
 

 

บทที่ 2 
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สูความเปนพลเมืองอาเซียนดวย
รูปแบบการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในรายวิชาเพ่ิมเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
เปนพ้ืนฐานประกอบการวิจัย โดยจะนําเสนอตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้ 

1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับท่ี 2) แกไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช 2545  

2.  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

3. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร ปพุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2556)  

4. การจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม 
4.1 กําหนดรายช่ือรายวิชา รหัสวิชา ช้ันท่ีสอน จํานวนช่ัวโมง หนวยกิต  
4.2   กําหนดผลการเรียนรู   
4.3   วิเคราะหผลการเรียนรู   
4.4   จัดทําคําอธิบายรายวิชา   
4.5   กําหนดผังมโนทัศนหนวยการเรียนรู   
4.6   จัดทําโครงสรางรายวิชา   
4.7   จัดทําแผนการจดัการเรียนรู   

5.   การเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning: RBL) 
5.1   ความหมายของการเรียนการสอนโดยใชวิจยัเปนฐาน    
5.2   แนวคดิและท่ีมาของการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
5.3   แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวจิัยเปนฐาน 
5.4   ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
5.5   แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับตวับงช้ีการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
5.6   บทบาทของครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
5.7   ประโยชนของการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

6.   ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 
6.1   ท่ีมาและความสําคัญของทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 
6.2   แนวคดิของทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)  
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6.3   แนวคิดของศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช (2555) ในเร่ืองทักษะ
แหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)  

6.4   กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
6.5   การประเมินและกรอบการประเมินในศตวรรษท่ี 21 

7.   ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Learning Skills for 21st Century) ซ่ึงประกอบ
ไปดวย 

7.1   ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)  
7.2   การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  
7.3   การแกปญหา (Problem Solving)  
7.4   การส่ือสาร (Communication)  
7.5   การรวมมือทํางาน (Collaboration)  

8.   คุณลักษะเด็กไทยและตวัช้ีวัดความสําเร็จสูประชาคมอาเซียน 
9.   งานวจิัยท่ีเก่ียวของ 
10.   กรอบแนวคดิในการวจิัย 

  
1.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 (ฉบับท่ี 2) แกไขเพิ่มเติม 

พุทธศักราช 2545  
ในดานการพัฒนานักเรียนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2545) ได
กลาวถึงการพัฒนานักเรียนดานสติปญญา รวมท้ังทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดแกปญหาท่ี
สําคัญตอการเรียนรูตลอดจนการจัดการศึกษา ไวดังนี้ 

หมวด 1  บทท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการ 
มาตรา 6  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี

สมบรูณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและ
สงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ัง
สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาต ิการกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอัน
เปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รูจกัพ่ึงตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
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หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23  การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 

1) ความรูเร่ืองเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับ
สังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมา
ของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ัง
ความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

3) ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญา
ไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา 

4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง 

5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยาง
มีความสุข  

มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2)   ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 
และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน และแกไขปญหา 

3)   จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน และทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

4)   จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอม 
ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมท้ังสามารถ
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ใชการวิจัยเปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี ้ผูสอนและนักเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

6)   จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสาน
ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนานักเรียน
ตามศักยภาพ 

มาตรา 25   รัฐตองสงเสริมการดําเนนิงานและการจดัตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ
ทุกรูปแบไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการ
เรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 26   ใหสถานศึกษาจัดการประเมินนักเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของนักเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ
ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา
ใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการ
ประเมินนักเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

มาตรา 27   ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตร
ตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

มาตรา 28  หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
บุคคลตาม มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ตองมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ ใหจัดตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัย และศักยภาพ 

ดังนั้นจากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 
(ฉบับท่ี 2) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 ดังกลาว โรงเรียนจะตองสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยใหสาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนานักเรียนใหมีความสมดุล ท้ัง
ดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากคุณลักษณะ
ในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว ยังตองมีความมุงหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูงและ
การคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู และพัฒนาสังคมอีกดวย 
 
2.   หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และสาระ



 

 

5

การเรียนรูแกนกลาง เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก พรอมกันนี้ไดปรับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาใหทองถ่ินและสถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให
สอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถ่ิน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางของหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไวดังนี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

2.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
2.1.1   สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี และ
ธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

2.1.2   สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มี

คานิยมท่ีดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอยางสันติสุข                       

มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน 
ศรัทธา และธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

2.1.3   สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ

การบริโภคการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

2.1.4   สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 
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มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ใน
ดานความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

2.1.5   สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร                                                            
มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของ

สรรพส่ิงซ่ึงมีผล ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร ใน
การคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                    

มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2.2   คุณภาพนักเรียน 
2.2.1 จบช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  

2.2.1.1 ไดเ รียนรูเ ร่ืองเก่ียวกับตนเองและผู ท่ีอยูรอบขาง ตลอดจน
สภาพแวดลอมในทองถ่ิน ท่ีอยูอาศัย และเช่ืองโยงประสบการณไปสูโลกกวาง 

2.2.1.2  นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ และมีขอมูลท่ี
จําเปนตอการพัฒนาใหเปน ผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาท่ี
ตนนับถือ มีความเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยูรวมกันและการทํางานกับผูอ่ืน มีสวน
รวมในกิจกรรมของหองเรียน และไดฝกหัดในการตัดสินใจ 

2.2.1.3  ไดศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ในลักษณะการบูรณาการ นักเรียนไดเขาใจแนวคิดเก่ียวกับปจจุบันและอดีต มีความรูพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจไดขอคิดเก่ียวกับรายรับ-รายจายของครอบครัว เขาใจถึงการเปนผูผลิต ผูบริโภค รูจัก
การออมขั้นตนและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.1.4 ได รับการพัฒนาแนวคิด พ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หนาท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิปญญา เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทํา
ความเขาใจในขั้นท่ีสูงตอไป 

2.2.2 จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
2.2.2.1 ไดเรียนรูเร่ืองของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ท้ังเชิง

ประวัติศาสตร ลักษณะทางกายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมท้ังการเมืองการปกครอง 
สภาพเศรษฐกิจโดยเนนความเปนประเทศไทย 
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2.2.2.2  ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาใจ ในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมท้ังมีสวนรวมศาสนพิธี และ
พิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

2.2.2.3 ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนาท่ีในฐานะ
พลเมืองดีของทองถ่ิน จังหวัด ภาค และประเทศ รวมท้ังไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของทองถ่ินตนเองมากยิ่งขึ้น 

2.2.2.4 ไดศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองราวของจังหวัดและภาคตางๆ ของ
ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร เก่ียวกับศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม หนาท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตรเพ่ือขยาย
ประสบการณไปสูการทําความเขาใจ ในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเก่ียวกับศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การ
จัดระเบียบทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน 

2.2.3  จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
2.2.3.1 ไดเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษา

ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคตางๆ ในโลก เพ่ือพัฒนาแนวคิด เร่ืองการอยู
รวมกันอยางสันติสุข 

2.2.3.2 ไดเรียนรูและพัฒนาใหมีทักษะท่ีจําเปนตอการเปนนักคิดอยางมี
วิจารณญาณไดรับการพัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคตางๆ ในโลก ไดแก เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ใน
ดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร และสังคมศาสตร 

2.2.3.3 ได รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต 
สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2.2.4 จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
2.2.4.1 ไดเรียนรูและศึกษาความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 
2.2.4.2 ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาตนเองเปนพลเมืองท่ีดี มี

คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมท้ังมีคานิยมอันพึงประสงค 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมท้ังมีศักยภาพเพ่ือการศึกษาตอใน
ช้ันสูงตามความประสงคได 

2.2.4.3 ไดเรียนรู เ ร่ืองภูมิปญญาไทย ความภูมิใจในความเปนไทย 
ประวัติศาสตรของชาติไทยยึดม่ันในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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2.2.4.4 ไดรับการสงเสริมใหมีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจ
บริโภคไดอยางเหมาะสม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และ
ส่ิงแวดลอม มีความรักทองถ่ินและประเทศชาติ มุงทําประโยชน และสรางส่ิงท่ีดีงามใหกับสังคม 

2.2.4.5 เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง  
ช้ีนําตนเองได และสามารถแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ในสังคมไดตลอดชีวิต 

ดังนั้นสถานศึกษาแตละแหงจะตองสรางหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระ
การเรียนรูแกนกลางของแตละกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู ท้ังจํานวนรายวิชา
และจํานวนช่ัวโมงเรียนใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรฯกําหนดไว ซ่ึงโรงเรียนสุมเสาพิทยาคารไดสราง
หลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยจัดใหมีท้ังรายวิชาพ้ืนฐานท่ีเปนวิชาแกนตามหลักสูตรกําหนด และรายวิชาเพ่ิมเติมให
นักเรียนมีความรู มีสมรรถนะท่ีสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังจะกลาวตอไปนี้ 
 
3.   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร ปพุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2556) (ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร, 2556) 
3.1   โครงสรางช่ัวโมงเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร พุทธศักราช 

2551 ปการศึกษา 2556 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (แผนการเรียนวิทย–คณิต)  
 
ตารางท่ี 1   โครงสรางช่ัวโมงเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร  

พุทธศักราช 2551 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (แผนการเรียนวิทย–คณิต) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา ช.ม./
ส.ด. 

