได ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหลักสูตร ดังน้ี 

2.1 วัตถุประสงค คือ เพ่ือตรวจสอบความ
เปนไปได ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตส่ือสรางสรรคประกอบ
การสอนภาษาไทย”  

2.2 กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาชั้น 
ปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
จำนวน 46 คน โดยเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง  
เน่ืองจากนักศึกษาช้ันปที่ 1 สมควรไดรับการพัฒนา
ในดานการผลิตส่ือการเรียนการสอน  เพ่ือเปนพ้ืนฐาน
เบ้ืองตนในการเรียนรูรวมท้ังจะได  ส่ังสมประสบการณ
กอนนำไปใชพัฒนาการเรียนการสอนในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูไดอยางมั่นใจตอไป 

2.3 เคร่ืองมือ ไดแก 1) แบบทดสอบกอน

และหลังฝกอบรม   2) ใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ และ 
ชิ้นงาน  โดยใชแบบทดสอบปรนัยท่ีสรางข้ึนและผาน
การพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ (จำนวน 20 ขอๆ ละ 1 

คะแนน รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน) นำไปใชประเมิน
กอนการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม  เพ่ือตองการ
ทราบผลการพัฒนา  สวนในระหวางการฝกอบรม
ใชใบงาน/แบบฝกปฏิบัติและช้ินงาน    

2.4 การวิเคราะหขอมูล ไดวิเคราะหหา 

คาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.)  
สถิติการทดสอบประเมินเปรียบเทียบผลการพัฒนา 

กอนและหลังพัฒนา ใช t-test  แบบ Dependent   
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ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินการใชหลักสูตร 
โดยประเมินผลจากการใชหลักสูตรฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการสอน
ภาษาไทย”  ดังน้ี 

3.1 วัตถุประสงค คือ เพ่ือรประเมินการ 
ใชหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อ
สรางสรรค ประกอบการสอนภาษาไทย”  หลังจากนำ
ไปทดลองใช 

3.2 กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาช้ันปที่ 1 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
จำนวน 46 คน โดยเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง คือผู
เขารับการอบรมทุกคน 

3.3 เครื่องมือ ไดแก 1) แบบประเมินความ
คิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิต
สื่อสรางสรรคประกอบการสอนภาษาไทย”  2) แบบ
ประเมินความความพึงพอใจตอการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3.4 การวิเคราะหขอมูล ไดวิเคราะหขอมูล
มาตราสวนประมาณคา วิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( )  
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) และแปล
ความหมายของคาคะแนนเฉล่ีย โดยเทียบเกณฑ 
Midpoint ของบุญชม ศรีสะอาด (2553) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการทำหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการสอนภาษา
ไทย”สำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตำรา แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
ทำการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร วา
เหมาะสมหรือไม และประเมินความสอดคลองของ

รางหลักสูตรในแตละองคประกอบ วามีความสอดคลอง
กันเพียงใด สรุปเน้ือหาการฝกอบรม ดังน้ี 

1.1 โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหนวย
การเรียนรู รวมท้ังส้ิน 7 หนวยการเรียน รวมระยะเวลา 
12 ชั่วโมง 2 วัน 

1.2 ขอบขายเน้ือหาสาระของหลักสูตร 
ผูวิจัยประมวลจากการศึกษาเอกสาร ตำรา 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญ และการศึกษาหลักสูตรการฝกอบรมการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน แลวนำมาสรางหลักสูตร
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตส่ือสรางสรรคประกอบ 
การสอนภาษาไทย” ซึ่งประกอบดวยโครงสรางและ
ขอบขายเน้ือหารวมท้ังสิ้น 7 หนวยการเรียน  ดังน้ี 

 1.2.1 หนวยท่ี 1 แนวทางการผลิตส่ือ
การเรียนการสอน เปนการใหความรู ความเขาใจ
เบื้องตนท่ีจำเปนเก่ียวกับการพัฒนาส่ือการเรียน 
การสอน ประกอบดวย ความสำคัญของส่ือการเรียนรู 
ลักษณะของส่ือการเรียนการสอนท่ีดี การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน องคประกอบของ 
นวัตกรรมการเรียนการสอน ระบบการพัฒนานวัตกรรม  
การเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน 

 1.2.2 หนวยท่ี 2 สื่อสรางสรรคกับ
การสอนภาษาไทย เปนการใหความรู ความเขาใจ 
และประสบการณที่จำเปนเก่ียวกับสื่อสรางสรรค 
ลักษณะของสื่อสรางสรรค แนวทางการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย ศึกษาตัวอยางสื่อสรางสรรค
ประเภทตางๆ เชน หนังสือหนาเดียว หนังสือสี่หนา 
หนังสือเลม หนังสือเลมจิ๋ว หนังสือยืด และชิ้นงาน

สรางสรรคชนิดตางๆ ที่นำมาใชประกอบการเรียน 
การสอนภาษาไทย 

 1.2.3 หนวยท่ี 3 ชิ้นงานสรางสรรค 
พับ ตัด สาน เปนการใหความรู ความเขาใจ และฝก
ปฏิบัติในการสรางสรรคชิ้นงาน ประเภทงานพับ

กระดาษ การตัดกระดาษ งานสานกระดาษ โดยเนน
ใหผูเขารับการอบรมปฏิบัติจริงดวยตนเอง และมีชิ้น
งานสำเร็จตามที่กำหนด 
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 1.2.4 หนวยท่ี 4 หลักการสรางสื่อ
สามมิติ (POP-UP) เปนการใหความรู ความเขาใจ
เบ้ืองตน เก่ียวกับลักษณะของหนังสือสามมิติ (POP-UP) 
หลักในการสรางช้ินงานสามมิติ หนังสือสามมิติ ศึกษา
ตัวอยางส่ือสามมิติชนิดตาง ๆ เชน นิทานกลอง หนังสือ
วงกลม หนังสือคอนโด 

 1.2.5 หนวยท่ี 5 บตัรอวยพรสรางสรรค 
เปนการใหความรู ความเขาใจ และฝกปฏิบัติในการ
สรางบัตรอวยพรสรางสรรค เพ่ือนำไปใชในการเรียน
การสอนภาษาไทย การทำบัตรอวยพรในโอกาสตางๆ 
เชน วันเกิด วันปใหม วันแม วันพอ หรือประยุกตใช
ในการสรางชิ้นงานในสาระการเรียนรูการเขียน โดย
เนนการปฏิบัติจริง และมีผลงานสำเร็จตามที่กำหนด 

 1.2.6 หนวยท่ี 6 การสรางสื่อหนังสือ
ทำมือ เปนการใหความรู ความเขาใจ และฝกปฏิบัติ
ในการสรางหนังสือทำมือประเภทตางๆ ที่ไดศึกษา
ตัวอยางไปแลว เชน หนังสือสามมิติ นิทานกลอง 
หนังสือวงกลม หนังสือคอนโด โดยเนนการปฏิบัติจริง 
และมีผลงานสำเร็จตามที่กำหนด 

 1.2.7 หนวยท่ี 7 สรุปผลและการนำ
เสนอผลงาน เปนการมุงเนนการสรุปความรู ความ
เขาใจ ในเรื่องการผลิตสื่อสรางสรรคประกอบ การ
เรียนการสอนภาษาไทยและนำเสนอผลงานหรือ 
ชิ้นงานท่ีไดจากการฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล โดยการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และแสดงวิสัยทัศนเก่ียว
กับความรู  ความคิด  ความรูสึกท่ีไดรับ ตลอดจน

แนวคิดในการนำไปประยุกตใชในการจัดการเรียน

การสอนภาษาไทยในอนาคต 
1.3 สื่อที่ใชในการฝกอบรม ฝายดำเนิน

การตองจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ/สื่อที่จำเปนตองใชใน 
การอบรมตามหลักสูตร เชน คอมพิวเตอรโนตบุก  
โปรเจ็คเตอร เอกสารความรูประกอบการอบรม วัสดุ

ทีใ่ชในการผลิตสือ่ เชน กระดาษ เอ 4 กระดาษการดสี 
กรรไกร กาว สีไม และวัสดุสำนักงานท่ีจำเปนอื่นๆ 

หรือ ตามที่วิทยากรรองขอ โดยจัดเตรียมใหพรอม
กอนการฝกอบรม 

1.4 แนวการจัดกิจกรรม การจัดฝกอบรมมี
แนวทางการเรียนรูหลากหลาย ไดแก เรียนรูดวยตนเอง 
การเรียนรู จากการปฏิบัติจริง การประชุมกลุมยอย 
การระดมสมอง การเรียนรูแบบบูรณาการ การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู การสาธิต การศึกษาตัวอยาง 
กิจกรรมเกมภาษาไทย การตอบคำถามจากกิจกรรม
ฝกทักษะ การนำเสนอผลงาน และการติดตามประเมิน
ผล โดยใชแบบบันทึกการปฏิบัติงาน แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบประเมินชิ้นงาน แบบบันทึกการนำ
เสนอผลงาน 

1.5 รูปแบบการฝกอบรม หลักสูตรฝก
อบรมใชรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เนน
การฝกปฏิบัติจริงท้ังงานกลุมและรายบุคคล มีการ
ระดมสมอง การสาธิต และการศึกษาตัวอยาง และ
ฝกปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีการสอดแทรกกิจกรรม
กิจกรรมนันทนาการ การใชเกมฝกทักษะภาษาไทย 
รวมทั้งการสรุปผลการฝกอบรมและนำเสนอผลงาน 

1.6 การประเมินผล การประเมินผลเปน 
กระบวนการท่ีจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีแสดง
ถึงความกาวหนาของผูเขาฝกอบรม ตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรฝกอบรม แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 

 1.6.1 การประเมินกอนการพัฒนา 
ใชแบบทดสอบกอนการฝกอบรม 

 1.6.2 การประเมินระหวางพัฒนา 

ไดแก การประเมินผลงานการปฏิบัติ ชิ้นงานท้ังงาน
กลุมและรายบุคคล 

 1.6.3 การประเมินหลังการพัฒนา 

ใชแบบทดสอบหลังการฝกอบรม 
1.7. เกณฑการประเมิน 
 1.7.1 ผูที่ผานการฝกอบรมจะตองมี

เวลาเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรตองไมต่ำกวา
รอยละ 80 ของเวลาท้ังหมด 

การวจัิยและพฒันาหลักสูตรฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การผลติสือ่สรางสรรคฯ” 
ปยณัฐ  สุนทรประเสริฐ 
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 1.7.2 มีความรู ความเขาใจ และ
ทักษะตามเน้ือหาของหลักสูตร 

 1.7.3 มีผลงาน/ชิ้นงานสรางสรรค 
ทีส่ามารถนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได 

1.8. การประเมินผลหลักสูตร ประกอบดวย 
 1.8.1 สังเกตพฤติกรรม และระยะเวลา

การเขารวมกิจกรรม 
 1.8.2 ประเมินผลงานระหวางปฏิบัติ

กิจกรรม 
 1.8.3 ประเมินความพึงพอใจตอ

หลักสูตร 
2. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสรางสรรคประกอบ การ
สอนภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 2.1 ผลการทดสอบของผูเขารับการฝก
อบรมกอนและหลังการฝกอบรม ผูวิจัยไดทำการ
ทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ
ปรนัยท่ีสรางข้ึนและผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ  
(จำนวน 20 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม  
20 คะแนน) จากผูเขารับการฝกอบรม จำนวน 46 คน    

จากตารางท่ี 1  ผลการประเมินผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนการพัฒนามีผลคะแนนจากการทำแบบ
ทดสอบกอนการฝกอบรมคิดเปนรอยละ 35.98  สวน
ผลการประเมินผูเขารับการอบรมหลังการพัฒนามีผล
คะแนนเฉล่ียจากการทำแบบทดสอบหลังการฝกอบรม
คิดเปนรอยละ 88.04  และมีผลการพัฒนาดีขึ้นคิด
เปนรอยละ 52.06   

2.2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย คะแนน
การประเมินความรูความเขาใจทางดานการผลิตสื่อ
สรางสรรคประกอบการสอนภาษาไทย กอนและหลัง
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  

 

    
 35.98 88.04 52.06 

 

 N X S.D. t Sig. 
 46 7.20 2.437

23.422 .000** 
 46 17.61 1.844

จากตารางท่ี 2  ผลการประเมินความรูความ
เขาใจทางดานการผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการ
สอนภาษาไทย  กอนทดลองใชหลักสูตรและหลังทดลอง
ใชหลักสูตรแตกตางกัน โดยผลการประเมินความรู

หลังทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาผลการ
ประเมินความรูกอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
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2.3 ผลการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมระหวางการฝกอบรม จากใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ/ชิ้นงาน ของ
ผูเขารับการอบรมจำนวน 46 คน  

จากตารางท่ี 3  พบวาคะแนนการปฏิบัติ
กิจกรรมระหวางการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในทุกหนวย
การเรียนรูโดยรวมเฉล่ียคิดเปนรอยละ  91.95 ซึ่งอยู
ในระดับดีมาก 

2.4 ผลการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม
ระหวางการอบรม คิดเปนระดับการประเมิน จากสูง
ไปหาต่ำ จากจำนวนผูเขารับการอบรม 46 คน พบวา 
โดยรวมผูเขารับการฝกอบรมไดคะแนนผานเกณฑใน
ระดับดีมาก คือ คะแนนอยูระหวา 76 - 83 คะแนน 

 

  1  2  3  4  5  6  7 
  

 12
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 

(46 ) 531 540 496 538 473 501 474 3553 
 96.20 97.83 89.86 97.46 85.69 90.76 85.87 91.95 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1   4.45 .57  
2  4.55 .55  
3 /  4.60 .50  
4   4.48 .64  
5  4.63 .51  
  4.54 .55  