หนวย
กิต 

รายวิชา ช.ม./
ส.ด. 

หนวย
กิต 

พื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 
ค33101 คณิตศาสตร 
ส33101 สังคมศึกษา 
ส33103 พระพุทธศาสนา 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศ33101 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
ง33101 การงานอาชีพฯ 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 
(รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน) 

 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

(11 ) 

 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.0 

(5.5) 

พื้นฐาน 
ท33102 ภาษาไทย 
ค33102 คณิตศาสตร 
ส33102 สังคมศึกษา 
ส33104 พระพุทธศาสนา 
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศ33102 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
ง33102 การงานอาชีพฯ 
อ33102 ภาษาอังกฤษ 
(รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน) 

 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

( 11 ) 

 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.0 

(5.5) 
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ตารางท่ี 1   โครงสรางช่ัวโมงเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร  
พุทธศักราช 2551 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (แผนการเรียนวิทย–คณติ) (ตอ) 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา ช.ม./
ส.ด. 

หนวย
กิต 

รายวิชา ช.ม./
ส.ด. 

หนวย
กิต 

เพิ่มเติม 
ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 
อ33201 อังกฤษเสริมทักษะ 
ว33281 วิทยาศาสตรกายภาพ 
ว33201 ฟสิกส 5 
ว 33221 เคมี 4 
ว33241 ชีวะ 4 
ส33201 อาเซียนศึกษา 1 
 (รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม) 

 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1 

(16 ) 

 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.5 
0.5 

(8.0) 

เพิ่มเติม 
ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 
อ33202 อังกฤษเสริมทักษะ 
ว33282 วิทยาศาสตรกายภาพ 
ว 33222 เคมี 5 
ว33242 ชีวะ 5 
ง33201 คอมพิวเตอร 
ส33202 อาเซียนศึกษา 2 
(รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม) 

 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 

 (16 ) 

 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
0.5 

(8.0) 
รวมจํานวนชั่วโมง 27 13.5 รวมจํานวนชั่วโมง 27 13.5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั่วโมง  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั่วโมง  
กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน-รด. 
กิจกรรมแนะแนว  

1 
1 
1 

 กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน-รด. 
กิจกรรมแนะแนว  

1 
1 
1 

 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3  รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3  
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 30  รวมเวลาเรียนท้ังหมด 30  

 
3.2   โครงสรางช่ัวโมงเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร พุทธศักราช 

2551 ปการศึกษา 2556 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (แผนการเรียนศิลป–ภาษา) แสดงไดดัง
ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  โครงสรางช่ัวโมงเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร  
พุทธศักราช  2551 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (แผนการเรียนศิลป–ภาษา) 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา ช.ม./
ส.ด. 

หนวย
กิต 

รายวิชา ช.ม./
ส.ด. 

หนวย
กิต 

พื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 
ค33101 คณิตศาสตร 
ว33101 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ  
ส33101 สังคมศึกษา 
ส33103 พระพุทธศาสนา 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศ33101 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
ง33101 การงานอาชีพฯ 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 
(รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน) 
เพิ่มเติม 
ง33201 คอมพิวเตอร 
ศ33201 ศิลปะไทย 
ท33201 ภาษากับวัฒนธรรม 
อ33201 อังกฤษเสริมทักษะ 
ง33243 โครงงานอาชีพ 
ส33201 อาเซียนศึกษา 1 
 (รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม) 

 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

(14 ) 
 
2 
2 
2 
2 
4 
1 

(13 ) 

 
1.0 
1.0 
1.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.0 

(7.0) 
 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
0.5 

(6.5) 

พื้นฐาน 
ท33102 ภาษาไทย 
ค33102 คณิตศาสตร 
ว33102 พลังงานทดแทน 
ส33102 สังคมศึกษา 
ส33104 พระพุทธศาสนา 
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศ33102 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
ง33102 การงานอาชีพฯ 
อ33102 ภาษาอังกฤษ 
(รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน) 
เพิ่มเติม 
ง33202 คอมพิวเตอร 
ศ33202 ศิลปะไทย 
ท33202 ภาษาเพื่อกิจกรรมฯ 
อ33202 อังกฤษเสริมทักษะ 
ง33247 การจัดสวน 
ส33202 อาเซียนศึกษา  2 
 (รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม) 

 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

( 14 ) 
 
2 
2 
2 
2 
4 
1 

(13 ) 

 
1.0 
1.0 
1.5 
05 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.0 

(7.0) 
 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
0.5 

(6.5) 
รวมจํานวนชั่วโมง 27 13.5 รวมจํานวนชั่วโมง 27 13.5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั่วโมง  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั่วโมง  
กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน-รด. 
กิจกรรมแนะแนว  

1 
1 
1 

 กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน-รด. 
กิจกรรมแนะแนว  

1 
1 
1 

 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3  รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3  
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 30  รวมเวลาเรียนท้ังหมด 30  

               
3.3 วิชาท่ีเปดเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร พุทธศักราช

2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 3   วิชาท่ีเปดเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา ช้ัน/หอง 
จํานวน
ช่ัวโมง รายวิชา ช้ัน/หอง 

จํานวน
ช่ัวโมง 

ส21101 สังคมศึกษา 
ส21103 พระพุทธศาสนา 
ส21105 ประวัติศาสตร 
ส22101 สังคมศึกษา 
ส22103 พระพุทธศาสนา 
ส22105 ประวัติศาสตร 
ส23101 สังคมศึกษา 
ส23103 พระพุทธศาสนา 
ส23105 ประวัติศาสตร 
ส31101 สังคมศึกษา 
ส31103 พระพุทธศาสนา 
ส31105 ประวัติศาสตร 
ส32101 สังคมศึกษา 
ส32103 พระพุทธศาสนา 
ส32105 ประวัติศาสตร 
ส33101 สังคมศึกษา 
ส33103 พระพุทธศาสนา 
ส33201 อาเซียนศึกษา 1 
 
ชั่วโมงเรียนรวม  99  ชั่วโมง 
จํานวนครูในกลุม  6  คน 
ชั่วโมงสอนเฉลี่ย  16.5 

1/1-1/6 
1/1-1/6 
1/1-1/6 
2/1-2/6 
2/1-2/6 
2/1-2/6 
3/1-3/6 
3/1-3/6 
3/1-3/6 
4/1-4/3 
4/1-4/3 
4/1-4/3 
5/1-5/3 
5/1-5/3 
5/1-5/3 
6/1-6/3 
6/1-6/3 
6/1-6/3 

 
 

12 
6 
6 
12 
6 
6 
12 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

ส21102 สังคมศึกษา 
ส21104 พระพุทธศาสนา 
ส21106 ประวัติศาสตร 
ส22102 สังคมศึกษา 
ส22104 พระพุทธศาสนา 
ส22106 ประวัติศาสตร 
ส23102 สังคมศึกษา 
ส23104 พระพุทธศาสนา 
ส23106 ประวัติศาสตร 
ส31102 สังคมศึกษา 
ส31104 พระพุทธศาสนา 
ส31106 ประวัติศาสตร 
ส32102 สังคมศึกษา 
ส32104 พระพุทธศาสนา 
ส32106 ประวัติศาสตร 
ส33102 สังคมศึกษา 
ส33104 พระพุทธศาสนา 
ส33202 อาเซียนศึกษา 2 
 
ชั่วโมงเรียนรวม  99  ชั่วโมง 
จํานวนครูในกลุม  6  คน 
ชั่วโมงสอนเฉลี่ย  16.5 

1/1-1/6 
1/1-1/6 
1/1-1/6 
2/1-2/6 
2/1-2/6 
2/1-2/6 
3/1-3/6 
3/1-3/6 
3/1-3/6 
4/1-4/3 
4/1-4/3 
4/1-4/3 
5/1-5/3 
5/1-5/3 
5/1-5/3 
6/1-6/3 
6/1-6/3 
6/1-6/3 

 
 

12 
6 
6 
12 
6 
6 
12 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร ปพุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2556) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เห็นไดวาไดใหความสําคัญ
กับการรวมกลุมเปนประชาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือประชาคมอาเซียน จึง
ไดกําหนดหลักสูตรใหมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติมอาเซียนศึกษาท้ัง 2 ภาคเรียน 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดังนั้นจะตองมีการจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมอาเซียนศึกษา ไดแก 
รายวิชาเพ่ิมเติม ส 33201 อาเซียนศึกษา 1 และรายวิชาเพ่ิมเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 ซ่ึง
มีขั้นตอนการสรางรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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4.   การจัดทํารายวิชาเพิ่มเติม 
การจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 มีขั้นตอน