 

หรือ มีคาเฉล่ียระหวาง 4.52 - 4.94  โดยผูท่ีไดคะแนน
สูงสุดมี 1 คน คือ คะแนน 83 คะแนน หรือ คาเฉล่ีย 
4.94  รองลงมาคือ ไดคะแนน 81 หรือคาเฉล่ีย 4.82 
จำนวน 4 คน และผูที่ไดคะแนนต่ำสุดมี 2 คน คือ ได
คะแนน 72 คะแนน หรือคาเฉล่ีย 4.29  ซ่ึงอยูในระดับดี 

3. ผลการประเมินการใชหลักสูตรฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการ
สอนภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

3.1 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจตอการฝกอบรม  

จากตารางท่ี 4   ผลการประเมินพบวา ผูเขา
รับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตร โดยรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.54)  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจมากเปนอัน

ดับแรก คือ ผูประสานงานและเจาท่ีบริการ  (คาเฉล่ีย 
4.63) รองลงมาคือ กิจกรรมฝกอบรม/เน้ือหาใน

หลักสูตร (คาเฉลี่ย 4.60)   ลำดับที่ 3 คือ วิทยากร  

(คาเฉล่ีย 4.55)  และลำดับที่ 4 คือ สถานท่ีฝกอบรม
และส่ิงอำนวยความสะดวก (คาเฉลี่ย 4.48)  สวน

การวจัิยและพฒันาหลักสูตรฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การผลติสือ่สรางสรรคฯ” 
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ลำดับสุดทายคือ เน้ือหาหลักสูตร และเอกสารการ
อบรม (คาเฉล่ีย 4.45) 

3.2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจตอ
การฝกอบรม จำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการผลิตส่ือสรางสรรคประกอบการสอน
ภาษาไทย โดยสรุปเปนประเด็นไดดังน้ี  เน้ือหาหลักสูตร 
และเอกสารการอบรม คาเฉล่ีย 4.45 อยูในระดับ 
มาก  คิดเปนรอยละ 89.03   วิทยากร คาเฉล่ีย 4.55 
อยูในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 90.91 กิจกรรม
ฝกอบรม/เน้ือหาในหลักสูตร คาเฉล่ีย 4.60 อยูในระดับ 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 92.00  สถานท่ีฝกอบรม 
และส่ิงอำนวยความสะดวก คาเฉล่ีย 4.48 อยูในระดับ 
มาก คิดเปนรอยละ 89.60 และผูประสานงานและ
เจาหนาท่ีบริการ  คาเฉล่ีย 4.63 อยูในระดับ มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 92.60  และมีคาเฉล่ียโดยรวมในทุก
ดานอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.54) 

3.3 ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรม จาก
การตอบแบบสอบถาม ไดรับขอมูลตอบกลับ จำนวน 
46 ฉบับพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ
ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการสอนภาษาไทย โดย
สรุปเปนประเด็นไดดังน้ี  สภาพปญหาและความจำเปน 
คาเฉล่ีย 4.41 อยูในระดับมาก รอยละ 88.20  หลักการ

ของหลักสูตร คาเฉล่ีย 4.54 อยูในระดับมากท่ีสุด 
รอยละ 90.80 จุดประสงค/จุดมุงหมายของหลักสูตร 
คาเฉล่ีย 4.55 อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 91.00  

เปาหมายของหลักสูตร คาเฉล่ีย 4.59 อยูในระดับ
มากท่ีสุด รอยละ 91.80  ระยะเวลา คาเฉล่ีย 4.30 
อยูในระดับมาก รอยละ 86.00  โครงสรางของขอบขาย
เน้ือหา คาเฉลี่ย 4.57 อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 
91.40  กระบวนการฝกอบรม คาเฉล่ีย 4.55 อยูใน

ระดับมากท่ีสุด รอยละ 91.00  สื่อการอบรม คาเฉล่ีย 
4.58  อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 91.60  และการ
ประเมินผลหลักสูตร คาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับมาก
ที่สุด รอยละ 90.60 

3.4 ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการดานความสอดคลองของหลักสูตร พบ
วาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาหลักสูตรฝก
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการ
สอนภาษาไทย มีความสอดคลองกัน โดยคาเฉล่ีย
ความสอดคลองอยูในระดับ .96-1.00 คิดเปนรอยละ 
96.30-100 จึงสรุปไดวาหลักสูตรมีความสอดคลอง
ตามประเด็นท่ีกำหนดในทุกรายหัวขอ     

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการจัดทำหลักสูตรฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การผลิตส่ือสรางสรรคประกอบการสอน
ภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 หลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิต
สื่ อ ส ร า งส ร รค ป ระกอบการสอนภาษา ไทย ”  
ประกอบดวย 7 หนวยการเรียน รวมระยะเวลา 12 
ชั่วโมง หรือประมาณ 2 วัน  มีคูมือการใชหลักสูตรฝก
อบรมปฏิบัติการท่ีมีแนวทางการนำไปพัฒนาผูเขารับ
การอบรมอยางชัดเจน โดยเนนการปฏิบัติไดจริง มี
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ไดแก เรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  การประชุม 
กลุมยอย การระดมสมอง การเรียนรูแบบบูรณาการ 
การอภิปรายแลกเปล่ียนความรู การสาธิต การศึกษา
ตัวอยาง กิจกรรมเกมภาษาไทย การตอบคำถามจาก

กิจกรรมฝกทักษะ การนำเสนอผลงาน และการติดตาม
ประเมินผล มีการประเมินกอนและหลังเขารับการฝก
อบรม ระหวางการฝกอบรม มีเกณฑการประเมินท่ี

ชัดเจน และหลักสูตรการฝกอบรมไดผานการประเมิน
ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ 
โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยรวมพบวาหลักสูตรการ
อบรมมีความเหมาะสมในทุกรายการมีผลเฉลี่ยอยูใน
ระหวาง 4.80–5.00 - และมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 
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4.96 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
0.09  สวนผลการประเมินความสอดคลองของหลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยรวมพบวาหลักสูตรการ
อบรมมีความสอดคลองในทุกรายการ มีคา IOC อยู
ในระดับ .80 – 1.00   

2. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการสอน
ภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 2.1 ผู เข า รับการฝกอบรมมีความ
รูความเขาใจดานการผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการ
สอนภาษาไทย กอนทดลองใชหลักสูตรและหลังทดลอง
ใชหลักสูตรแตกตางกัน โดยผลการประเมินความรู
หลังทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาผลการ
ประเมินความรูกอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

 2.2 ผู เขารับการฝกอบรมมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมระหวางฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ในทุกหนวยการเรียนรูโดยรวมคิดเปนรอย
ละ 91.95 และไดคะแนนผานเกณฑในระดับดีถึงดี
มาก โดยมีคาเฉล่ียระหวาง 4.29 - 4.94 

3. ผลการประเมินการใชหลักสูตรฝก
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสรางสรรคประกอบ
การสอนภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขา
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 3.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึง

พอใจตอการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อ

สรางสรรคประกอบการสอนภาษาไทย” เมื่อจำแนก
เปนรายดานพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึง
พอใจตอหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดคา

เฉลี่ย 4.45 เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวามีคาเฉล่ีย
โดยรวมในทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.54 

 3.2 ผลดำเนินการประเมินหลักสูตร
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจากผูเขารับการอบรม จาก
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามพบวา ผูเขารับ
การอบรมมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยรวมอยูในระดับ 
4.30-4.59 สวนผลจากการประเมินความสอดคลอง
ของหลักสูตร ผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นโดย
รวมวาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความ
สอดคลองกันในทุกรายการ โดยคาเฉลี่ยความ
สอดคลองอยูในระดับ 0.96 -1.00 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการ
สอนภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีขอคนพบท่ี
ควรนำมาอภิปรายดังน้ี 

1. ผลการจัดทำหลักสูตรฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การผลิตส่ือสรางสรรคประกอบการสอน
ภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึงเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตรฝก
อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ท่ีไดเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง วิธีการ  และวิธีดำเนิน
การอบรม ไดใหคำแนะนำวา รูปแบบหลักสูตรควรมี
ความหลากหลายวิธี โดยทำการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ในรูปแบบหนวยการเรียนรู เพ่ือใหผูเขารับการอบรม
ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ และควรเนนให 

ผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติจริง สอดคลองกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546 : 
24) ที่กลาววา วิธีการฝกอบรมท่ีเนนผูเขารับการฝก
อบรมเปนศูนยกลางโดยเนนใหผูเขารับการฝกอบรม
เปนผูกระทำ ผูใหการฝกอบรมเปนผูมีบทบาทสนับสนุน
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และชวยเหลือเทาน้ัน และสอดคลองกับ อภิชาต ิ  
ประทุมนันท  (2556 : สัมภาษณ) ครูตนแบบในวิชา
ศลิปะไดใหความเห็นวาการอบรมการผลติสือ่การเรียน
การสอน  ผูเขารับการอบรมควรตองไดรับการฝกทักษะ
ในดานศิลปะพ้ืนฐานจากการปฏิบตัจิรงิดวยตนเองเสีย
กอน ซ่ึงจะทำใหเกิดผลดใีนดานความพรอมและความ
มัน่ใจของผูเขารับการอบรมในการสรางสรรคผลงาน  

สวนในดานเน้ือหาและกิจกรรมจัดใหมีการ
เรียนรูในลักษณะภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยให 
ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูหลักการท่ีถูกตองกอน 
แลวจึงใหลงมือปฏิบัติดวยตนเองท้ังงานเด่ียวและ
งานกลุม ตรงกับแนว ความคิดในการจัดเรียนรูที่
สมบูรณจะตองมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จึง
จะเกิดการเรียนรูไดจริง   อันเปนลักษณะของการเรียนรู
ในผูใหญ (Barrows 1985 : 17) ดังนั้นลักษณะของ
หลักสูตรจึงเปนเชิงปฏิบัติการ ใชหลักการเรียนรูจาก
ประสบการณ (Experiential Learning) กิจกรรมการ
เรียนรูเนนใหผูเขารับการฝกอบรม มีสวนรวมในกิจกรรม 
(Participant) เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมเกิด
ความสนใจท่ีจะเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับยุวดี ภาชา  
(2536 : 176) ที่เสนอวา ผูเรียนตองฝกปฏิบัติจริงใน
เร่ืองท่ีเรียน ผูถายทอดอาจแบงผูเขารับการฝกอบรม
เปนกลุมยอยและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมเรียนรู
ดวย 

2. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสรางสรรคประกอบการสอน

ภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 2.1 ผลการทดสอบกอนและหลังการ
ฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความ
เขาใจหลังการอบรมสูงข้ึนกวากอนฝกอบรม อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สาเหตุประการหน่ึงที่
ทำใหผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนอยูในระดับดีทุก
คน อาจเนื่องมาจากเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมของ

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเกิด
การเรียนรูเฉพาะทาง เฉพาะดานตามจุดมุงหมายท่ี
กำหนดไวแลวอยางจำเพาะเจาะจง จึงทำใหโอกาสท่ี
ผูเขารับการฝกอบรมจะบรรลุตามจุดมุงหมายจึงเปน
ไปไดสูง (Beach 1980 : 17)  สอดคลองกับงานวิจัย
ของวิชาญ พันธุประเสริฐ (2551 : 144)  ที่ได 
วิจัย เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร
เพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการท่ีสอดแทรกภูมิปญญา
ทองถ่ินความรูความคิดเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน
และการออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โดย
ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจหลังเขา
รับการฝกอบรมสูงกวากอนการเขารับการฝกอบรม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นอกจากนั้น  
ผูเขาฝกอบรมยังเห็นวาเน้ือหาของหลักสูตรมีความ
สำคัญตอตนเอง จึงเกิดความรูสึกวาการฝกอบรมครั้ง
นี้ใหประโยชนและมีความเปนตัวของตัวเอง จึงเขา
รวมกิจกรรมการฝกอบรมดวยความสนใจ จนเกิดการ
เรียนรูไดเปนอยางดีในท่ีสุด  

 2.3 กา รป ร ะ เ มิ น ผลก า รด ำ เ นิ น
กิจกรรมระหวางฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม 
พบวา โดยรวมผูเขารับการฝกอบรมไดคะแนนในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด คือ มีคะแนนอยูระหวาง 72 - 83 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 84 คะแนน  เมื่อนำมาแปลง
เปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉล่ีย 5 ระดับ พบวา มีคา

เฉล่ียระหวาง 4.52 - 4.94  โดยกอนการประเมิน 
ผูบริหารจัดการหลักสูตร ไดประชุมหารือเก่ียวกับเกณฑ
ประเมินใหคะแนนในแตละกิจกรรม รวมกับคณะ

วิทยากร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Tillema (2003 : 
359) ที่ทำการวิจัย Auditing Assessment Practice 
in Organization : Establishing Quality Criteria for 
Appraising Competencies  ไดเสนอวาในการพัฒนา
และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 

การตรวจสอบสมรรถนะตองกระทำอยางละเอียด 
และระมัดระวังในการใชเคร่ืองมือการประเมิน และ 

Johnson (2003 : 24-33) ทีวิ่จยัเร่ือง Performance 
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Evaluation of Special Education Administrators : 
Considerations and Recommendations ไดเสนอวา 
กระบวนการประเมินตองคำนึงถึงความตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ ผลการประเมินมีความเช่ือถือได การประเมิน
มีความสำคัญตอผูบริหารและผูประเมิน การใชประโยชน 
นำไปสูการสรางเสริมคุณภาพงาน หรือชี้นำการ
เปล่ียนแปลงและการประเมินน้ันมคีวามเปนไปได 