การสราง ดังนี ้
4.1   กําหนดรายช่ือรายวิชา รหัสวิชา ช้ันท่ีสอน จํานวนช่ัวโมง หนวยกิต โดยผูวิจัยกําหนด

ช้ันท่ีสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม คือ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กําหนดช่ัวโมงท่ีสอน คือ 20 ช่ัวโมงตอ
ภาคเรียน หรือ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห กําหนดหนวยกิต คือ 0.5 หนวยกิต แลวกําหนดรายวิชา รหัส
วิชาตามวิธีการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1   การจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 

4.2   กําหนดผลการเรียนรู ผูวิจัยไดกําหนดผลการเรียนรูขึ้นเองแทนการใชตัวช้ีวัด ซ่ึง
วิเคราะหผลการเรียนรู คือ ส่ิงท่ีนักเรียนตองรู และส่ิงท่ีนักเรียนตองปฏิบัติไดในรายวิชาเพ่ิมเติม 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดกําหนดเปนผลการเรียนรูชวงช้ันกอน แลวจึงนําไปวิเคราะห
จําแนกเปนผลการเรียนรูชวงช้ันรายภาคเรียน แลวพิจารณาความยาก งาย ลําดับเนื้อหาท่ีตอง
เรียนกอนหลังในแตละภาคเรียน ตามแนวการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา 
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) 

4.3   วิเคราะหผลการเรียนรู ผูวิจัยวิเคราะหผลการเรียนรูเพ่ือคนหา จําแนก ส่ิงท่ีนักเรียน
ตองเรียนรูและตองปฏิบัติได จากนั้นไดผูวิจัยไดนําผลการเรียนรูแตละขอไปวิเคราะห จําแนกเปน
ความรู ท่ีนักเรียนตองเรียนรู พฤติกรรมหรือทักษะ/กระบวนการท่ีนักเรียนตองปฏิบัติไดสู
สมรรถนะท่ีสําคัญท่ีคาดวานักเรียนควรไดรับจากการฝกฝนไปจนถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี

หลักท่ี 1 หลักท่ี 2 หลักท่ี 3 หลักท่ี 4 หลักท่ี 5 หลักท่ี 6 

กลุมสาระ
การเรียนรู 

ระดับ
การศึกษา 

ปใน
การศึกษา 

ประเภท
ของรายวิชา 

ลําดับของรายวิชา 

ส 3 3 2 02 

กลุมสาระ
การเรียนรู
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ระดับ
มัธยม 

ศึกษาตอน
ปลาย 

 

ปใน
การศึกษา 
คือ ปท่ี 3 

รายวิชา
เพิ่มเติม 
 

รายวิชาเพิ่มเติมลําดับท่ี 2 
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ตองการใหเกิดในตัวนักเรียน โดยการวิเคราะหลงในตารางวิเคราะหผลการเรียนรูและสาระการ
เรียนรู 

4.4   จัดทําคําอธิบายรายวิชา ผูวิจัยไดกําหนดขอบขายองคความรู ทักษะ/กระบวนการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสําคัญของนักเรียนในภาพรวมของรายวิชาเพ่ิมเติม โดยการเรียง
จากการวิ เคราะหจําแนกผลการเรียนรูรายวิชา หลอมรวมเปนความเรียงประกอบดวย
องคประกอบ 3 สวน ไดแก 

4.4.1 สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีแสดงขอมูลท่ัวไปของรายวิชาเพ่ิมเติม ประกอบดวย 
คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม รหัสวิชา ส 33202 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต 

4.4.2   สวนท่ี 2 เปนสวนท่ีแสดงขอบขายเนื้อหาสาระซ่ึงประกอบดวย องคความรู
ท่ีนักเรียนจะศึกษาเรียนรู ทักษะ/กระบวนการท่ีนักเรียนตองปฏิบัติได และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท่ีนักเรียนจะตองประพฤติปฏิบัติจากการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติม 

4.4.3   สวนท่ี 3 เปนสวนท่ีระบุผลการเรียนรูท้ังหมดในรายวิชานั้น แลวสรุปวามี
ท้ังหมดก่ีผลการเรียนรู 

4.5   กําหนดผังมโนทัศนหนวยการเรียนรู โดยการพิจารณาคําขอความสําคัญ (Key 
Words) หรือเนื้อหาในผลการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมมาจัดกลุม โดยนําผลการเรียนรูและสาระการ
เรียนรูท่ีมีเนื้อหาในกลุมเดียวกันหรือเร่ืองเดียวกันมารวมกันใน 1 หนวยการเรียนรู แลวตั้งช่ือ
หนวยการเรียนรูใหนาสนใจ มีความสอดคลอง และช่ือหนวยการเรียนรูคลองจองกัน 

4.6  จัดทําโครงสรางรายวิชา ผูวิจัยไดนําคําอธิบายรายวิชามากําหนดเปนโครงสรางรายวิชา
เพ่ิมเติม เพ่ือกําหนดจํานวนหนวยการเรียนรู จํานวนเวลาเรียน ตลอดภาคเรียน รวมไปถึงการ
กําหนดเวลาเวลาการสอบ ท้ังการสอบกลางภาค/การสอบปลายภาค และนําหนักคะแนนอีกดวย 

4.7   จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดนําหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมแตละหนวย
การเรียนรูมาวิเคราะหกําหนดแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ไดจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ประกอบดวยองคประกอบ ดังนี ้

4.7.1 สาระสําคัญ (ความคิดรวบยอด) 
4.7.2   จุดประสงคการเรียนรู 
4.7.3   คุณสมบัติท่ีตองการเนน 
4.7.4   สาระการเรียนรู 
4.7.5   กิจกรรมการเรียนรู 
4.7.6   ส่ือการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
4.7.7   การวัดการประเมินผลการเรียนรู 

จากขั้นตอนการสรางรายวิชาเพ่ิมเติม สามารถสรุป สังเคราะห นําเสนอเปนภาพได ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2  ขัน้ตอนการจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม (ลัดดา ศิลานอย และคณะ, 2555) 
 
5.   การเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research - Based  Learning: RBL) 

5.1  ความหมายของการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
ทิศนา แขมมณี (2548) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยใช

กระบวนการวิจัย (Research-Based Instruction) ไววา เปนกระบวนการในการแสวงหาความรู
อยางเปนระเบียบ ท้ังยังเปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีใหนักเ รียนใช
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ โดยอาจใชการ
ประมวลผลงานวิจัย (Research Review) มาประกอบการสอนเนื้อหาสาระใชผลการวิจัยมาเปน
เนื้อหาสาระในการเรียนรู ใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระหรือใหนักเรียนลงมือทํา
วิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝนทักษะการวิจัยตางๆ ใหแกนักเรียน 

กรมวิชาการ (2545) ไดใหความหมายเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรูท่ีมีวิจัยเปนฐาน
ไววาเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Research for Learning Development) ซ่ึงเปนการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2546) ซ่ึงไดใหความหมายเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐานวา เปนการสอนเนื้อหาวิชา เร่ืองราว กระบวนการ ทักษะ 
และอ่ืนๆ โดยใชรูปแบบการสอนชนิดท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาหรือส่ิงตางๆ ท่ี
ตองการสอนนั้น โดยอาศัยพ้ืนฐานกระบวนการวิจัย 

1.  การกําหนดรายช่ือรายวิชา 
รหัสวิชา ช้ันท่ีสอน จํานวนช่ัวโมง 
หนวยกิต 

2.  การกําหนดผลการเรียนรู 

3.  การวิเคราะหผลการเรียนรู 

4.  การจัดทําคําอธิบายรายวิชา 

5.  การกําหนดผังมโนทัศนหนวย
การเรียนรู 

6.  การจัดทําโครงสรางรายวิชา 7.  การออกแบบแผนการเรียนรู 

ขั้นตอนการจัดทํารายวิชาเพิม่เติม  

8.  การจัดทําแผนการเรียนรู 
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เสาวนีย กานตเดชารักษ (2539) ใหความหมายการเรียนการสอนแบบเนนการวิจัย
(research-based instruction) ไววา เปนการนําแนวคิดการวิจัยเปนพ้ืนฐานในการสอนและ
ผสมผสานวิธีการสอนตางๆ เพ่ือชวยใหนักเรียนไดศึกษา คนควาหาความรูดวยตนเองจากตํารา
เอกสาร ส่ือตางๆ คําบอกเลาของอาจารย รวมท้ังจากผลการวิจัยและงานวิจัยตางๆ ตลอดจน
สามารถทํารายงานได 

อาชัญญา รัตนอุบล (2546) กลาวถึงวาการสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัย (Research-
Based Instruction) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสนับสนุนใหนักเรียนใชการวิจัยเพ่ือเปน
สวนหนึ่งของการเรียนรูในเร่ืองท่ีตนสนใจ หรือตองการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นภายใตขอบเขต
เนื้อหาท่ีเรียน โดยมุงสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกการคิดและการจัดการหาเหตุผลในการ
ตอบปญหาตามโจทยท่ีนักเรียนตั้งไวโดยผสมผสานองคความรูแบบสหวิทยาการ และศึกษาจาก
สถานการณจริง 

การเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน ซ่ึงมีผูใหความหมายไวมากมายสามารถสรุป
ความหมายดังกลาวไดวา เปนการเรียนการสอนท่ีนํากระบวนการวิจัยมาใชเปนเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู โดยอาศัยวิธีการวิจัยมาใชจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีทักษะ
กระบวนการวิจัยทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสรางองคความรูในเนื้อหาท่ีตนศึกษาไดดียิ่งขึ้น  

5.2   แนวคิดและท่ีมาของการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
ไพฑูรย สินลารัตน (2547) ไดเสนอแนวคดิหลักของการสอนท่ีเนนการวิจัยเปนฐาน

ไว 2 ประการดวยกัน คือ 1) เนื้อหาท่ีไดจากการวิจัย และ 2) กระบวนการวิจัย เนื้อหาท่ีไดจาก
การวิจัย หมายความวา ผลของงานวิจัยตางๆ ซ่ึงมีคําตอบแลว แตยังไมแนใจหรือยังสงสัย เม่ือยัง
ไมมีคําตอบก็จะมีคําถามสําหรับใหทําการวิจัยคนควาตอไป ฉะนั้นในแงของการสอนในเชิงวิจัยนั้น 
ส่ิงท่ีไดจากผลการวิจัยจะเปนคําตอบสวนหนึ่งและนําไปสูคําถามตอไปอีกสวนหนึ่ง ถาผูสอนนํา
คําตอบมาแลววิเคราะหใหจนกระท่ังตั้งคําถาม หลังจากนั้นใหนักเรียนไปหาคําตอบเอง นักเรียน
จะไดกระบวนการวิจัยพรอมกัน โดยมีจุดมุงหมายใหนักเรียนรูจักท่ีจะไปตั้งคําถามยกประเด็น
ปญหา และวิธีท่ีจะไดมาซ่ึงคําตอบเอง เม่ือไดมาซ่ึงคําตอบแลว นํามาวิเคราะห พิจารณา และ
ประเมินหาคําตอบตอไป 

ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2547) ไดใหแนวคิดและท่ีมาของการเรียนการสอนโดยใชการ
วิจัยเปนฐานวาเปาหมายสําคัญของการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนรูจักวิธีการเรียนการสอนและ
แสวงหาความรูมากกวาการเรียนท่ีตัวความรูเนื้อหา เนื่องจากเนื้อหาวิชาการมีมากมายและมี
ความรูเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา นักเรียนตองเรียนรู ท่ีจะแสวงหาความรูอยางตอเนื่องและใฝรู 
นักเรียนท่ีใฝรูมีลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1. สนุกกับการเรียน และหาโอกาสท่ีจะเรียน 
2. รูวาจะเรียนใหดีท่ีสุดไดอยางไร และคนหาวิธีท่ีจะเรียนใหดีท่ีสุด 
3. มีคําถามท่ีกอใหเกิดความคิดเพ่ือศึกษาคนควา 
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4. เสนอความคิด และการวิเคราะหกับกลุมเพ่ือเพ่ือการตรวจสอบ 
5. จําแนกอุปสรรคการเรียนรูของตนเอง และพยายามหาทางผานอุปสรรค 
6. รูความตองการของตนเองวาตองการเรียนรูอะไร 

ลักษณะท่ีผสมผสานกันทําใหนักเรียนเปนผูท่ีสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองและ
มีการศึกษาตลอดชีวิต องคประกอบเหลานี้ เปนแนวคิดของการวิจัย เพราะการวิจัย คือ การ
แสวงหาความรูสรางความรูใหม ดังนั้นผูสอนสามารถนํากระบวนการวิจัยเปนวิธีจัดการเรียนการ
สอนวิธีหนึ่งการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยมีพ้ืนฐานมาจากการเรียนการสอนแบบสืบ
สอบ (Inquiry Teaching Method) ท่ีเนนใหนักเรียนสงสัย  สืบสวน  ทดลอง  คนพบ
คําตอบดวยตนเอง การเรียนการสอนแบบสืบสวนตองการใหนักเรียนเรียนรูโดยใชปญหาตองการ
ท่ีจะคนควาหาขอมูลมาชวยแกปญหา กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบสวนมีขั้นตอน ดังภาพ
ตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3  กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบสวน (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2547) 

 

เสนอขอมูล กระตุนใหสงสัย 

ถามใหคิดตั้ง  สมมติฐาน 

ความนาเช่ือถือของวิธีการ
ไดมาซ่ึงความรู 

หาขอมูลท่ีเก่ียวกับ
สมมติฐาน 

เสนอขอมูลเพ่ือประเมิน
สมมติฐาน 

สรุปผลการประเมิน 

ถามคําถามตอ 
“จะเกิดอะไรขึน้ถา......” 

ความนาเช่ือถือของขอมูล
ท่ีเปนฐานความรู 

ความนาเช่ือถือของขอสรุป 
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2546) ไดใหแนวคิดท่ีมาของการสอน
โดยใชการวิจัยเปนฐานวา การสอนตองใหนักเรียนเรียนรูวิธีการเรียน  และวิธีแสวงหาความรู
มากกวาเรียนตัวความรูหรือเนื้อหาวิชาสําเร็จรูปและตองเนนท่ีคุณภาพในการแสวงหาความรูของ
นักเรียนเปนอันดับแรก คือ การสอนท่ีมุงไปท่ีการทําใหนักเรียนมีเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองเปนประเด็นสําคัญ สวนหนาท่ีของครูนั้นคือการทําท้ังการสอนและการวิจัยควบคูไป
พรอมๆ กัน สามารถนําเสนอไดดังภาพตอไปนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพท่ี 4   แนวคดิท่ีมาของการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน  
              และทัศนีย บญุเติม, 2546) 
 

กรมวิชาการ (2545) ไดใหแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยวาเปน
การจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนรูจักคิดในระดับสูง (Think at a High Level) จากการใชความรู
ความคิดและสามารถสรางองคความรูใหมขึ้นมา ขณะจัดการเรียนรู ครูตองพิจารณา และ
ตรวจสอบอยูตลอดเวลาวานักเรียนเกิดประสบการณเรียนรูตามเปาหมายท่ีตองการหรือไม มี
ปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นบางและทําการแกไขใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นการทําเชนนี้ถือไดวาเปนกระบวนการวิจัยนั่นเอง ดังนั้นการจัดการเรียนรูการวิจัย และ
การปรับปรุงแกไข จึงมีความสอดคลองสัมพันธกัน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู เปนการทํางาน
เชิงระบบท่ีทาทายครูใหแสดงความสามารถในการกระตุนนักเรียน ดวยการจัดการเรียนรูท่ีเร่ิมตน
จากความอยากรู และหากลวิธีในการหาคําตอบแลวสรุปอยางมีเหตุผลนาเช่ือถือ  การไดขอคนพบ
จะสรางกระบวนการคิดอยางเปนระบบขึ้นในสมองโดยใชวิธีสังเกต จดบันทึกและวิเคราะหจนได
ขอมูลท่ียืนยันไดวาเปนปญหาหรือความตองการท่ีแทจริงเพ่ือนํามาดําเนินการพัฒนาดาน
กระบวนการวิจัย ดังนั้นกระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู  จึงไมแยกไปจากบทบาทหนาท่ีท่ี
ครูปฏิบัติอยูเปนประจํา  สามารถนําเสนอไดดังภาพตอไปนี้ 
 

การสอน การวิจัย การสอน การสอน
การวิจัย 

การวิจัย 

การสอนโดยการใชวิจัยเปนฐาน 
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ภาพท่ี 5   ความสัมพันธระหวางการจัดการเรียนรูกับการวิจัย  (กรมวิชาการ, 2545) 
  