3. ผลกา รป ร ะ เ มิ นก า ร ใ ช ห ลั ก สู ต ร
หลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตส่ือสรางสรรค
ประกอบการสอนภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 
1 สาขาวิชาภาษาไทย  

 ผลการประเมินหลักสูตรการฝกอบรมทั้งใน
ดานความพึงพอใจตอการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
ผลการประเมินหลักสูตรการอบรม อยูในเกณฑดีมาก 
หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองในระดับ
มากท่ีสุด และในดานผลการประเมินระดับความ 
พึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสูตรท่ีดำเนิน
การ   พบวาผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอ
หลักสูตรโดยรวมอยูในระดับดีมาก ทั้งน้ีเปนเพราะวา 
หลักสูตรนี้มีลักษณะท่ีแตกตางไปจากการอบรม 
ที่ เคยจัดข้ึนเ น่ืองจากเปนหลักสูตรท่ีมี กิจกรรม
หลากหลาย มีความตอเนื่อง และวิทยากรมีความ
สามารถ   กิจกรรมท่ีไดฝกปฏิบัติผูเขารับการฝกอบรม
สามารถนำไปใชประยุกตใชในการเรียน หรือปฏิบัติการ
สอนไดจริงอยางเปนรูปธรรม ทั้งยังสงเสริมใหผูเขา
ฝกอบรมไดมีโอกาสทำงานรวมกัน มีโอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในกลุม มีกิจกรรมท่ีสัมพันธ

กันอยางตอเน่ือง โดยผูเขาฝกอบรมไดใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางมากตอการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะประเด็นการ
ฝกปฏิบัติจริงดวยตนเอง ผลการประเมินจึงออกมาใน
ระดับดีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของมนสิช สิทธิ

สมบูรณ (2546 : 114-115)  ท่ีศึกษา เร่ือง การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน พบวา ผูเขารับ

การฝกอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับดี
มากเชนกัน และสอดคลองกับชัยรัตน หลายวัชระกุล 
(2547 : 60– 61) ซึ่งทำวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝก
อบรมเสริมสรางภาวะผูนำทางการเรียนการสอนสำหรับ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวาผูเขารวมอบรม
ทุกคนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรมากท่ีสุด 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช 
1. จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา หลักสูตร

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตส่ือสรางสรรคประกอบ 
การสอนภาษาไทย” นี้เปนหลักสูตรท่ีใชไดผลกับนัก
ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 1 และสามารถ
ปรับใชกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในระดับชั้น
อื่น ๆ ไดอีกดวย  รวมทั้งสามารถนำไปปรับใชในการ
อบรม การผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ัว ๆ ไปไดอยาง
กวางขวาง แตควรปรับปรุงเน้ือหาใหสอดคลองกับจุด
มุงหมายและกลุมของผูเขารับการอบรมจะทำใหได
ผลดีย่ิงขึ้น 

2. กอนนำหลักสูตรไปใช ผูเก่ียวของควรตอง
ศึกษาองคประกอบของหลักสูตรและทำความเขาใจ
ใหชัดเจนในทุกดาน เชน หลักการและเหตุผล จุด
มุงหมายของหลักสูตร โครงสรางและขอบขายเน้ือหา
ของหลักสูตร สื่อประกอบการอบรม การประเมินผล

และเคร่ืองมือท่ีใช เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูก
ตอง และสามารถดำเนินการพัฒนาผูเขารับการอบรม
ไดบรรลุตามจุดประสงคที่กำหนดไวในหลักสูตร 

3. เน่ืองจากหลักสูตรมีระยะเวลา 2 วัน หากมี
ความจำเปนในเร่ืองของระยะเวลา  สามารถเวนระยะ
เปน  ครั้งละ 1 วันได แตควรมีเวลาหางกันไมเกิน 1 
สัปดาห เพราะหลักสูตรไดแบงหนวยการเรียนรูไวอยาง
ชัดเจน และอาจเปนผลดีสำหรับผูที่ยังไมมีพ้ืนฐานใน

การผลิตสื่อ สามารถนำความรูความเขาใจไปฝกฝน
ไดในชวงระยะเวลาหน่ึง 
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4. ควรใชวิทยากรท่ีมีความสามารถและมี
ความชำนาญในการผลิตส่ือ รวมท้ังตองมีความรูความ
เขาใจในวิชาภาษาไทยและมีความรูพ้ืนฐานทางดาน
ศิลปะดวย เพ่ือทำหนาท่ีไดท้ังกระบวนการและสามารถ
บูรณาการศิลปะนำมาใชในวิชาภาษาไทยไดอยางมี
คุณภาพ เน่ืองจากวิทยากรจะตองเขาใจในภาพรวม
และสามารถใหแนวคิดท่ีเปนประโยชนตอการนำไป
ประยุกตใชในการฝกปฏิบัติประสบการณสอนนักเรียน
ในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม ดังน้ันวิทยากรท่ีมีความ
ชำนาญจะมีสวนเพ่ิมประสิทธิภาพของหลักสูตรได 
ดีย่ิงข้ึน 

5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเอกสาร
ประกอบการอบรมเปนสิ่งสำคัญย่ิง เพราะหลักสูตร
การฝกอบรมเนนการปฏิบัติจริงท่ีจำเปนตองใชวัสดุ
อุปกรณที่เหมาะสมในแตละหนวยการเรียนรู จึงควร
ตองมีลักษณะ ขนาด คุณภาพ  และจำนวนเพียงพอ 
ตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว และพรอมเสมอเม่ือวิทยากร
เรียกใช 

6. ผูดำเนินการพัฒนา และวิทยากรหลัก
ควรเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติ และมีทักษะ
ในการพัฒนาในหลักสูตร มีคุณสมบัติเปนนักจัดการ
ที่ดี รวมทั้งมีเวลาสำหรับการพัฒนาอยางเต็มที่ เพ่ือ
สามารถใหความรู ถายทอดความรู ใหคำเสนอแนะ 
ใหคำปรึกษา และอำนวยความสะดวกใหกับผูเขารับ
การพัฒนา ไดอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถ
ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติจริง ใหเปนไป
ตามกระบวนการอยาง มีประสิทธิภาพ 

7. ควรเตรียมความพรอมของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนเขารับการพัฒนา เพ่ือใหทราบแนวทาง
การปฏิบัติเก่ียวกับหลักสูตร วิธีการจัดกิจกรรม
กระบวนการกลุม การศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
ศึกษาเอกสารประกอบ การทบทวนความรูทางดาน

ศิลปะพ้ืนฐาน ซึ่งการเตรียมความพรอมกอนการฝก
อบรมเปนส่ิงสำคัญท่ีผูเขารับการฝกอบรมจะมีสวนรวม

ในการดำเนินกิจกรรมไดอยางสบายใจและมีความ
สุขในการอบรม 
ขอแนะนำเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีศึกษาเพ่ือติดตามผลการใชหลักสูตร
ในระยะยาว และหลังจากท่ีผูเขารับการอบรมไดนำ
ความรูความเขาใจหลังการอบรมไปใช เพ่ือศึกษาถึง
การพัฒนาและเปล่ียนแปลงความสามารถในการผลิต
ส่ือการเรียนการสอนภาษาไทย ของผูเขารับการอบรม 

2. ควรมีศึกษาและพัฒนาหลักสูตร โดยการ
นำแนวคิดและเทคนิคการจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติในรูป
แบบอื่น ๆ มาใช เพ่ือคนหารูปแบบของการอบรมท่ี
เหมาะสมกับบริบทตาง ๆ  

3. ควรมีพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับเรื่องการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาในสาขาวิชา
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือนำความรูความสามารถ
และประสบการณในการผลิตส่ือการสอนไปพัฒนา
และประยุกตใชในการฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
ไดอยางเหมาะสมตอไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ี สำเร็จลุลวงดวยดี โดยความ
กรุณาอยางย่ิงจากผูชวยศาสตราจารย  ดร.จีรพรรณ 
นิลทองคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน จอมบึง  ซึ่งไดใหคำ
แนะนำท่ีเปนประโยชนย่ิงตอการเสนอโครงการขอทุน
อุดหนุนงานวิจัย  จนทำใหงานวิจัยฉบับน้ีสำเร็จสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณผู ช วยศาสตราจารย  

ดร.กรัณยพล วิวรรธมงคล  ดร.โภคิน โชติเวศยศิลป 
ผูชวยศาสตราจารยระวีวรรณ อินทรแหยม  อาจารย
ประทิน พำขุนทด และอาจารยศรีอัมพร ประทุมนันท 
ท่ีใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญ  ในการพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตร

และไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมที่เปนประโยชนย่ิง 
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ขอขอบพระคุณอาจารยสุนันทา  สุนทร
ประเสริฐ  ที่ไดกรุณาเปนวิทยากรในการทดลองใช
หลักสูตรฝกอบรม โดยเนนใหผูเขารับการฝกอบรมได
ปฏิบัติจริงดวยตนเองอยางมีความสุข บังเกิดผลสำเร็จ
อยางสูงสุด และขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย 
ไพบูลยวรรณ  จิตพัฒนกุล  ที่ไดกรุณาใหคำปรึกษา
แนะนำในการดำเนินงานดวยดีมาโดยตลอด   

ทายน้ีขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
ที่ใหงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยน้ี 
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การศึกษาคุณลักษณะของผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษา 
ตามความตองการของนิสิตระดับปริญญาโท 
A Study of Characteristics of Social Studies Lecturers Based on  
The Demand of Master’s Degree Students 

 
เกศินี  ครุณาสวัสดิ์* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาตามความ
ตองการของนิสิตระดับปริญญาโท กลุมตัวอยาง คือนิสิตระดับปริญญาโทในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการศึกษาและการจัดการเรียนรู (วิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย   
ศรีนคริทรวิโรฒ  จำนวน 20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน จำนวน 1 ชุด ผล
การวิจัยปรากฏวา 1) ในภาพรวมนิสิตสวนใหญตองการใหผูสอนมีคุณลักษณะท้ัง 4 ดานไดแก  ดานสวน
บุคคล ดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการจัดการเรียนรู อยูระดับมากท่ีสุด และ 
2) เม่ือแยกแตละดาน คุณลักษณะท่ีนิสิตมีความตองการมากท่ีสุด ดังน้ี 2.1) ดานสวนบุคคล ผูสอนมีคุณสมบัติใน
เร่ืองการจบการศึกษาทางสังคมศึกษาหรือการสอนสังคมศึกษามากท่ีสุด 2.2) ดานความรูความสามารถ  
ผูสอนสามารถถายทอดความรูทางดานสังคมศึกษาหรือการสอนสังคมศึกษาไดอยางถูกตองมากที่สุด  
2.3) ดานคุณธรรม จริยธรรม ผูสอนมีคุณลักษณะท่ีไมลำเอียงและมีความยุติธรรมกับศิษยมากท่ีสุด  
2.4) ดานการจัดการเรียนรู ผูสอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายมากท่ีสุด  

 
The objective of this study was to study characteristics of social studies lecturers  based 

on the demand of master’s degree students. The subjects were 20 master’s degree students 
studying Master of Education in the major of Educational Science and Learning Management  

(Science of Social Studies Learning Management) at Srinakharinwirot University. The instrument 
used for data collection was a questionnaire developed by the researcher. The results revealed 
that: 1) the overall Master’s degree students require the most lecturers  with four characteristics as 
follows: Personal background, Knowledge, Morality and ethics, and Learning management;  
2) When taking each characteristic into account, the most required characteristics were as follows: 

2.1) Personal background - lecturers  with the qualification in the field of social studies education 
or teaching social studies were the most required; 2.2)  Knowledge  – lecturers  with the ability to 
convey social studies knowledge or teaching social studies accurately were the most required;  

2.3) Morality and ethics – lecturers  with neutrality and impartiality were the most required;  

* อาจารย ดร. สาขาวิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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2.4) Learning management – lecturers  with the variety of learning management were the  
most required 
 
บทนำ  

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา 
การศึกษาและการจัดการเรียนรู  เปนหลักสูตรหนึ่ง
ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยเร่ิมรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนมา 
และมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม 
จ ริยธรรมมีค า นิยมอันดีงามเปนแบบอย างใน                     
การปฏิบัติตน สามารถนำไปพัฒนาบุคคลและสังคม
อยางเหมาะสม  2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความ
เขาใจ มีความสามารถดานวิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู  3) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีทักษะ
ทางปญญา มีทักษะการคิด การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแกปญหาและ
พัฒนาการศึกษาและการจัดการเ รียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ  4) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีมนุษยสัมพันธ 
เปนผูนำทางวิชาการ มีความสามารถในการศึกษา 
คนควา สรางสรรคผลงาน การวิจัยทางการศึกษา 
สามารถประยุกตใชองคความรูดานวิทยาการจัดการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแกปญหา 
ที่มีความซับซอน และ 5) เพ่ือสรางสรรคองคความรู 
และนวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู 

โดยกระบวนการจัดการเรียน การวิจัยท้ังโดยอาจารย
ประจำ อาจารยผูสอนและนิสิต(คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2553) หลักสูตร 

ดังกลาวจึงใหความสำคัญกับผลิตบัณฑิตครูที่มี
คุณภาพ มีจิตสำนึกจรรยาบรรณวิชาชีพ  กาวทันกับ
การเปล่ียนแปลงของโลก และสามารถนำมาปรับใช

ในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับที่ไพฑูรย สินลารัตน (2555) ไดกลาวไววา ภารกิจ
หน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา คือ จุดมุงหมายใน 
การสรางคน เปนการผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียน
การสอน และตรงกับที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพ

อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(2558) ระบุเก่ียวกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาใน
การผลิตบัณฑิตไววา พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบัน
อุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด 

สำหรับวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
เปนเอกหน่ึงในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการศึกษาและการจัดการเรียนรูนั้น จึงตองให
ความสำคัญในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร   โดยการผลิตนิสิตครูสังคมศึกษาใหไดตาม
วัตถุประสงคน้ัน ซ่ึงจำเปนตองอาศัยหลากหลายปจจัย  
ปจจัยหน่ึงท่ีสำคัญคือผูสอนในหลักสูตรหรือครู 
ของครูจะตองมีคุณภาพ  จึงจะสามารถพัฒนาผูเรียน
ใหเปนบัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพได ดังท่ีภณิดา มา
ประเสริฐ (2555) กลาวถึงความสำคัญของผูสอน 
ใน เ อก สั งคมศึ กษาห รื อผู ส อน นิสิ ตค รู สั ง คม 
ศึกษาในสถาบันผลิตครูสามารถสรุปไดวา การผลิต 
ครูสั งคมศึกษา ท่ีมีประ สิท ธิภาพจำเปนตองมี
องคประกอบท่ีมีคุณภาพท้ังดานหลักสูตร กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน ผูสอน และผูเรียนท่ีจะเปนครู 
โดยแนวทางการพัฒนาผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษา
ในสถาบันผลิตครูจะตองดำเนินการท้ังในดานปริมาณ

และคุณภาพ นอกจากน้ีผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษา
ตองมีคุณลักษณะเฉพาะของครูสังคมศึกษาเพ่ือเปน
แบบอยางและถายทอดใหกับนิสิตครูนำไปปรับใช 
ในการจัดการเรียนรูในหองเรียนตอไป ดังท่ี  VanCleaf  
(1991) และ Maxim  (1999) กลาวตรงกันวา ครู
สังคมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตองมีคุณลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง และBerliner (1984 อางถึงใน VanCleaf 

1991) ยังไดสรุป คุณลักษณะของครูสังคมศึกษาท่ีดี 
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ตองประกอบไปดวย คุณลักษณะตามลักษณะสวน
บุคคล คุณลักษณะท่ีจะตองพัฒนาเพ่ือนสูความเปน
มืออาชีพ และคุณลักษณะตามลักษณะสวนบุคคล
และการอบรม  

ดังนั้นคุณลักษณะของผูสอนเอกการสอน
สังคมศึกษาจึงมีความสำคัญอยางมากตอการจัดการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามภารกิจของ
หลักสูตรใหประสบความสำเร็จ ซึ่งในสภาพปจจุบัน
กลับพบวาปริมาณของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีสอน
ในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการศึกษา
และการจัดการเ รียนรู( วิทยาการจัดการเ รียนรู
สังคมศึกษา)ยังมีไมเพียงพอ เพราะมีอาจารยบาง
ทานเกษียณอายุราชการและบางทานมีปญหาสุขภาพ
จนทำใหไมสามารถมาดำเนินการสอนได  สงผลให
หลักสูตรตองมีการเปดรับอาจารยใหมและขอความ
รวมมือจากอาจารยในหลักสูตรอื่นๆท่ีเก่ียวของมา
ชวยดำเนินการสอน รวมทั้งผูวิจัยยังพบวาปจจุบันมี
นิสิตที่อยูกำลังศึกษาในหลักสูตร มีเพียงจำนวน
นอยหรือยังไมถึงครึ่งหนึ่งของนิสิตทั้งหมดที่สอบ
เคาโครงปริญญานิพนธผาน จึงสะทอนใหทราบถึง
ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากคุณลักษณะของผูสอนใน
วิชาเอก โดยยังไมมีการทำวิจัยในประเด็นดังกลาว 

ผูวิจัยในฐานะผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษา
และเปนอาจารยประจำหลักสูตร รวมทั้งเปนอาจารย

ผูสอนในหลักสูตรดังกลาวจึงตองการศึกษาคุณลักษณะ
ของผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาตามความตองการ
ของนิสิตระดับปริญญาโท เพ่ือใหทราบความตองการ

ที่แทจริงของนิสิต และนำไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาในหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู(วิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา) ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตอไป 

 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
งานวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะของ 

ผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาตามความตองการ
ของนิสิตระดับปริญญาโท เปนการวิจัยเชิงสำรวจ  
(Survey Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
คุณลักษณะของผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาตาม
ความตองการของนิสิตระดับปริญญาโท  มีรายละเอียด
เก่ียวกับวิธีดำเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

ประชากรในการวิจัย คือ นิสิตในหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู (วิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา) ของ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จำนวน 28 คน  กลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง โดยเลือกเฉพาะนิสิตท่ียังไมไดสอบเคาโครง
ปริญญานิพนธจำนวน 20 คน   

เคร่ืองมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามที่
ผู วิจัยสรางแบบสอบถาม หลังจากนั้นผู วิจัยนำ
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหผู เ ช่ียวชาญจำนวน  
3 ทาน ตรวจความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)              
โดยหาคาดัชน ี IOC (The Index of Item Objective 
Congruence) และเลือกขอท่ีไดคาดัชนี IOC มากกวา 
0.5 (IOC >0.50) จนไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ 
ประกอบไปดวย 2 ตอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ตอนที่  1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน 

แบบเลือกตอบ (Check-list) และแบบปลายเปด 
(Opened-ended)   

ตอนท่ี 2   เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความ
ตองการของนิสิตระดับปริญญาโทเก่ียวกับคุณลักษณะ
ผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษา  มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)  ประกอบไป

ดวย  4 ดาน ไดแก ดานสวนบุคคล ดานความรูความ
สามารถ ดาน คุณธรรม จริยธรรม และดานการจัดการ
เรียนรู    
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ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล  
ผู วิจัยนำแบบสอบถาม สงใหกับกลุมตัวอยางใน 
การวิจัย โดยจัดสงและรับกลับดวยตนเอง หลังจาก
น้ันผูวิจัยนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ 
และพบวาแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมามีความสมบูรณ
ทุกฉบับ หลังนั้นผู วิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูล 
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชสถิติ ไดแก  
คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต ( ) และคาสวนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน (S.D.) นอกจากน้ียังมีเกณฑการแปล
ความหมายของคาคะแนนมัชฌิมเลขคณิตของความ
ตองการของนิสิตเก่ียวกับคุณลักษณะของผูสอนเอก
การสอนสังคมศึกษา ดังน้ี 
 3.50 - 4.00   คะแนน    ความหมาย
คุณลักษณะผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาดังกลาว 
นิสิตมีความตองการระดับ มากท่ีสุด 
 2.50 - 3.49 คะแนน ค ว า ม ห ม า ย 
คุณลักษณะผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาดังกลาว 
นิสิตมีความตองการระดับ มาก 
 1.50 - 2.49 คะแนน ค ว า ม ห ม า ย 
คุณลักษณะผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาดังกลาว 
นิสิตมีความตองการระดับ นอย 
 1.00 - 1.49 คะแนน ค ว า ม ห ม า ย 
คุณลักษณะผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาดังกลาว 
นิสิตมีความตองการระดับ นอยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะของ

ผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาตามความตองการ
ของนิสิตระดับปริญญาโท สามารถนำเสนอเปน  

2 ตอน ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของนิสิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

นิสิตท่ีตอบแบบสอบถามเปนนิสิตระดับ
ปริญญาโท ที่อยูในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการศึกษาและการจัดการเรียนรู (วิทยาการจัดการ
เ รี ยน รู สั ง คมศึ กษา )ขอ งคณะ ศึกษาศาสต ร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จำนวน 20 คน ซึ่ง 
ทุกคนยังไมสอบเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบไป
ดวย เพศชาย จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 และ
เปนเพศหญิง จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 70  สำหรับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตสวนใหญจบทาง
ดวยการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษาหรือการสอน
สังคมศึกษา จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85 และ 
มีนิสิต ท่ีไม ไดจบทางดานการศึกษาในวิชาเอก
สังคมศึกษาหรือการสอนสังคมศึกษา จำนวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 15 โดยจบทางดานสังคมศาสตร  
ไดแก ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร และ การพัฒนาชุมชน 

ตอนท่ี 2 ความตองการของนิสิตระดับ
ปริญญาโทเกี่ยวกับคุณลักษณะผูสอนเอกการ
สอนสังคมศึกษา 

การนำเสนอผลการวิจัยในสวนน้ีเปนผลการ
วิเคราะหความตองการของนิสิตระดับปริญญาโทเก่ียว
กับคุณลักษณะผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษา ทั้งใน
ภาพรวมและคาคะแนนสูงสุดในแตละดานของ

คุณลักษณะผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษา ดังแสดง
ในตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหในภาพรวมเก่ียว
กับคุณลักษณะผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาตาม
ความตองการของนิสิตระดับปริญญาโท และตารางท่ี 

2 แสดงผลการวิเคราะหคาคะแนนสูงสุดในแตละดาน
ของคุณลักษณะผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษา ตาม
ความตองการของนิสิตระดับปริญญาโท ตามลำดับ 

มีรายละเอียดตอไปนี้ 
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ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

จากตารางที่ 1 ปรากฏวา ในภาพรวม  
นิสิตระดับปริญญาโทมีความตองการใหผูสอนเอก
การสอนสังคมศึกษามีคุณลักษณะทุกดานในระดับ
มากท่ีสุด (  = 3.82 S.D. = 0.05)  มีรายละเอียด
ของทุกดานดังน้ี  

 1) ดานสวนบุคคล นิสิตมีความตองการ
ในดานน้ีในระดับมากท่ีสุด (  = 3.75 S.D. = 0.31)   

 2) ดานความรูความสามารถ นิสิต 
มีความตองการในดานน้ีในระดับมากที่สุด (  =3.86  
S.D.=0.32)   

 3) ดานคุณธรรม จริยธรรม นิสิตมี
ความตองการในดานน้ีในระดับมากท่ีสุด  (  = 3.86 
S.D. = 0.30)   

 4) ดานการจัดการเรียนรู นิสิตมีความ
ตองการในดานน้ีในระดับมากที่สุด (  = 3.79 S.D. 
= 0.36)   

เมื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบคาคะแนนใน
แตละดาน  ผูวิจัยพบคาคะแนนสูงสุดในแตละดานท่ี
นาสนใจ ซึ่งขอนำเสนอในตารางท่ี 2 แสดงผลการ
วิเคราะหคาคะแนนสูงสุดในแตละดานของคุณลักษณะ
ผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษา ตามความตองการ
ของนิสิตระดับปริญญาโท ดังตารางท่ี 2 

 

 

  (n=20) 

 S.D. 
 

1.  3.75 0.31  
2.  3.86 0.32  
3.   3.86 0.30  
4.  3.79 0.36  

 3.82 0.05  

ตารางท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะหในภาพรวมเก่ียวกับคุณลักษณะผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษา 
                 ตามความตองการของนิสิตระดับปริญญาโท 
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ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

จากตางรางท่ี 2 ปรากฏวา  คาคะแนนมาก
ที่ สุ ดของ คุณลักษณะของ ผู สอน เอกการสอน
สังคมศึกษาที่นิสิตระดับปริญญามีความตองการ 
ในแตละดานมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ดานสวนบุคคล นิสิตระดับปริญญา
โทมีความตองใหผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษามี
คุณสมบัติในเรื่องการจบตรงกับวิชาเอก คือเอก

สังคมศึกษาหรือการสอนสังคมศึกษามากท่ีสุด  
(  =4.00 S.D.=0.00)     

 2) ดานความรูความสามารถ นิสิต

ระดับปริญญาโทมีความตองใหผูสอนเอกการสอน
สังคมศึกษาสามารถถายทอดความรูทางดาน
สังคมศึกษาหรือการสอนสังคมศึกษาไดอยางถูกตอง

มากท่ีสุด (  =4.00 S.D.= 0.00 )  

 3) ดานคุณธรรม จริยธรรม นิสิตระดับ
ปริญญาโทมีความตองใหผู สอนเอกการสอน
สังคมศึกษามีคุณลักษณะท่ีไมลำเอียงและมีความ
ยุติธรรมกับศิษยมากท่ีสุด (  = 3.95 S.D. = 0.22)  

 4) ดานการจัดการเรียนรู นิสิตระดับ

ปริญญาโทมีความตองใหผู สอนเอกการสอน
สังคมศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยาง
หลากหลายมากท่ีสุด (  = 3.90 S.D. = 0.44 ) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะ
ของผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาตามความตองการ
ของนิสิตระดับปริญญาโท สามารถสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัยไดดังน้ี 

 
 

  (n=20)

 S.D.  
1.  

- (                
) 

4.00 0.00
 

2.   
-  

 
4.00 0.00

 
3.   