อมรวิชช  นาครทรรพ (2546)  ไดใหแนวคิดการสอนแบบใชการวิจัยเปนฐาน
ไววา การสอนแบบวิจัยก็เปนเพียงการแตงตัวใหมใหกับรูปแบบการสอนท่ีเกาแกท่ีสุดของโลก
แบบหนึ่ง เพราะตั้งแตสมัยกรีกโรมันปรัชญาเมธีก็ไดใชหลักอุปนัย (Inductive Reasoning) หา
ขอเท็จจริงดวยขอมูลเชิงประจักษเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูในการศึกษาระดับสูง 
แนวคิดท่ีเก่ียวกับการสอนแบบวิจัยมีพ้ืนฐานสัมพันธอยูมากกับกลุมทฤษฎีการสรางความรูดวย
ตนเอง (Constructivism) ท่ีเนนการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล บุคคลเปน
ผูสราง (Construct) ความรูจากการสัมพันธส่ิงท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิมหรือท่ี  
Piaget ใชคําวาเปนกระบวนการปรับใหเหมาะระหวางความรูเดิมกับส่ิงแวดลอมใหมท่ีคอยๆ 
ปะติดปะตอเปนโครงสรางทางสติปญญาของคนเรา 

อาชัญญา รัตนอุบล (2546) ไดอธิบายแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนโดย
ใชการวิจัยเปนฐานวา ไดประยุกตจากการใชสัญญาแหงการเรียนรู (Learning Contract) ตาม
แนวคิดของ Knowles (1980) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-
directed Learning) คือ กระบวนการศึกษาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเร่ิมตนจากความตั้งใจ
อยางมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจนตลอดจนมีการวางแผนการเรียนรูมีการแสวงหาความรูโดยใชทักษะใน
การศึกษาคนควาและมีการวัดและประเมินผลตนเองอยูตลอดเวลา ลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองเปนคุณลักษณะของผูมีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองวาตองประกอบดวย
องคประกอบสําคัญ 8 ประการ คือ 1) การเปดโอกาสตอการเรียนรู 2) มโนมติของตนเองในดาน
การเปนนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) มีความคิดริเร่ิมและเรียนรูไดดวยตนเอง 4) มีความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตน 5) มีความรักในการเรียน 6) มีความคิดสรางสรรค 7) มอง
อนาคตในแงดี และ 8) สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรู และทักษะการแกปญหา 

จากแนวคิดและท่ีมาของการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานสามารถสรุปได
วา การสอนแบบวิจัยเปนการใหนักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองและมีการศึกษาตลอด
ชีวิต เปนการศึกษาของนักเรียนโดยเร่ิมตนจากความตั้งใจอยางมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจนตลอดจนมี

การจัดการเรียนรู 

การวิจัย 

ครู 

ผูวิจยั 

นักเรียน 

แหลงขอมูล 

จัดกิจกรรม 
การเรียนรู 

จัดกระทํา 
Treatment 

แบบตรวจสอบ 
สมุดบันทึก 
แบบสังเกต 

เคร่ืองมือวิจยั 

ตรวจสอบ 
พฤติกรรม 

ตรวจสอบการ 
เปล่ียนแปลง 



 

 

19

การวางแผนการเรียนรูมีการแสวงหาความรูโดยใชทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลและขอเท็จจริง
ตางๆ ดวยการจัดการเรียนรูท่ีเร่ิมตนจากความอยากรู และหากลวิธีในการหาคําตอบแลวสรุป
อยางมีเหตุผลนาเช่ือถือ การไดขอคนพบจะสรางกระบวนการคิดอยางเปนระบบขึ้นในสมองโดย
ใชวิธีสังเกต จดบันทึกและวิเคราะหจนไดขอมูลท่ียืนยันไดวาขอมูลหรือคําตอบท่ีแทจริง 

5.3   แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
อมรวิชช  นาครทรรพ (2546) ไดใหแนวการสอนแบบวิจัยท้ังหมด 5 ประการ ดังนี้ 

ประการท่ี 1  การสอนแบบวิจัยเช่ือในกระบวนการสรางความรูในตนหัวใจ
ของการสอนแบบนี้ คือ การสงเสริมกระบวนการสรางความรูใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียนรูท่ี
ยั่งยืน 

ประการท่ี 2  สาระสําคัญของการสอนอยูท่ีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงหรือประสบการณภาคปฏิบัติในเร่ืองท่ีศึกษา ซ่ึงเช่ือวากระบวนการเรียนรูและ
องคความรูท่ีนักเรียนไดจะมีคุณคาและถาวรมากกวาเปนเพียงการเรียนรับ (Passive Learning) 
เปล่ียนบทบาทนักเรียนใหเปนการเรียนรุก (Active Learning) โดยอาศัยการวิจัยเปนส่ือสราง
ความรูในเร่ืองท่ีนักเรียนสนใจใครรูอยางแทจริง 

ประการท่ี 3  เปนการยึดระเบียบแบบแผนของการวิจัยเปนกรอบการเรียนรู
ซ่ึงแทจริงแลวการใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนส่ิงท่ีใชในชีวิตประจําวันเปนวัฒนธรรมอยู
ในการดํารงชีวิตการวิจัยจึงเปนเคร่ืองมือท่ีเราสามารถใชในการเรียนรู พัฒนาองคความรูและ
ตนเอง 

ประการท่ี 4 ลักษณะการสอนแบบวิจัยมักมีบูรณาการเนื้อหาและวิธีการสอน
และใชแนวทางท่ีอิงปญหาในชีวิตและสังคม เนนความคิดและคานิยม และสงเสริมเสรีภาพในการ
เรียนรูตลอดจนการมีวิจารณญาณอิสระของนักเรียนเปนสําคัญ 

ประการท่ี 5 การสอนแบบวิจัยตองประกอบดวยการกําหนดเงื่อนไขหลักสูตร
และการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการสอนแบบนี้  ในลักษณะของการบูรณาการเขาดวยกันเพ่ือทําให
มีพ้ืนท่ีในการสอดแทรกการเรียนแบบวิจัยเขาไปไดเขมขนยิ่งขึ้น 

ไพฑูรย  สินลารัตน (2547) ไดจัดแนวทางการจัดการเรียนการสอนดวยการวิจัยท่ี
เนน กระบวนการเรียนรูดวยการหาคําตอบ แกปญหา แสวงหาความรู และคิดคนส่ิงใหม โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี  4 
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ตารางท่ี 4  แนวทางการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการวิจัย 
 
ขั้นท่ี 1 ตีความปญหา/การกําหนดปญหา: การเรียนรูรวมกัน/การเรียนรูแบบแกปญหา 
สํารวจปญหา 1.1 ผูเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือสํารวจปญหา 
จัดลําดับความสําคัญของปญหา 1.2 ผูเรียนรวมจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
เลือกปญหา 1.3 ผูเรียนรวมกันเลือกปญหาท่ีจะศึกษา 
กําหนดคําถามการวิจัย 1.4 ผูเรียนรวมกันกําหนดคําถามการวิจัย 
กําหนดตัวแปร 1.5 ผูเรียนรวมกันกําหนดตัวแปร 
ขั้นท่ี 2 วางแผน: การเรียนรูรวมกัน 
กําหนดสมมติฐาน 2.1 ผูรวมกันกําหนดสมมติฐาน โดยมีผูสอนช้ีแนะแนวทาง 
ออกแบบการวิจัย 2.2 ผูเรียนรวมกันออกแบบการวิจัย โดยมีผูสอนช้ีแนะ 

      แนวทาง 
ขั้นท่ี  3 ดําเนินการตามแผน: การเรียนรูรวมกัน 
รวบรวม 3.1 ผูเรียนรวมกันเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะห 3.2 ผูเรียนชวยกันวิเคราะหขอมูล 
สรุป 3.3 ผูเรียนรวมกันสรุปผล 
ขั้นท่ี 4 การนําผลวิจัยไปใชแกปญหาเพื่อการพัฒนา:  การเรียนรูรวมกัน/การเรียนจาก     
                      สถานการณจริง 
ทดลองใช 4.1 ผูเรียนรวมกันนําผลการวิจัยไปทดลองปฏิบัติ 
พัฒนา 4.2 ผูเรียนรวมกันนําขอมูลยอนกลับท่ีไดมาพัฒนา 

     การทํางาน 
 

  
สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และ ทัศนีย  บุญเติม (2546) ไดเสนอการเรียงลําดับระดับ

ความเขมของนักเรียนในการมีสวนรวมกับการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานมีระดับตางๆ 
ดังนี้   

ระดับท่ี 1 นักเรียนศึกษาหลักการความรูเบื้องตนจากตํารา เอกสาร ส่ือตางๆ 
หรือจากคําบรรยายของอาจารย 

ระดับท่ี 2 เปนการเรียนรูผลการวิจัยจากการศึกษาดวยตนเอง หรือจากคํา
บอกเลาของอาจารย การเรียนในระดับนี้เร่ิมเก่ียวของกับงานวิจัย 

ระดับท่ี 3 เปนการเรียนรูโดยศึกษาจากงานวิจัยโดยตรง เปนการทําให
เนื้อหาวิชาและกระบวนการวิจัยผสมผสานไปดวยกันได 
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ระดับท่ี 4 เปนการทํารายงานเชิงวิจัย เม่ือเรียนรูกระบวนการวิจัยในศาสตร
ของตนโดยศึกษาจากตัวอยางงานวิจัย 