-  3.95 0.22
 

4.   
-  3.90 0.44

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะหคาคะแนนสูงสุดในแตละดานของคุณลักษณะผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษา  
ตามความตองการของนิสิตระดับปริญญาโท 
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ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

1. ในภาพรวมนิสิตระดับปริญญาโทสวน
ใหญตองการใหผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษามี
คุณลักษณะท้ัง 4 ดาน อยูระดับมากท่ีสุด ไดแก  ดาน
สวนบุคคล ดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และดานการจัดการเรียนรู สาเหตุที่เปนเชน
นี้เพราะคุณลักษณะทุกดานมีความสำคัญและสงตอ
การผลิตนิสิตระดับปริญญาโทใหมีคุณภาพ ตามที่  
Berliner (1984  อางถึงใน VanCleaf  1991) สรุปถึง
คุณลักษณะของผูสอนสังคมศึกษาท่ีดีไววาการเปนผู
สอนสังคมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตองมีคุณลักษณะ
หลายดาน ไดแก คุณลักษณะตามลักษณะสวนบุคคล 
คุณลักษณะท่ีจะตองพัฒนาเพ่ือใหสูความเปนมือ
อาชีพและคุณลักษณะตามลักษณะสวนบุคคลและ
การอบรม สอดคลองกับภณิดา มาประเสริฐ (2555) 
ท่ีระบุวาในประเด็นเร่ืองคุณภาพของการพัฒนาอาจารย
ผูสอนสังคมศึกษาในสถาบันผลิตครู ไววา ครูของครู 
จะตองมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามองคประกอบ
ยอย ไดแก ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ และดาน
กระบวนการคิด 

2. เม่ือแยกแตละดาน คุณลักษณะท่ีนิสิตมี
ความตองการมากท่ีสุด ดังน้ี  

 2.1 ดานสวนบุคคล นิสิตตองการให 
ผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษามีคุณสมบัติในเรื่อง
การจบการศึกษาตรงกับวิชาเอก คือสังคมศึกษาหรือ
การสอนสังคมศึกษามากท่ีสุด เพราะเน้ือหาของการ
สอนสังคมศึกษามีความเฉพาะของตนเอง ท่ีไมใชบุคคล
ใดก็สามารถสอนไดหรือจบเฉพาะทางดานสังคมศาสตร 
หรือสังคมวิทยา ก็สามารถสอนได แตการสอน
สังคมศึกษา เปนการนำความรูจากหลากหลายศาสตร
มาบรูณาการเพ่ือจดัการเรียนรูใหผูเรียนเปนพลเมืองด ี
ดังท่ี Chaille & Britain (1991 อางถึงใน Maxim 1999) 
กลาวถึงความเฉพาะของการสอนสังคมศึกษาไววาการ
สอนสังคมศึกษาเปนการบูรณาการทักษะการคนหา
ความรูจากศาสตรตาง ๆ ในสังคมศาสตร โดยครู
สังคมศึกษาจำเปนจะตองเขาใจวิธีการศึกษาหาความรู
ของท้ัง นักธรณีวิทยา (Geographer) นักเศรษฐศาสตร 

(Economist) นักรัฐศาสตร (Political scientist)  
นักประวัติศาสตร (Historian) สอดคลองกับลาวัณย
วิทยาวุฑฒิกุล (2533) กลาววา สังคมศึกษา หมาย
รวมถึงท้ังเน้ือหาสาระ ความตองการของสังคม  
ความตองการของผู เ รียนและสาระความรูที่มี
สังคมศาสตร (สวนใหญ) มนุษยศาสตร และ 
อื่นๆ ที่เก่ียวของเปนพ้ืนฐาน โดยคัดสรรสาระท่ีเปน
พ้ืนฐานเพ่ือความเปนพลเมืองดี  และเหมาะสมแก
การเรียนรูในระดับโรงเรียนผสมผสานกัน  และวลัย 
อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555) กลาววา สังคมศึกษา
เปนวิชาท่ีมีลักษณะท่ีเปนการบูรณาการแบบสห
วิทยากร (interdisciplinary integration) โดยบูรณาการ
ความรูที่ไดคัดสรรมาจากกลุมวิชาสังคมศาสตร(สวน
ใหญ) และมนุษยศาสตร ดังน้ันการท่ีผูสอนเอกการ
สอนสังคมศึกษาจบตรงกับสาขาวิชาที่สอน  จึงเปนมี
คุณลักษณะเฉพาะอาจารยในเอกการสอนสังคมศึกษา 
ตามท่ีภณิดา   มาประเสริฐ (2555) อธิบายวา แนวทาง
การพัฒนาอาจารยผูสอนสังคมศึกษาในสถาบันผลิต
ครูจะตองดำเนินการในดานปริมาณ โดยการจัดหา
คณาจารยใหมีจำนวนเพียงพอและตรงกับสาขาของ
หลักสูตรการผลิตครู รวมท้ังมีการหาคณาจารยทดแทน
อัตราเกษียณ 

 2.2 ดานความรูความสามารถ นิสิต
ระดับปริญญาตองการใหผูสอนสามารถถายทอดความ
รูทางดานสังคมศึกษาหรือการสอนสังคมศึกษาได
อยางถูกตองมากที่สุด  เพราะสะทอนใหเห็นถึง
ประสิท ธิภาพของผูสอนเ น่ืองจากความรู ของ
สังคมศึกษามีหลากหลายประเภท ไดแก ขอเท็จจริง 
มโนทัศน ความคิดรวบยอดหรือหลักการ และทฤษฎี 
(ลาวัณย วิทยาวุฑฒิกุล 2553) จึงเปนหนาท่ีของ 
ผูสอนในการถายทอดความรูที่ถูกตอง เพ่ือใหนิสิตนำ
ไปปรับใชในการจัดการเรียนรูในหองเรียนและการทำ
ปริญญานิพนธของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ดังท่ี VanCleaf (1991) กลาวถึง ผูสอนสังคมศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ ตองมีความเขาใจอยางถองแท กลาว
คือ ผูสอนที่มีประสิทธิภาพจะตองเขาใจเนื้อหาท่ีตัว
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เองจะสอน โดยจะตองเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสม เพียงพอ 
และรอบดาน พรอมทั้งจะตองเลือกหัวขอที่เหมาะสม 
ใหตรงตามระดับชั้นของผูเรียน เพราะหากผูสอน 
ไมเขาใจในเน้ือหาท่ีจะสอนก็จะไมสามารถตอบคำถาม
ของผูเรียนได ผูสอนจึงไมสามารถนำเสนอขอมูล 
ที่ถูกตองได  

เมื่อพิจารณาดานสวนบุคคลและดานความ
รูความสามารถจะพบวามีความสอดคลองกันเพราะ
การท่ีผูสอนจบทางดานตรงสาขาคือสังคมศึกษาหรือ
เอกการสอนสังคมศึกษา สามารถสะทอนใหเห็นถึง
ความเขาใจในความสำคัญของวิชาสังคมศึกษา  
(Maxim 1999)และยังสามารถเปนหลักฐานท่ีใช
ประกอบในการพิจารณาวาผูสอนมีความรูความเขาใจ
เน้ือหาไดเปนอยางดี และสามารถถายทอดใหผูเรียน
ตอไปได เพราะหากผูสอนไมมีองคความรูทาง
สังคมศึกษามากพอต้ังแตตน  กระบวนการเปล่ียนแปลง
องคความรูในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนยอมไม
ประสบความสำเร็จ (VanCleaf 1991)   

 2.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม นิสิต
ตองการใหผูสอนมีคุณลักษณะท่ีไมลำเอียงและมีความ
ยุติธรรมกับศิษยมากท่ีสุด สอดคลองจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูในดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการ ที่ระบุ
วาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการ 
ดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชนจากการใชตำแหนงหนาท่ีโดย 
มิชอบ (คุรุสภา  2558)  ดังนั้นผูสอนตองระมัดระวัง
ในการปฏิบัติตนใหเหมาะสมและจะเปนแบบอยางท่ี

ดีกับนิสิต สอดคลองกับที่ Berliner (1984  อางถึงใน  
VanCleaf 1991)  ท่ีกลาวไววา เร่ืองการมีความยุติธรรม 
และเปนตัวอยางท่ีดี เปนคุณลักษณะตามลักษณะ
สวนบุคคลและการอบรมของครูสังคมศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 2.4 ดานการจัดการเรียนรู นสิติตองการ 
ใหผูสอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยาง
หลากหลายมากท่ีสุด เพราะเน้ือหาหลายอยางของ
สังคมศึกษาไมสามารถสอนโดยใหการจดจำได เชน 
การอานแผนท่ี การใชหนังสือแผนท่ี รวมท้ังตัวอยาง
เหตุการณที่ซับซอนในวิชาสังคมศึกษา (VanCleaf  
1991) โดยผูสอนสังคมศึกษาตองมีความยืดหยุน  
ไมยึดติดกับวิธีการสอนเพียงวิธีเดียว จะตองเขาใจใน
ความตองการท่ีหลากหลายของผูเรียน แลวตอง
สามารถท่ีจะพาผูเรียนไปยังความตองการของแตละ
คนได จึงตองสามารถสอนไดทั้งแบบท่ีเนนครูเปน
ศูนยกลาง หรือ ผู เรียนเปนศูนยกลาง ขึ้นอยู กับ
สถานการณ  ดังน้ันการเลือกรูปแบบการสอนที่
หลากหลายเปนสิ่งท่ีสำคัญในหองเรียน การสอนดวย
รูปแบบเดียวตลอดน้ันนำใหเกิดขอจำกัดในการเรียน
รู ผลจากการวิจัยบงช้ีวาไมมีวิธีการสอนท่ีดีท่ีสุด เทคนิค
การสอนท่ีหลากหลายจึงเหมาะสมและทำใหวิชา

สังคมศึกษานาสนใจ (Maxim  1987)   
 

ขอเสนอแนะ   
ขอเสนอแนะสำหรับผูสอนเอกการสอน

สังคมศึกษา 
1. ผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาท่ีไมจบ

ตรงกับวิชาเอกสังคมศึกษาหรือการสอนสังคมศึกษา 

ควรศึกษาตอในสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เพ่ือ
เปนหลักประกันวาสามารถถายทอดความรูทางการ
สอนสังคมศึกษาไดอยางถูกตอง 

2. ผูสอนเอกการสอนสังคมศึกษาที่จบตรง

กับวิชาเอกสังคมศึกษาหรือการสอนสังคมศึกษา ควร

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอใหมี
คุณลักษณะตรงกับตามความตองการของนิสิต เชน 
มีการจัดการเรียนรูใหมีความหลากหลาย  หรือไปเขา

รวมฝกอบรมเพ่ือหาความรูทางการจัดการเรียนรู 
ที่ทันสมัย แลวนำมาใชหรือถายทอดใหกับนิสิต 
ไดอยางถูกตอง  
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ขอเสนอแนะสำหรับผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผูรับผิดชอบหลักสูตร ควรคัดเลือก

คณาจารยที่มีความรูความสามารถที่จบตรงทางดาน
สังคมศึกษาหรือเอกการสอนสังคมศึกษา เพ่ือเปน
หลักประกันวาผูสอนดังกลาวจะมีความรูความสามารถ
ในการถายทอดความรูทางสังคมศึกษาไดถูกตองและ
ครบถวน 

2. ผู รับผิดชอบหลักสูตรควรใหความ
สำคัญดวยการพัฒนาคุณลักษณะในดานการจัดการ
เรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม ของผูสอนเอกการ
สังคมศึกษา โดยจัดใหการประชุมผูสอนเพื่อปรึกษา
หารือเก่ียวกับการจัดการเรียนรู หรือจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมของครูในยุคปจจุบัน หรือจัดใหมีการนิเทศ
ภายในข้ึน เพ่ือใหครูไดมีโอกาสพัฒนาคุณลักษณะ
ตาง ๆ ที่ตรงกับความตองการของนิสิต   
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การบูรณาการองคความคิดชาติพันธุดั้งเดิมเขาสู 
หลักสูตรสถานศึกษา: เปาหมาย โอกาส และความทาทาย 
Integrating Aboriginal Perspectives into the School Curriculum:  
Purposes, Possibilities, and Challenges  

 
ออมสิน จตุพร* 
อมรรัตน วัฒนาธร** 

บทนำ  
การบูรณาการองคความคิดชาติพันธุดั้งเดิม

เขาสูหลักสูตรสถานศึกษา: เปาหมาย โอกาส และ
ความทาทาย (Integrating Aboriginal Perspectives 
into the School Curriculum: Purposes, Possibilities
, and Challenges, 2011) โดยผูเขียน Yatta Kanu 
ศาสตราจารยประจำภาควิชาหลักสูตร การสอน และ
การเรียนรู (Department of Curriculum, Teaching 
& Learning) Faculty of Education, University of 
Manitoba ประเทศแคนาดา Kanu เปนศาสตราจารย
ที่มีความเช่ียวชาญในศาสตรดานหลักสูตร การวิจัย
เชิงคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูและ
การศึกษาเพ่ือความเสมอภาคและความยุติธรรม 
ทางสังคมในกลุมเยาวชนชายขอบ (Marginalized 
students) และกลุมชนพ้ืนเมือง (Aboriginal students) 

ของประเทศแคนาดา ดวยภูมิหลังของความเปน 
นักวิชาการที่มีความถนัดและความเชี่ยวชาญอยาง
กวางขวางสงผลใหหนังสือฉบับน้ีเปนหนังสือท่ีมีคุณคา
เชิงวิชาการสำหรับนักการศึกษา นักวิชาการดาน
หลักสูตรและการสอน นักวิจัยเชิงคุณภาพ นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาและผูกำหนดนโยบายทาง 
การศึกษาท่ีสนใจในประเด็นท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญา

ดั้งเดิมของชนพื้นเมือง (Aboriginal or Indigenous 
knowledge) มโนทัศนยุคหลังอาณานิคม (Postcolonial) 

แนวคิดการตอตานการเหยียดสีผิว  (Anti-racism) และ
ความยุติธรรมเชิงสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural 

justice) ถึงแมวา Kanu มิไดสืบเช้ือสายชาติพันธุด้ังเดิม
โดยตรง แตเธอกลับเปนบุคคลท่ีทำหนาท่ีสืบทอดมรดก

บทปริทัศนหนังสือ 

บทปริทัศนหนังสือ 
ออมสิน จตุพร, อมรรัตน วัฒนาธร 

* นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร   
** ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  