ระดับท่ี 5 เปนการทําวิจัยฉบับจิ๋วเ พ่ือใหนักเ รียนเกิดความคุนเคยกับ
กระบวนการวิจัยในลักษณะของการลงมือปฏิบัต ิ

ระดับท่ี 6 เปนการทําวิจัยภายใตการนิเทศ การเปนผูชวยในโครงการวิจัย
ของอาจารยเพ่ือเรียนรูขั้นตอน และศึกษากระบวนการจดัการโครงการอีกดวย 

ระดับท่ี 7 เปนการทําวิทยานิพนธ  หรือทําวิจัยดวยตนเอง ซ่ึงถือเปน
เปาหมายสูงสุดของการสอนแบบใชการวิจัยเปนฐาน ซ่ึงสามารถนําเสนอเปนภาพดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพท่ี 6  ระดับการสอนโดยใชการวิจยัเปนฐาน (สมหวัง พิธิยานวุัฒน และทัศนยี บญุเติม, 
                2546) 
 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน และ ทัศนีย บุญเติม (2546) ไดอธิบายลักษณะของแนว
ทางการสอนซ่ึงเปนโครงสรางท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในการสอนอัน 
ไดแกหลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอนการสอน การประเมินผล รวมถึงกิจกรรมสนับสนุน
อ่ืนๆ แลว สามารถสรุปเปนแนวทางการสอนไดดังตารางท่ี 5 
 
 
 
 
 

3.  เรียนรูโดยศึกษาผลจากงานวิจยั 
 

7.  ทําวิทยานิพนธ/ทําวจิัยดวยตนเอง 

 6.  การทําวิจัยภายใตการนิเทศ/เปนผูชวย
วิจยั 5.  ทํา Baby Research 

 4.  ทํารายงานเชิงวจิัย 
 

2.  เรียนรูผลการวจิัยจากการศึกษา/คําบอกเลาของอาจารย 
 1.  ศึกษาหลักการความรูจากตํารา/เอกสาร/ส่ือตาง ๆ /คําบอกเลา 
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ตารางท่ี 5  แนวทางการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) 
 
1. หลักการ 3. เนื้อหา 6. การประเมินผล 
ทฤษฎีการเรียนรูนักเรียนจะ
เรียนรูไดดีถามีประสบการณ
ตรงกับสิ่งนั้นหลักการสอน
การใหนักเรียนไดฝ กหัด
ทักษะยอย ๆ ที่ละนอยอยาง
เปนลํ าดับขั้นตอนทํา ให
นักเรียนมีความสามารถ
ชํานาญในงานนั้น 
 
การฝกใหนักเรียนคุนเคยกับ 
กระบวนการวิจัย หรือ 
กระบวนการแสวงหาความรู 

สาระของศาสตรแตละศาสตร 
 

ก. ประเมินสาระในศาสตร 
ข. ประเมินความสามารถใน 
    กระบวนการการแสวงหาความรู 
ค. ประเมินเจตคติ 

4. ขั้นตอนการสอน 7. ระบบปฏิสัมพันธ 
ก. กําหนดวัตถุประสงค 
ข. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ค. การประเมินผล 

ก. การสื่อสาร 2 ทาง 
ข. การยอมรับนับถือซึ่งกัน 
    และกัน 

5. กระบวนการเรียนการสอน 8. ผลท่ีเกิดกับนักเรียนท้ังทางตรง 
    และทางออม ระดับการสอน กลวิธกีารสอน 

ระดับที่ 7 
ระดับที่ 6 
ระดับที่ 5 
ระดับที่ 4 
ระดับที่ 3 
ระดับที่ 2 
ระดับที่ 1 

กลุมที่ 1 
กลุมที่ 2 
 
 
กลุมที่ 3 
กลุมที่ 4 
 

ก. ความรูใหม 
ข. ทักษะการแสวงหาความรู              

ดวยตนเอง 
ค. ความใฝรู  มีเหตผุล 
ง. การมีปฏิสมัพันธกับบุคคลอ่ืน 

2. วัตถุประสงค 
เ พ่ือใหนักเ รียนสามารถ
แสวงหาความรูในศาสตร
ของตนไดดวยตนเองโดยมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

  
ทิศนา แขมมณ ี(2547) ไดกลาวถึงการวิจัยวา คนสวนใหญมักคิดถึงกระบวนการวิจัย 

คือ วิธีการวิจัยเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลการวจิัย และผลการวิจัย คือ ผลท่ีไดมาจากการดําเนนิการดงันัน้แนว
ทางการใชการวิจัยในการเรียนการสอน จึงประกอบดวยการใชผลการวิจัย และการใชกระบวนการวจิัย
ในการเรียนการสอนดังแสดงในภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
   

ภาพท่ี 7 แนวทางการใชการวิจยัในการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2547) 

แนวทางการใชการวจิัยในการเรียนการสอน 
 การวิจัย 

 
ครู 
 

ผูเรียน 
 

1. ผลการวิจัย   แนวท่ี 1            แนวท่ี 2   
2. กระบวนการวจิัย  แนวท่ี 3            แนวท่ี 4   
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 ดังนั้น แนวทางการใชการวจิัยในการเรียนการสอนมี 4 แนวทาง คือ 
            แนวท่ี 1  ครูใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน 
            แนวท่ี 2  นักเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน 
            แนวท่ี 3  ครูใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน 
            แนวท่ี 4  นักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน 

5.4   ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
กองการวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดแบงการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยเปนขั้นตอนตางๆ ไดดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545) 
ขั้นท่ี 1 วางแผนการจัดการเรียนรู 
เปนขั้นตอนท่ีครูศึกษาวิเคราะหองคประกอบและปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการเรียนรู ไดแก การวิเคราะหเช่ือมโยงมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานและขอบขายสาระการเรียนรู
กลุมวิชามาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน เพ่ือกําหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรู ตลอดจนการ
วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยคํานึงถึงองคประกอบตอไปนี้ คือ ธรรมชาติของ
นักเรียนประสบการณ และพ้ืนฐานความรูเดิม วิธีการเรียนรู (Learning Style) ของนักเรียนเพ่ือเปน
ขอมูลท่ีนําไปใชในการกําหนดเปาหมายของการวางแผนออกแบบกิจกรรม เพ่ือนําไปจัดการเรียนรู
ใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจและวิธีการเรียนรูของนักเรียนและสภาพจริง 

ขั้นท่ี 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
เปนขั้นตอนท่ีครูนํากิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดไวในแผนการเรียนรูมาสูการ

ปฏิบัติจริงโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีคุณลักษณะตาม
เปาหมายท่ีตองการ รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดยครูและ
นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กันขณะเดียวกันครูก็ประเมินผลการเรียนรูและรวบรวม
ขอมูลตางๆ เก่ียวกับคุณลักษณะของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธี
และแบบวดัตางๆ 

ขั้นท่ี 3 ประเมินผลการเรียนรู 
เปนการตรวจสอบวานักเรียนมีผลการเรียนรูทักษะและพฤติกรรม คุณธรรม 

จริยธรรมคานิยมหรือคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามท่ีคาดหวังหรือไมมากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจาการ
ประเมินนี้สวนหนึ่งจะไดมาจากการประเมินไปพรอมๆ กันกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
วิธีการสังเกตการปฏิบัติงาน สัมภาษณ และตรวจผลงานการจัดทําแฟมสะสมงาน (Portfolio) 
ของนักเรียน ซ่ึงเปนการประเมินตามสภาพจริงและอีกสวนเปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 

การท่ีครูปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนดังกลาวสะทอนใหเห็นวาครูไดนํากระบวนการวิจัย
เขามาสูการจัดการเรียนรูแลว ขณะเดียวกันขอมูลท่ีครูไดจากขั้นตอนท่ี 2 และขั้นตอนท่ี 3 หากพบวา
นักเรียนไมเกิดการเรียนรู และ/หรือมีพฤติกรรมไมพึงประสงค ครูจําเปนตองใหความชวยเหลือหรือ



 

 

24

ปรับปรุงแกไขส่ิงท่ีไมพึงประสงคเหลานั้น ซ่ึงการชวยเหลือดังกลาวอาจทําไดทันทีท่ีพบหรืออาจตอง
ใชการวิจัยชวยในการแกปญหา  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ วพร. ของโรงเรียนพระมารดา และ
โรงเรียนเซนตหลุยสศึกษา (โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห, 2547) นั้นมีการแบงขั้นตอน
การสอนเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ของใจ (ศึกษาและกําหนดปญหาการวิจัย) 
ครูตองจัดสถานการณเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนคิด และตั้งปญหาวิจัยดวยวิธีการ

ใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันอยางเหมาะสม เชน การศึกษาจากแหลงเรียนรู การศึกษาจาก
ของจริงการศึกษาผลงานวิจัย การเชิญวิทยากรมาใหความรู การใชส่ืออุปกรณ ไดแก วีดีทัศน 
ภาพสไลดในขณะท่ีใชวิธีการดังกลาวครูตองใชเทคนิคการตั้งคําถามท่ีสงเสริมใหนักเรียนใช
กระบวนการคิด ซ่ึงสวนใหญเปนคําถามปลายเปดเปนคําถามท่ีถามนําใหเกิดการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นรวมกันนอกจากนี้ครูตองอาศัยกระบวนการกลุมใหนักเรียนกําหนดปญหาวิจัย
รวมกันดวย โดยครูทําหนาท่ีเปนผูแนะนําตรวจสอบปญหาวิจัยใหมีความชัดเจน เหมาะสม และ
เกิดประโยชนแกนักเรียนมากท่ีสุด 

ขั้นท่ี 2 หมายคําตอบ (ศึกษาและกําหนดสมมติฐานและขอบเขตการวิจัย) 
ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุม (กลุมละ 4–6 คน) ศึกษาเร่ืองจะทําการ

วิจัยใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนักเรียนสามารถบอกจุดมุงหมายของการวิจัย กําหนดสมมติฐาน
และขอบเขตของการวิจัยได ครูทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําการทํางานของแตละกลุม 

ขั้นท่ี 3 รอบคอบ (วางแผนและเตรียมเคร่ืองมือ) 
ครูใหนักเรียนทบทวนความสําคัญของเร่ืองท่ีทําวิจัย จุดมุงหมาย สมมติฐาน

และขอบเขตการวิจัยตอจากนั้นใหนักเรียนศึกษาตัวอยางการสรางเคร่ืองมือแบบตางๆ ท่ีครูได
จัดเตรียมไวเทาท่ีนักเรียนมีความจําเปนตองใช จากนั้นใหนักเรียนรวมกันออกแบบเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกับเร่ืองและนําไปสูการไดคําตอบของคําถามวิจัย โดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมอีกคร้ังแลวจึงใหนักเรียนรวมกันวางแผนการเก็บขอมูล 
 ขั้นท่ี 4 สอบสวน (เก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปน) 
 นักเรียนดําเนินการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ โดยวิธีการตางๆ เชน การ
สัมภาษณ การสังเกต การทดลอง การบันทึกภาพถาย การบันทึกเสียง เปนตน ครูควรแนะนํา
เทคนิคการเก็บขอมูลหรือชวยประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวของเทาท่ีจําเปน กําหนดชวงเวลาให
นักเรียนมีโอกาสทํางานไดอยางพอเพียงและตองติดตาม สอบถามความกาวหนาของการทํางาน
เปนระยะหากนักเรียนประสบปญหาจะไดชวยแกไขไดทันเวลา 

ขั้นท่ี 5 ครวญใคร (ประมวลและวิเคราะหขอมูล) 
นักเรียนนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห เปรียบเทียบและจัดระบบเพ่ือนําไปสูการ

สรุปผล โดยครูตรวจสอบความถูกตองของการวิเคราะห และสรุปผลอีกคร้ังหนึ่ง นักเรียนแตละ
กลุมอาจใชวิธีการวิเคราะหขอมูลตางกัน เชน คิดเปนคาเฉล่ีย คารอยละ ทําเปนกราฟเปรียบเทียบ  
หรือสรุปเปนขอความ เปนตน 
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ขั้นท่ี 6 ไขความจริง (สรุปและอภิปรายผล) 
นักเรียนแตละกลุมสรุปขอคนพบท่ีไดจากการศึกษา โดยอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกันในกลุม จากนั้นจึงนําเสนอตอเพ่ือนและครูในหองเรียน และแสดงผลการ
ศึกษาวิจัยในลักษณะของการจัดนิทรรศการ ถาเปนนักเรียนท่ีอยูในระดับมัธยมใหจัดทําผลงาน
เปนรูปเลม แตถาเปนนักเรียนในช้ันอนุบาล หรือประถมอาจใหติดผลงานในกระดาษแข็ง และ
ตกแตงใหสวยงาม 

จากการศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช
วิจัยเปนฐานนั้นไดมีผูกําหนดขั้นการเรียนการสอนไวมากมาย เชน ขั้นการเรียนการสอนโดยใชการ
วิจัยเปนฐานของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห ไดแก ของใจ-หมายคําตอบ-รอบคอบ-
สอบสวน-ครวญใคร-ไขความจริง แตการแบงขั้นการเรียนการสอนดังกลาวผูวิจัยเห็นวาเปนเพียง
รูปแบบหนึ่งเทานั้นท่ีทางโรงเรียนไดจัดทําขึ้น ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดยึดแนวคิดของ ทิศนา          
แขมมณ ี(2548), ไพฑูรย สินลารัตน (2547), ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2547), สมหวัง พิธิยานุวัฒน 
และทัศนีย บุญเติม (2546) และกรมวิชาการ (2545) มาเปนกรอบแนวคิดในการแบงขั้นการเรียน
การสอน เพราะถือไดวาครอบคลุมขั้นการเรียนการสอนท่ีจําเปนเอาไวมากท่ีสุด ซ่ึงผูวิจัยไดทําการ
แบงขั้นการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานในการศึกษาคร้ังนี้ออกเปน 5 ขั้นตอน ซ่ึงผูวิจัย
ไดนําขั้นตอนมาวิเคราะหเปนแนวทางในการจดัทําแผนการเรียนรูและไดปรับปรุงเพ่ือใหเหมาะกับ
สภาพของนักเรียน พรอมท้ังตั้งช่ือเพ่ือใหงายตอการจํา ประกอบไปดวยขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นเลือกปญหา (สงสัย) เปนขั้นท่ีครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงปญหา
จากสถานการณท่ีกําหนดให หรือปญหาท่ีเกิดขึ้นจากความสงสัยของนักเรียน แลวครูตั้งประเด็น
คําถามเพ่ือใหนักเรียนชวยกันเลือกปญหาท่ีจะทําการศึกษาคนควาวิจัย 

2) ขั้นวิเคราะหปญหา (ใครรู) เปนขั้นท่ีครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียน
รวมกันวิเคราะห อภิปราย โดยนักเรียนแบงกลุมแลวรวมกันวิเคราะหปญหาเพ่ือจะไดนยิามปญหา
ใหชัดเจนหลังจากท่ีกําหนดปญหาท่ีจะทําการศึกษาคนควาแลว รวมท้ังศึกษาปญหาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหสามารถสรางสมมติฐานในปญหาท่ีกําลังทําการศึกษาคนควาไดดี
ยิ่งขึ้น และเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3)  ขั้นเลือกระเบียบวิจัย (สูคําตอบ) เปนขั้นท่ีใหนักเรียนไดวางแผนในการท่ี
จะไดลงมือศึกษาคนควา โดยแตละปญหาจะตองเลือกวิธีการในการศึกษาคนควา และดําเนินการ
ตามแผนท่ีไดวางไว ไดแก 

3.1) วิธีการทดลอง เปนการศึกษาโดยการทดลองปฏิบัติจริงตาม
กฎเกณฑ แลวสรุปผลจากการทดลองนั้นมาเปนคําตอบ 

3.2)  วิธีการเชิงสํารวจ เปนการศึกษาอยางกวางๆ โดยการใช
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือแบบบันทึก แลวรวบรวมขอมูลเพ่ือเปนคําตอบ 

3.3)   วิธีการทางประวัติศาสตร เปนการศึกษาขอมูลจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร เชน สถานท่ีตาง หรือผูท่ีอยูในเหตุการณในสมัยนั้นๆ แลวสรุปเปนคําตอบ 
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3.4)   วิธีเชิงบรรยาย เปนการศึกษาคนควาขอมูลจากตํารา เอกสาร 
หนังสือ รูปภาพ หรืองานวิจัยตางๆ แลวรวบรวมขอมูลเปนคําตอบ 

4)  ขั้นรวบรวม และตีความหมายขอมูล (สอบสืบหา) เปนขั้นท่ีให
นักเรียนไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตางๆ ตามท่ีไดวางแผนเตรียมการการศึกษาคนควาไว ซ่ึง
รวบรวมขอมูลดวยการสํารวจ สอบถามหรือสัมภาษณ คนควาจากหนังสือ เอกสารตางๆ รูปภาพ 
ส่ือการเรียนรูตางๆ หรือทําการทดลองปฏิบัติจริง แลวแตลักษณะของปญหาและแผนท่ีวางเอาไว 
แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห ตีความหมาย และเตรียมสรุปผลการคนควาวิจัยท่ีคนพบ 

5) ขั้นสรุปผลการวิจัย (นํามาสรุปผล) เปนขั้นท่ีใหนักเรียนเขียนสรุปผล
การดําเนินการท้ังหมด ในลักษณะของรายงานวิจัย 5 บท แลวนําเสนอผลการศึกษาคนควาวิจัย 
อาจใชวิธีการเขียนรายงาน หรือภาระงานหรือช้ินงานอ่ืนๆ แลวรวมกันอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู 
และสรุปความคิดรวบยอด 