174

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

ทางวัฒนธรรมของชนกลุมนี้ซึ่งถูกสงผานการจัดการ
ศึกษาในยุคอาณานิคม เธอเลาวา “การศึกษาใน 
ยุคอาณานิคมที่ฉันไดรับใน Sierra Leone และตอมา
เปนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสหราชอาณาจักร
และแคนาดานับเปนประสบการณที่ทำให เ กิด 
ความเขาใจที่เต็มไปดวยอคติตอชาวแอฟริกันผิวดำ
ในดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติ 
กลาวอยางงายก็คือไมเพียงแตชาวแอฟริกันผิวดำ 
(ชาวแอฟริกันอเมริกัน-ผูปริทัศนหนังสือ) เทาน้ัน  
แตยังรวมไปถึงกลุมคนท่ีมีสีผิวและเช้ือชาติท่ีแตกตาง
ไปจากชาวผิวขาวอีกดวย ฉันรูดีวาพวกเขาตองตอสู
เพ่ืออัตลักษณทางวัฒนธรรม การถูกกัดกรอนความ
เปนตัวตน และการตอตานรูปแบบการศึกษาที่มี
ตะวันตกเปนศูนยกลางซึ่งความเขาใจผิดพลาดที่
เคลือบแคลงดวยอคติทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
และประวัติศาสตรทำใหกลุมคนเหลาน้ีตองทนอยูกับ
ความทุกขทีพ่วกเขามิไดสรางข้ึน” (Kanu, 2011, p. x)  
 ประสบการณภูมิหลังที่ Kanu ไดรับการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาใน Sierra 
Leone, West Africa ซึ่งปกครองโดยประเทศอังกฤษ
ในยุคอาณานิคมและประสบการณดานวิชาการของ
เธอท้ังท่ีเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและตอมา
เปนนักการศึกษาครูของมหาวิทยาลัยในแคนาดา 
ไมเพียงสรางความเปนนักวิชาการท่ีทุมเทใหกับการ

คนควาวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการใหแก
เธอเทาน้ัน แตยังทำใหเธอสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ
ภูมิปญญาด้ังเดิมของชนพื้นเมืองอยางลุมลึกมากย่ิง

ข้ึน และเพ่ือตอบโตนโยบายทางการศึกษาของผูกำหนด
นโยบายและนักการศึกษาท้ังหลายท่ีกำหนดประเด็น

การขาดโอกาสทางการศึกษาข้ึนมาเพ่ือใหผูเรียนกลุม
ชนพ้ืนเมืองไดรับโอกาสทางการศึกษาในระบบการ
ศึกษาท่ีรัฐจัดใหอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ Kanu 
ไดแยงวาทกรรมท่ีวาดวยความบกพรองหรือความไม
สมบูรณของผูเรียน (Discourse of Deficits) และศึกษา

วิเคราะหอยางละเอียดเก่ียวกับความทาทายและโอกาส

ที่เปนไปไดหลากหลายระดับ การศึกษาของเธอใน
คร้ังน้ีจะชวยสรางพ้ืนท่ีทางการศึกษาท่ีมีความยุติธรรม
สำหรับท้ังผูเรียนและครูอาจารยท่ีเปนชนพ้ืนเมืองและ
มิใชชนพ้ืนเมืองใหสามารถเปล่ียนแปลงหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาท่ีมีตะวันตกเปนศูนยกลางดวยความ
เขาใจอยางลึกซึ้งเก่ียวกับวัฒนธรรม องคความรู และ
ประวัติศาสตรของชนพื้นเมือง ผูเขียนกลาวไวอยาง
ชัดเจนวาเพียงแคหลักสูตรและการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรไมสามารถแกไขสภาพปญหาความขาดแคลน
ที่แทจริงซึ่งชนพ้ืนเมืองจำนวนมากจำตองใชชีวิตอยู
ภายใตบริบทดังกลาว Kanu เรียกรองใหนักการศึกษา
เอาใจใสอยางจริงจังในเร่ืองท่ีวาการจัดการศึกษาใน
แงมุมใด อยางไรท่ีจะมีความเหมาะสมตอผูเรียน 
ครอบครัว และชุมชนของชนพ้ืนเมืองเหลาน้ี และจะ
ตองใหความเคารพตอประวัติศาสตรท่ีมีความสัมพันธ
กับวิถีชีวิตของชนพ้ืนเมืองอกีดวย   

อนึ่งบทความปริทัศนหนังสือฉบับน้ี มีการ
ใชคำศัพทที่แปลเปนภาษาไทยแลวอาจจะกอใหเกิด
ความเขาใจคลาดเคล่ือนได ผูปริทัศนหนังสือไดยึด
ตนฉบับการใชคำภาษาอังกฤษและใชคำแปลภาษา
ไทยท่ีมีความหมายตรงกับตนฉบับมากที่สุด ผูเขียน
ใชคำวากลุมชนพื้นเมือง (Indigenous peoples) 
และกลุมชาติพันธุดั้งเดิม (Aboriginal peoples) 
ทดแทนกันตลอดท้ังเลม ดังน้ันจึงถือวาท้ัง 2 คำมี
ความหมายในลักษณะเดียวกันและใชแทนกันได 
นอกจากน้ันหนังสือฉบับน้ีผูเขียนไดเขียนข้ึนภายใต

บริบททางการศึกษาของประเทศแคนาดาซ่ึงประชากร
สวนใหญเปนชาวตะวันตกผิวขาวและท่ีเหลือเปน
ประชากรกลุมชาติพันธุด้ังเดิม ซ่ึงหมายถึงชนพ้ืนเมือง

ในแคนาดา (Aboriginal peoples in Canada) 
ในปจจุบันประกอบดวยกลุมชาติพันธุทั้งหมดกวา 
600 กลุม ประเด็นหรือขอวิพากษวิจารณตาง ๆ ที่
ปรากฏตลอดท้ังเลมจึงเกิดจากบริบททางสังคมท่ีเปน
สงัคมพหุวัฒนธรรมดังปรากฏในรายละเอียดตอไปนี้  

 

บทปริทัศนหนังสือ 
ออมสิน จตุพร, อมรรัตน วัฒนาธร 
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เปาหมาย โอกาส และความทาทายของการ
บูรณาการองคความคิดชาติพันธุดั้งเดิมเขาสู
หลักสูตรสถานศึกษา 

 ในบทที่ 1 “บทนำ: การบูรณาการองค
ความคิดชาติพันธุดั้งเดิมเขาสูหลักสูตรสถานศึกษา: 
เพราะเหตุใดจึงเปนเร่ืองท่ีมีความสำคัญจำเปน” Kanu 
แสดงใหผูอานเห็นอยางชัดเจนวาเธอมีความเขาใจ
อยางลึกซึ้งถึงความสำคัญและความจำเปนเรงดวนท่ี 
“ใหชนพ้ืนเมืองกำหนดวิถีทางแหงการศึกษาดวยตนเอง
อยางอิสระและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ชนพ้ืนเมืองใหดีขึ้นท้ังในระดับชาติและนานาชาติ”  
ผูเขียนไดพัฒนาโครงการท่ีใหความสำคัญกับการ
ผสมผสานวัฒนธรรม องคความรู และประวัติศาสตร
ของชนพ้ืนเมืองเขาสูการศึกษาในระบบ ซ่ึงการจัดการ
ศึกษาดังกลาวอยูภายใตกรอบแนวคิดการศึกษาเชิง
วิพากษ (Critical Theory) ที่วิเคราะหวิจารณถึงผล 
กระทบของลัทธิจักรวรรดินิยมและมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ถูกสงตอมายังชนพ้ืนเมืองในปจจุบัน สำหรับ Kanu 
นั้นเธอกลาวถึงความทาทายสำคัญ 2 ประการ ไดแก 
ประการแรกหากองคความรูพ้ืนเมืองยังคงมีสถานภาพ
เปนองคความรูชั้นสองหรือดอยกวา รวมทั้งไมไดถูก
บรรจุไวเปนสวนหน่ึงในหลักสูตรแกนกลางของประเทศ
จะสงผลใหชาวตะวันตกผิวขาวซึ่งเปนประชากรสวน
ใหญในสังคมยังคงมีเอกสิทธ์ิเหนือกวากลุมชนพ้ืนเมือง
ตอไป และประการท่ีสอง รัฐบาลควรใหการสนับสนุน
องคความรูพ้ืนเมืองใหเปนองคความรูที่สำคัญจำเปน
ตอการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม (2011, p. 4)   

Kanu พัฒนางานวิจัยของเธอจากขอ

สมมติฐานที่วา สาเหตุที่ผูเรียนชนพ้ืนเมืองที่เรียนใน
ระบบโรงเรียนของรัฐบาลไมไดรับการศึกษาอยาง
ตอเน่ืองและมีคุณภาพเน่ืองจากขาดการประสาน

สัมพันธระหวางบาน โรงเรียน และชุมชนพื้นเมือง  
(Kanu, 2002) ผูเขียนยอมรับถึงผลกระทบเชิงบวก

ของโรงเรียนประจำท่ีสามารถชวยเหลือเยาวชนพ้ืนเมือง
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมทั้งสรางขอสรุปจากการ

วิจัยท่ีสนับสนุนวาการศึกษาในระบบโรงเรียนของ
รัฐบาลสามารถหยุดย้ังอัตราผูเรียนชนพ้ืนเมืองที่มี
แนวโนมตอการไมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรถา
ทุกฝายรวมมือกันแกปญหาอยางจริงจัง และตองให
คุณคาตอมุมมอง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของ
ชนพ้ืนเมือง Kanu ไดพิจารณาถึงระบบการศึกษาท่ี
สงผลตอความรูสึกมีคุณคาของเยาวชนพ้ืนเมืองตอ
การดำรงอยูในสังคมปจจุบันโดยใชมุมมองเชิงจิตวิทยา
และมุมมองการเรียนรูเชิงสังคมวัฒนธรรม รวมถึง
ประเด็นเร่ืองการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองในการ
รวมคิด รวมทำ และรวมรับผิดชอบตามสิทธิและหนาท่ี 
ประเด็นดังกลาวน้ีควรไดรับการยกระดับไปสูการศึกษา
ถึงความยุติธรรมเชิงสังคม ถาสังคมตองการใหเยาวชน
พ้ืนเมืองไดรับการศึกษาอยางตอเน่ืองและมีคุณภาพ
ในโรงเรียน และไดรับประโยชนจากส่ิงที่รัฐจัดหาให 
เยาวชนพ้ืนเมืองตองไดรับการพัฒนาอัตมโนทัศนเชิง
บวก มีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ไดมี
โอกาสเขารวมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมหรือการ
ทำโครงการรับใชสังคมอยางจริงจัง โดยสถาบันที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการสรางความเปนพลเมืองดี เชน โรงเรียน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรพัฒนาชุมชน “จำเปน
ตองนิยามรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือความเปน
พลเมืองดีเสียใหม ทั้งในเร่ืองการเหยียดสีผิว การ

แบงแยกเช้ือชาติ และการจัดโครงสรางองคกรและ
การกำหนดอำนาจหนาท่ีการทำงานท่ีไมเสมอภาค
ดวยเชนกัน” (2011, p. 11)  

Kanu มีความพยายามอยางจริงจังท่ีจะทำให
องคความรูพ้ืนเมืองเปนองคความรูที่มีคุณคาตอทั้ง
ตนเองและสังคมภายนอก เธอไดเสนอมุมมองใหมๆ 
ที่เนนการขยายฐานองคความรูในสังคมแหงความรู
ใหกวางขวางย่ิงข้ึนไปอีกโดยเปนมุมมองการเรียนรู

เพ่ือการเปล่ียนแปลงในดานความฉลาด/สติปญญา  
(2011, p. 13) รวมถึงการสังเคราะหงานวิจัยจำนวน
มากที่กลาวถึงความฉลาด/สติปญญาวามีความ
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หลากหลาย (พหุปญญา) ไมจำกัด และแบงปนกันได 
(2011, p. 14) เธอเนนวามนุษยไดเรียนรูอยางมาก
จากองคความรูพ้ืนเมือง เชน ความรูเชิงนิเวศ และ
ความรูเชิงวิทยาศาสตร หาก (เรา) ไมรูจักเรียนรูองค
ความรูเหลาน้ันก็มิไดมีผลตอการดำรงชีวิตประจำวัน
มากนัก แตอาจสงผลใหองคความรูเฉพาะดานของ
ชาวแคนาดาคอยๆ สูญหายไป (2011, p. 15) การให
ความสำคัญตอมุมมองแบบตะวันตกเปนศูนยกลาง
ขององคความรูทั้งมวลและคนสวนใหญในสังคมไม
สามารถเขาถึงองคความรู ภูมิปญญาและมุมมอง 
อื่นๆ นั้นเปนการสรางกรอบเพื่อจำกัดองคความรู ซึ่ง
ไมเพียงเปนการทำลายตนเองแตยังสงผลตอสังคม
โดยรวม เพราะสังคมมนุษยในขณะน้ีมีความจำเปนท่ี
จะตองนำองคความรูที่ถูกส่ังสมไวในชุมชนทองถ่ิน
ตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใตสภาวะ
แวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันสูง (2011, p
.15) ดังนั้นการปฏิรูปหลักสูตรจึงมีความสำคัญ 
ตอการขยายความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและ
องคความรู พ้ืนเมืองดานตาง ๆ โดยประเด็นการ
วิพากษวิจารณหลักสูตรเปนประเด็นท่ีมีความโดด
เดนเม่ือ Kanu ตั้งคำถามวาหลักสูตรเพ่ือการสราง
ความเปนพลเมืองดีรูปแบบใดท่ีจะทำใหชนพ้ืนเมือง
สามารถดำรงอัตลักษณของตนไวไดมากที่สุดทั้งดาน
องคความรู ระบอบการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ 

อุดมการณ แนวปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
คุณธรรม (2011, p. 18) หนังสือฉบับนี้นับเปนจุดเร่ิม
ตนในการตอบรับการปฏิรูปนโยบายทางการศึกษาท่ี

ใหความสำคัญกับการบูรณาการองคความคิดชาติพันธุ
ดั้งเดิมเขาสูหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งในขณะเดียวกัน
ก็ตองยอมรับความซับซอน อุปสรรค และความเปน
ไปไดตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโครงการดังกลาวน้ีดวย  

นโยบายทางการศึกษาใหมที่กำหนดโดยรัฐ

ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เชน Ontario 
First Nation, Métis and Inuit Education Policy 
Framework (2007) และในระดับอุดมศึกษา เชน 

Accord on Indigenous Education (2010) โดย 
สภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรของแคนาดา 
ถือเปนตัวอยางปจจุบันซึ่งแสดงถึงการท่ีรัฐใหคำมั่น
สัญญาท่ีจะเปล่ียนแปลงการศึกษาโดยใหความสำคัญ
กับองคความรูพ้ืนเมืองและบรรจุไวในหลักสูตรแกน
กลาง นอกเหนือจากความสำคัญจำเปนท่ีตองมีการ
บูรณาการองคความรูพ้ืนเมืองเขาสูหลักสูตรสถาน
ศึกษา ดังกลาวไวในบทที่ 1 แลว Kanu ไดนำเสนอ
ขอมูลจากโครงการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณาท่ีมีความ
โดดเดนจำนวน 3 โครงการ โดยดำเนินการระหวางป 
2002-2007 ในโรงเรียนท่ีต้ังอยูเขตตัวเมืองของแคนาดา 
ประเด็นวิจัยท่ีเธอศึกษามี 4 ประเด็น คือ 1) องคความรู
พ้ืนเมืองอะไรท่ีสามารถถายทอดแบงปนไปสูสังคม
อื่น 2) วิธีการอะไรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

บูรณาการองคความรูและวัฒนธรรมของชนพ้ืนเมือง 
3) การบูรณาการมุมมอง/องคความรูพ้ืนเมืองเขาสู
หลักสูตรมีผลกระทบตอประเด็นดังตอไปนี้ เชน  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อัตราการเขาเรียน การมี
สวนรวมของผูเรียน และความคงทนในการเรียนรู
อยางไร และ 4) มุมมองและประสบการณของครูตอ
การบูรณาการองคความรู พ้ืนเมืองเขาสูหลักสูตร 
มีลักษณะอยางไร   

ในบทที่ 2 “ความเขาใจตอการบูรณาการ
มุมมอง/แนวคิดชาติพันธุดั้งเดิมผานทฤษฎีทางการ
ศึกษา” เปนการใหภาพรวมท้ังหมดเก่ียวกับมุมมอง/
มโนทัศนการวิจัยท่ี Kanu นำมาใชในการวิจัย ไดแก 

แนวคิดยุคหลังอาณานิคม (Postcolonial theory) 

ชาติพันธุวรรณนา (Ethnography) ทฤษฎีเชิงวิพากษ  
(Critical theory) และทฤษฎีการเรียนรูเชิงสังคม
วัฒนธรรม (Socio-cultural learning theory) ซึ่งวิธี
การวิจัยท่ีใชจะผสมผสานท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเนนกระบวนการอัตวิพากษ 

(Self-reflection) และแนววิภาษวิธี (Dialectic 
technique) กระตุนใหกลุมคนตาง ๆ ที่เก่ียวของมี
สวนรวมคิด รวมทำ และรวมสะทอนในกระบวนการ
วิจัยอยางเสมอภาค 
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ในบทท่ี 3 “สื่อกลางทางวัฒนธรรมสำหรับ
การเรียนรูของผูเรียนกลุมชาติพันธุด้ังเดิมภายใตระบบ
การศึกษาปกติ” Kanu นำเสนอมุมมอง/ตัวตนของ
กลุมเด็กและเยาวชนชาติพันธุ (First Nation and 
Metis) ซึ่งในที่นี้หมายถึงชนพ้ืนเมืองในแคนาดาวาได
รับประสบการณการศึกษาในระบบโรงเรียนเปน 
แบบใด อยางไร และมีผลกระทบตอชีวิตอยางไร เธอ
ไดอธิบายวิธีการศึกษาวิจัยและผลการวิจัยอยางลุม
ลึก โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องความสำคัญของเรื่อง
เลา รูปแบบการสื่อสาร ลีลาการเรียนรู แนวการสอน 
และการจัดหลักสูตรที่ เคารพตอความแตกตาง 
ดานชาติพันธุ  

ในบทท่ี 4 “การบูรณาการมุมมอง/แนวคิด
ชาติพันธุดั้งเดิมเขาสูหลักสูตรสถานศึกษา: แนวทาง
การประยุกตใช 5 ระดับในชั้นเรียน” Kanu เสนอ
ประเด็นท่ีควรนำไปพิจารณาเปนอยางย่ิงวามุมมอง/
แนวคิดของชนพื้นเมืองมิไดมีความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน หากแตมีมุมมองที่หลากหลาย กลาวคือนัก
วิชาการ นักการศึกษา หรือครูอาจารยท่ีศึกษาประเด็น
เรื่องชนพื้นเมืองตางก็มีแนวคิดในการบูรณาการองค
ความรูพ้ืนเมืองเขาสูการศึกษาในระบบแตกตางกัน
ออกไป และจากแนวคิดที่แตกตางท้ังในเรื่องเวลา 
พ้ืนท่ี และการดำรงอยู เธอไดประยุกตแนวคิดของ 
Bhabha (1994) ซึ่งเปนนักวิชาการผู เชี่ยวชาญ 

ดานวัฒนธรรมศึกษาและแนวคิดยุคหลังอาณานิคม 
(Post-colonial Studies) Bhabha เนนเร่ือง พ้ืนท่ีที่
สาม (third space) อันเปนพ้ืนท่ีเชิงสัญลักษณทาง

วัฒนธรรมที่ความแตกตางท้ังดานปรัชญา แนวคิด 
อุดมการณ หรือวัฒนธรรมไดรับการเจรจาตอรองและ
ผสมผสานจนเกิดความพอดี นอกจากน้ัน Friesen 
and Friesen (2002) ใหความสำคัญกับการบูรณาการ 
โดยการบูรณาการสามารถทำได 5 ระดับ ตั้งแต  

1) การกำหนดผลลัพธการเรียนรู 2) กำหนดกลยุทธ
การเรียนการสอน/วิธีการสอน 3) กำหนดเน้ือหาสาระ

ของหลักสูตรและส่ือการเรียนรู 4) การประเมินผล

การเรียนรูของผูเรียน และ 5) กำหนดปรัชญาที่เปน
ฐานแนวคิดของหลักสูตร (2011, p. 115) 

ในบทท่ี 5 “ความสำเร็จของโรงเรียนผาน
การบูรณาการองคความรูที่เนนผูเรียนกลุมชาติพันธุ
ดั้งเดิมโอกาสแหงการเรียนรูและความทาทายใหม”  
ผูเขียนนำเสนอประเด็นท่ีมีความลุมลึกในดานผลกระ
ทบจากการบูรณาการองคความรูพ้ืนเมืองเขาสูหลักสูตร
โรงเรียน Kanu พบคำตอบอยางมีนัยสำคัญใน 
เชิงบวกจากเยาวชนกลุมชาติพันธุในช้ันเรียน เยาวชน
กลุมน้ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
องคความรู/มุมมอง/คุณคาของชนพ้ืนเมือง ในขณะ
เดียวกันเยาวชนกลุมอื่นๆ ไมไดรับการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางดังกลาวน้ี ขาพเจาในฐานะ 
ผูอานตระหนักถึงความสำคัญของผลการวิจัยท่ีอธิบาย
วิธีการท่ีทำใหเยาวชนกลุมชาติพันธุเกิดความรูสึก
รวมเปนสวนหน่ึงในชั้นเรียนท่ีมีความเอื้ออาทรและ
ความปรารถนาดีตอกัน อยางไรก็ตามจากผลการวิจัย
ของ Kanu พบวาเพียงแคการบูรณาการองคความรู
พ้ืนเมืองเขาสูหลักสูตรไมมีน้ำหนักเพียงพอตอการ
เพ่ิมความคงทนในการเรียนและอัตราการประสบความ
สำเร็จดานการเรียนในผูเรียนกลุมชาติพันธุ ในระยะ
เร่ิมแรกเธอสนับสนุนอยางจริงจังวา การใหความรูความ
เขาใจและการจัดระบบองคความรูใหแกผูเรียนน้ัน
เปนมิติดานความยุติธรรมเชิงสังคมท่ีไมสามารถลด
ระดับความเขมขนลงได (2011, p. 24) ในขณะท่ี 
การบูรณาการชวยยกระดับผลการทดสอบของเยาวชน

ใหสูงข้ึน รวมถึงการคิดอยางมีวิจารณญาณ ความ
ม่ันใจในตนเอง และเสริมแรงจูงใจเยาวชนกลุมชาติพันธุ
ใหเขาเรียนในโรงเรียนสำหรับกลุมชาติพันธุในพ้ืนท่ีที่

มีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจมั่นคง เธอพบวา 
หลักสูตรและการสอนท่ีสอดคลองกับถ่ินฐานทางสังคม
วัฒนธรรมเพียงดานเดียวไมเพียงพอตอการเพ่ิมผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนใหแกเยาวชนกลุมนี้ การวิจัย
แบบพหุกรณีศึกษาท่ีทำการศึกษาตัวแปรเชิงโครงสราง
ระดับมหภาค เชน การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

บทปริทัศนหนังสือ 
ออมสิน จตุพร, อมรรัตน วัฒนาธร 



178

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 

ตางก็มีผลกระทบตอการศึกษาในระบบโรงเรียนของ
เยาวชนพ้ืนเมือง ตัวอยางเชน ครอบครัวชนพ้ืนเมือง
จำนวนมากอยูในสภาพขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ  
มีปญหาความขาดแคลน ไดรับการปฏิบัติในฐานะ
พลเมืองชั้นสอง ไมไดรับเงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และขาดระบบการสนับสนุนดานการเงิน
ที่จะนำไปใชในการบริหารจัดการโรงเรียนของชน
พ้ืนเมือง ประเด็นเหลาน้ีตองไดรับการพิจารณาและ
รวมแกปญหาอยางจริงจังและจริงใจจากทุกภาคสวน
ของสังคม (2011, p. 140) 

ในบทท่ี 6 “องคประกอบของศาสตรการสอน
เชิงวิพากษที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จของโรงเรียนท่ี
เนนชาติพันธุ” Kanu ไดนำเสนอฐานทรัพยากรการ
เรียนรูสำหรับนักวิชาการ นักการศึกษา และครูอาจารย 
เพ่ือการใชประโยชนและขยายมุมมอง/แนวคิดเก่ียว
กับวิธีการบูรณาการองคความรูพ้ืนเมืองเขาสูการ
จัดการศึกษา ฐานทรัพยากรท่ีผูเขียนกลาวถึงมีความ
ครอบคลุมทั้งสื่ออุปกรณตางๆ และองคความรูในตัว
คน ฐานทรัพยากรอาจจะไมเพียงพอตอความตองการ
ของทุกคน หากแตขึ้นอยูกับผูที่นำไปใชสามารถปรับ
ประยุกตใหเขากับบริบทของตนเองได นอกจากน้ันผู
เขียนไดใหความสำคัญตอบทบาทและผลกระทบเชิง
บวกท่ีผูเฒาผูแก ผูนำชุมชน และตัวแทนชนพ้ืนเมือง
มีตอโรงเรียน รวมถึงมุมมอง/แนวคิดของชนพ้ืนเมือง

ตองไดรับการพิจารณาและนำไปใชจริงในโรงเรียน   
ในบทที่ 7 “มุมมองของครูอาจารยตอการ

บูรณาการมุมมอง/แนวคิดชาติพันธุดั้งเดิม” Kanu ให

รายละเอียดในบทน้ีอยางลึกซึ้งและแสดงถึงความ
จริงใจในการพัฒนาการศึกษาของชนพ้ืนเมือง ประเด็น
เร่ืองความทาทาย การตอตานขัดขืน และการเหยียด
สีผิว ทั้งหมดนี้ยังคงดำรงอยูภายใตระบบการศึกษา
ในโรงเรียน รวมถึงครูอาจารยที่ไดรับมอบหมายให

ทำงานท่ีเก่ียวของกับความยุติธรรมและเทาเทียมกัน
ในสังคมตามนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ผูเขียน
มิไดเพิกเฉยตอความเคลือบแคลงสงสัยท่ีอาจนำไปสู

การกดทับหรือปดบังมิใหชนพ้ืนเมืองมีพ้ืนท่ี/ตัวตนใน
การจัดการศึกษา เชน ความกลัวตอการฝาฝนกฏหมาย
หรือจารีตประเพณี นอกจากน้ันการท่ีนักวิชาการ 
นักการศึกษา หรือครูอาจารยไดผสมผสานมุมมอง/
แนวคิดของชนพื้นเมืองเขาสูหลักสูตรโรงเรียนอยางมี
ความหมายหรือมีบริบท ถือวาเปนโอกาสในการพัฒนา
วิชาชีพท่ีสำคัญมากสำหรับบุคคลท่ีทำงานในวงการ
ศึกษา เธอยังพบวานักการศึกษา ครูอาจารย และ
เยาวชนท่ัวไปมองวาองคความรูเก่ียวกับชนพื้นเมือง
ที่ถูกกำหนดไวในหลักสูตรและเม่ือนำไปจัดการเรียน
การสอนใหแกผูเรียนน้ันมีปริมาณมากเกินไป (2011, 
p.132) เน่ืองจากการท่ีนักการศึกษา ครูอาจารย และ
นักเรียนท่ีมิใชชนพื้นเมืองขาดความเขาใจที่ถูกตอง

และมีทัศนคติเชิงลบตอหลักสูตรและการสอนที่
สอดคลองกับถ่ินฐานทางสังคมวัฒนธรรมของชน
พ้ืนเมืองน้ัน ถา Kanu ไดรวบรวมขอวิพากษวิจารณ
เก่ียวกับวิธีการท่ีนักการศึกษาสามารถนำไปใชจัดการ
กับแนวคิดที่ไมลงรอยกันก็จะเปนประโยชนอยางย่ิง
ตอทุกฝาย อาทิเชน แบงแยกใหชัดเจนระหวาง  
หหุวัฒนธรรมศึกษา (Multicultural education) และ
พ้ืนเมืองศึกษา (Indigenous education) (Hutchinson
, 2007; cited in Kanu, 2011, p. 225) หรือการเผย
ใหเห็นถึง อภิสิทธ์ิที่เหนือกวาของชาวตะวันตกผิวขาว 
(McIntosh, 1988; cited in Kanu, 2011, p. 226) 

อยางไรก็ตาม Kanu แสดงถึงความไมสอดคลอง
สัมพันธกันระหวางผลการสำรวจความตองการของผู
เรียนและครูทุกคนในโรงเรียน และทำการยืนยันวา
ประเด็นปจจัยท่ีสนับสนุนหรือยับย้ังการบูรณาการ
มุมมอง/แนวคิดของชนพ้ืนเมืองเขาสูหลักสูตรควร

เปนขอบเขตสำหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังตอๆ ไป  
(2011, p. 226)  

ในบทท่ี 8 “เสนทางสูอนาคต: บทเรียนจาก
การนำไปใช” Kanu ไดพิจารณาไตรตรองเก่ียวกับ
งานท่ีเธอทำอยู รวมถึงกุญแจสำคัญท่ีเธอไดเรียนรู

จากงานวิจัยและนำไปสูการแลกเปล่ียนวิสัยทัศนดาน
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หลักสูตรสำหรับเยาวชนพ้ืนเมือง ดังเชน “livable 
and imbued with human dignity” ซึ่งหมายถึง  
ความมีชีวิตชีวาและมีความเปนมนุษยที่เต็มเปยม  
(2011, p. 204) ผูเขียนนำแนวคิดเก่ียวกับการอุปมา
เปรียบเทียบลักษณะของหลักสูตร 4 ประการมาใช 
ไดแก 1) ประสบการณชีวิตและอัตชีวประวัติของบุคคล 
(currere) 2) การเดินทางเพ่ือคนหาตนเองในเชิงจิต
วิญญาณและสรางความหมายใหมใหกับชีวิตของ
ตนเอง (spiritual journey and transcendence)  
3) การสนทนาอยางสลับซับซอน (complicated 
conversation) และ 4) ชุมชนหรือทองถ่ิน (community)
โดยกระบวนการของหลักสูตรท้ัง 4 ประการน้ีจะเนน
ที่การทำความเขาใจหลักสูตร (Understanding 
Curriculum) ซ่ึงเปนกระบวนทัศนการศึกษาแนวปฏิรูป
ที่ Pinar นำมาใชเพ่ือปฏิรูปนิยามและสถานภาพของ
ศาสตรดานหลักสูตรในทศวรรษ 1970’s เม่ือการ
วางแผนและพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Planning 
and Development) กลับมิใชวาทกรรมหลัก  
(Dominant Discourse) ของการศึกษาในศาสตรดาน
หลักสูตรอีกตอไป (ออมสิน จตุพร และอมรรัตน วัฒนา
ธร, 2557, หนา 160) โดยศาสตรดานหลักสูตร 
เกิดการเปล่ียนแปลงไปสูปริมณฑลของการศึกษา
ประสบการณทางการศึกษา (Educational Experiences)

ที่มีความละเอียดออน ลึกซ้ึง และเนนท่ีความเขาใจ

อยางลุมลึก (Understanding Curriculum) (Pinar, 
1975, p. 32)  

วิสัยทัศนดานหลักสูตรที่ Kanu นำมาใช

พิจารณาประสบการณทางการศึกษาท่ีเยาวชนพ้ืนเมือง
ไดรบัสอดคลองกับความหมายของ “currere” (Pinar, 
2006) ดังที่ Pinar (2012) กลาววา เปนการศึกษา
และทำความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับประสบการณ
ทางการศึกษาท่ีผานมาในอดีตของปจเจกบุคคล  

(Regressive turn to autobiographical and 
educational past) ซึ่งอยูภายใตบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม การเมือง และประวัติศาสตรในระดับมหภาค 

(Synthesis turn to fragments of experience and 
larger political-cultural context) ใหกาวไปขางหนา
ดวยสติ ไมสับสน และมีจุดยืนท่ีชัดเจน (Progressive 
turn toward imagined future) เปนการสรางจินตภาพ
แหงอนาคตและคิดเชิงวิพากษตอประสบการณทาง 
การศึกษาท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต (Analytical 
turn toward one’s educational past, present and 
future) ซึ่งนำไปสูการเรียนรูเพ่ือใหเกิดปญญาอยาง
แทจริง Kanu (2011, p. 204) เนนวาลักษณะของ
หลักสูตรดังกลาวน้ีสามารถเสริมพลังแหงการเรียนรู
ใหแกเด็กและเยาวชนพ้ืนเมืองไดอยางแทจริง  

 
บทสงทาย 

ทายท่ีสุด งานวิจัยของ Kanu ถือวาเปนฐาน
ทรัพยากรการเรียนรูที่สำคัญเพ่ือการทำความเขาใจ
ถึงความสำคัญและความทาทายในการบูรณาการ
องคความคิดชาติพันธุด้ังเดิมเขาสูหลักสูตรสถานศึกษา 
ในฐานะท่ีเธอเปนนักวิชาการผูหน่ึงท่ีมีความจริงใจ
และพยายามสรางการศึกษาเพ่ือการเปล่ียนแปลงใน
ทุกวิถีทางท่ีเธอสามารถทำได อยางไรก็ตาม ความ

ทาทาย การตอตาน หรืออุปสรรคตางๆ เปนส่ิงท่ี 
ไมสามารถหลีกเล่ียงได แตในขณะเดียวกันก็มีความ
สำเร็จใหไดศึกษาและพัฒนางานตอไป หนังสือฉบับ
น้ีไดเสนอมุมมองท่ีแทจริงท่ีทำใหงานยุติธรรมเชิงสังคม
ในวงการศึกษาสามารถขับเคล่ือนจากระดับนโยบาย

รัฐไปสูการปฏิบัติจริงไดสำเร็จบนพ้ืนฐานสังคม 
ที่มีความสลับซับซอนและเงื่อนไขตางๆ ที่ไมสามารถ

ควบคุมได 
Kanu กลาวท้ิงทายวา “ภายใตนโยบายการ

ผสมกลมกลืนคนในชาติใหมีวัฒนธรรมเดียว เฉพาะ
โรงเรียนเทาน้ันท่ีสามารถจัดการกับปญหาทางสังคม
ใหดีขึ้น ดังน้ันโรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการนำ

หลักสูตรเชิงปฏิรูปสังคมไปใชวิพากษและพลิกฟน
นโยบายทางการศึกษาของแคนาดาท่ีเปนมรดกตกทอด
มาตั้งแตยุคอาณานิคม” (2011, p. 224) สำหรับนัก
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติคม   คาวีรัตน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  

ผูชวยศาสตราจารยดารณี   คำแหง  

รองศาสตราจารย ดร.นภพร   ทัศนัยนา  

อาจารย ดร.นิยะดา   จิตตจรัส  

อาจารย ดร.บุญฤทธ์ิ   ปยะศรี  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกอบ   กรณีกิจ  

อาจารย ดร.ปยะพงษ   ไสยโสภณ  

อาจารย ดร.พลวัต   วุฒิประจักษ  

อาจารย ดร.ภทรพร   ยุทธาภรณพินิจ  

อาจารย ดร.มนตชัย   พงศกรนฤวงษ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัสวาสน  โกวิทยา  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต   พัฒผล  

รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   วงษใหญ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  

อาจารย ดร.ศักด์ิสิน   ชองดารากุล  

อาจารย ดร.ศุภวรรณ   สัจจพิบูล  

รองศาสตราจารยสมประสงค   นวมบุญลือ  

รองศาสตราจารย ดร.สิริยา   สัมมาวาจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร บุญสง   

อาจารย ดร.สุทธิรักษ   ทรัพยสิรินทร  

รองศาสตราจารย ดร.เสาวคนธ   สุดสวาสด์ิ  

รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา   รัตนอุบล  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน   บางทาไม  

อาจารย ดร.โอภาส   เกาไศยาภรณ  
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แนะนำผูเขียน 

อาจารย ดร.กมล  โพธิเย็น  
สถานท่ีทำงาน /ที่อยู   ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail :kamol.pho2@gmail.com  
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ : จิตวิทยาการศึกษา   จิตวิทยาการเรียนการสอน 
 
อาจารย ดร.เกศินี  ครุณาสวัสดิ์  
สถานท่ีทำงาน /ที่อยู   คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองเตย  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110  
E-mail :kasinee.kk@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ : การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและการสอน 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย   
35/39  หมูบานสีวลี  ถ.ราชพฤกษ  บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  11130 
E-mail :kirboonj@gmail.com  
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ :การศึกษาผูใหญ การพัฒนาชุมชน การเรียนรูของชุมชน 
 
อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล   
สถานท่ีทำงาน /ที่อยู   ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  

จังหวัดนครปฐม  73000 

E-mail :kunat@su.ac.th 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ :จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา 
 

อาจารย ดร.จงจันท มหาดเล็ก  
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail: MAHADLEK_J@silpakorn.ed  
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ : เภสัชศาสตร 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีย เจริญธีรบูรณ  
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู ภาควิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail: CHAROENTEERABOO_J@su.ac.th 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ : เภสัชศาสตร  ชีวเคมี 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกร  สงคราม   
สถานท่ีทำงาน /ที่อยู   สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 
E-mail :ksonutth@kmitl.ac.th 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ :เทคโนโลยีการเกษตร 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร  จันทรนำชู   
สถานท่ีทำงาน /ที่อยู   ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  
จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail :Plungpanpat@gmial.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ :พัฒนศึกษา 
 
รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา   
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู   ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : narin2100@yahoo.com 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ :พัฒนศึกษา 
 
อาจารย ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท  
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail: Thong_nantawat@hotmail.com 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ : การพัฒนามนุษย การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 
เรียนรูจากประสบการณ การฝกอบรม เทคนิคการสอนผูใหญ 
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อาจารยปยณัฐ  สุนทรประเสริฐ  
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
46 หมู 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, 70150 
E-mail: - 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ : - 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทรัพย  พรสวัสดิ์  
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail: pornsawad_p@su.ac.th 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ :Inverse Problem, Education Mathematics 
 
อาจารยพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข  
สถานที่ทำงาน /ที่อยู  ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail :Plungpanpat@gmial.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ :การสงเสริมการเรียนรูในชุมชน การพัฒนาชุมชน 
 
อาจารยวรรณภา  พนิตสุภากมล  
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail: PANITSUPAKAMON_W@su.ac.th 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ : Mathematical Modeling in Medical Science 
 

อาจารยศศิณัฎฐ  สรรคบุรานุรักษ  
สถานท่ีทำงาน /ที่อยู   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail :Jmakapol@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ: ภาษาจีน การสอนภาษาจีน 
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รองศาสตราจารย ดร.ศิริณา  จิตตจรัส   
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 73000  
E-mail: Sirina_C@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ :การศึกษามนุษยและสังคมศาสตร 
 
ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ หินมะลิ   
สถานท่ีทำงาน /ที่อยู   ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  239 ถนนหวยแกว อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม 50200 
E-mail :-Kanair_4@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ :Academic Writing & Critical Reading 
 
นายสุทธิพงศ  สภาพอัตถ   
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  
E-mail: max2510@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ :สื่อเพ่ือการเรียนรู 
 
นาวาอากาศโทหญิงสุธีรา  บัวทอง   
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู โรงพยาบาลจันทรนุเบกษา  
กรมการแพทยทหารอากาศ ตำบลกระตีบ 
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 
E-mail: suthena-re@yahoo.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ :การพัฒนาชุมชน 
 

อาจารยอติยศ สรรคบุรานุรักษ  
สถานท่ีทำงาน /ที่อยู   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 

E-mail :- 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ : ศิลปะ 
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อาจารยออมสิน  จตุพร  
สถานท่ีทำงาน/ที่อยู  17/1 หมู 4 ตำบลบางประมุง 
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 60170 
E-mail :-ajarm.hon@hotmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ : เทคโนโลยีการศึกษา 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน  บางทาไม  
สถานท่ีทำงาน /ที่อยู   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail :-Eknarin.b@gmail.com 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญและสนใจ : เทคโนโลยีการศึกษา 

แนะนำผูเขียน 
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ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) 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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ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2557- มีนาคม 2558) การเสนอบทความเพื่อพิมพเผยแพร 

ป(author-date in text citation) โดยระบุชื่อผูแตง 
ที่อางถึง พรอมปที่พิมพเอกสาร ไวขางหนาหรือขาง
หลังขอความท่ีตองการอางอิงเพ่ือบอกแหลงท่ีมาของ
ขอความนั้น และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อาง
ก็ไดหากตองการ กรณีที่อางมาแบบคำตอคำตองระบุ
เลขหนาของเอกสารที่อางทุกคร้ัง 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 ในหนังสือรวมเร่ือง 
ช่ือผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ  
 (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (หนาท่ีบทความ 
 ปรากฏ). สถานท่ีพิมพ :  ผูจัดพิมพ. 
เสรี ลีลาภัย. (2542). เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศ 

กำลังพัฒนาและสถานการณในประเทศไทย.  
 ใน ณรงค เพ็ชรประเสรฐิ (บรรณาธิการ), 1999  

จุดเปล่ียนแหงยุคสมัย (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), วนั 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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