สามารถนําเสนอกรอบแนวคดิการแบงขั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปน
ฐาน (RBL) เปนภาพได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8  กรอบแนวคดิการแบงขัน้การจดัการเรียนการสอนโดยใชการวจิัยเปนฐาน 

ขั้นตอนการเรียนการสอน 
ตามแนวทางของกรมวิชาการ 

 

ขั้นตอนการจดัการเรียน 
การสอนในการวิจยัคร้ังนี ้

 ขั้นท่ี 1 วางแผน 
จัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี 2  
จัดกิจกรรม 

ขั้นท่ี 3 
ประเมินผล 

ขั้นปรับปรุง 
โดยนําขอมูล 

ขั้น 2 และ 3 มาแกไข 
 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเลือกปญหา 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปผลการวจิัย 

ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะหปญหา 

ขั้นท่ี 3 ขั้นเลือกระเบียบวิจยั 

ขั้นท่ี 4 ขั้นรวบรวม และ
ตีความหมายขอมูล 
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5.5   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวบงช้ีการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
ทิศนา แขมมณี (2547) ไดเสนอตัวบงช้ีการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน  

ไวดังนี้ 
1)  ผูสอนมีการนําผลการวิจัยมาใชประกอบการสอนเนื้อหาสาระของตน และ/หรือ 
2)  ผูสอนมีการใหนักเรียนประมวลผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาสาระท่ีเรียน

เพ่ือจะขยายขอบเขตความรูในเร่ืองนัน้ และเรียนรูเก่ียวกับวิธีการ และกระบวนการวิจัยรวมท้ังการ
อานและใชผลการวิจัย และ/หรือ 

3)  ผูสอนมีการใชกระบวนการวิจัยในการสอน กลาวคือ ใหนักเรียนดําเนินการวจิยั
ตามกระบวนการวิจัยบางขั้นตอน หรือครบทุกขั้นตอน และ/หรือ 

4)  ผูสอนมีการฝกฝนทักษะการวิจัยท่ีจําเปน หรือท่ีเก่ียวของกับส่ิงท่ีเรียนใหแก
นักเรียนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ เชน ทักษะการนิยามปญหาการ
ตั้งสมมติฐาน การคัดเลือกตัวแปร การสุมตัวอยางประชากร การสรางเคร่ืองมือ การพิสูจน
ตรวจสอบ การรวบรวมวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย
ผลการวิจัยและการใหขอเสนอแนะ เปนตน 

5)  ผูสอนและนักเรียนมีการอภิปรายรวมกันเก่ียวกับกระบวนการวิจัยและ
ผลการวิจัย 

6)  ผูสอนมีการวัดและประเมินการเรียนรูท้ังทางดานเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห (2547) ตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปฏิรูป

การเรียนรูท้ังโรงเรียน ไดจัดทําตัวบงช้ีการสอนดวยกระบวนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6  ตัวบงช้ีการจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัยเปนฐาน 
 
การดําเนินงาน ตัวบงช้ี 
1. การวิเคราะห 
หลักสูตร 

ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร เลือกสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับระบวนการวิจัย 

2. การเขียน
แผนการสอน 

1. ครูเขียนแผนการสอนตามขั้นตอนของการสอนดวยกระบวนการวิจัย 

การจัดการเรียน
การสอน 

1. ครูกระตุนใหผูเรียนพบปญหาการวิจัย 
บทบาทของครู บทบาทของผูเรียน 

    1.1 ครูจัดประสบการณหรือ 
สถานการณท่ีชวยใหผูเรียนคนพบปญหา 

    1.2  ผูเรียนรวมกันกําหนด
ปญหาการวิจยัท่ีมีความชัดเจน
เหมาะสม และเกิดประโยชน 

2. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนคนพบคําตอบดวยตนเองโดยอาศัยการทํางาน
รวมกัน 
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ตารางท่ี 6  ตัวบงช้ีการจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัยเปนฐาน (ตอ) 
 
การดําเนินงาน ตัวบงช้ี 

 บทบาทของครู บทบาทของผูเรียน 
2.1 ครูมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน

ในลักษณะกัลยาณมิตร 
    2.1 ผูเรียนรวมกันวางแผน 
กําหนดหนาท่ี และวิธีการเก็บขอมูล 

2.2 ครูใหคําปรึกษา แนะนาํ
แหลงขอมูล แหลงเรียนรูอยาง
หลากหลาย 

    2.2 ผูเรียนรวมกันจัดเตรียม
เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 

2.3 ครูติดตามงานและใหความ
ชวยเหลือแกผูเรียนในกรณีจําเปน 

    2.3 ผูเรียนลงมือเก็บขอมูลตาม
แผน 
    2.4 ผูเรียนรวมกันวิเคราะหและ
จัดระบบขอมูลไดอยางเหมาะสม 

2.4 ครูใหคําปรึกษาในการสราง
เคร่ืองมือและวิธีการเก็บขอมูลท่ี
เหมาะสม 

    2.5 ผู เ รี ย น ร ว ม กั น ส รุ ป ผ ล
การศึกษาจากขอมูลไดอยางถูกตอง    
    2.6 ผูเรียนนําเสนอขอมูล และ
รวมแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพ่ือน/ครูได 

 3. ครูช้ีแนะใหผูเรียนใชวิธีการท่ีเหมาะสม และเช่ือถือไดในการคนหา
คําตอบ 

3.1 ครูฝกใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและทักษะการวิจัยท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพ 

การประเมินผล 1. ครูเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานการเรียนรูของผูเรียนมาวิเคราะห และ
ประเมินผลการ เรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการ
เรียนการสอน 

1. ครูมีการพัฒนาดวยการทําวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนดวย
กระบวนการวจิัย 

 
5.6   บทบาทของครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

ไพฑูรย  สินลารัตน (2547) ไดอธิบายบทบาทครูโดยยึดตามรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใชการวิจัยเปนฐานดังแสดงตามภาพ ตอไปนี้ 
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คําตอบ 
 

ฟง 

  คําถาม 
 

หาเอง 
 

จํา/ทํา/ใช   คิด/คน/
แสวงหา 

บรรยาย 
Lecture 

นําอภิปราย 
Publication 

แนะนํา 
Practice 

ใหคําปรึกษา 
Research 

ปฏิบัต ิ
(Operator) 

  ผูจัดการ 
(Manager) 

 
ภาพท่ี 9   การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2547) 
 

ทิศนา แขมมณี (2547) ไดกลาวไววา บทบาทครูท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการวิจัยเปนฐานจะอยูท่ีการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และเกิดทักษะท่ีจําเปนตอการใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการสืบสอบในศาสตรท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีวิจัย อันจะ
นําไปสูการไดคําตอบขอคนพบ หรือขอความรูใหม แสดงรายละเอียดไดในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7  บทบาทครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยการใชวิจัยเปนฐาน 
 

แนวทางการใชการวิจัยใน
การเรียนการสอน 

 

บทบาทครูผูสอน 
 

บทบาทผูเรียน 

แนวท่ี 1 ครูใชผลการวิจัยใน 
การเรียนการสอน 
      ครูใชผลการวจิัย
ประกอบการเรียนการสอน
เนื้อหาสาระตาง ๆ ชวยให
นักเรียนขยายขอบเขตของ
ความรู ไดความรูท่ีทันสมัย
และคุนเคยกับแนวคดิการวจิัย 
 

 
 
1. ค รู สืบคนแหล งขอ มูล ท่ี
เก่ียวของกับสาระท่ีสอน 
2. ครูศึกษางานวิจัย/ขอมูล/ 
ขาวสาร/องคความรูท่ีเก่ียว
ของกับเนื้อหาสาระ 
3. ครูเลือกผลงาน วจิัยท่ี
เหมาะสมกับสาระท่ีสอน และ
วัยของนักเรียน 

 
 
1. เรียนรูเนื้อหาสาระโดยมี
ผลการวิจัยประกอบทําให
นักเรียนคุนเคยกับเร่ืองของ
การวิจยั การแสวงหาความรู 
การใชเหตุผล เปนตน 
 

ขอมูล/ปญหา/แสวงหา/ตดิตาม 

1 2 3 4 รูปแบบ 

แนวคดิ
พ้ืนฐาน 

เปาหมาย 

วิธีสอน 

บทบาท 
ผูสอน 
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ตารางท่ี 7  บทบาทครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยการใชวิจัยเปนฐาน (ตอ) 
 

แนวทางการใชการวิจัยใน
การเรียนการสอน 

 

บทบาทครูผูสอน 
 

บทบาทผูเรียน 

 4. ครูนําผลการวจิัยมาใช
ประกอบเนื้อหาสาระท่ีสอน
เสริมใหนักเรียนไดความรู
เพ่ิมขึ้น และนํามาประยุกตใช 
ในการเรียนการสอน 
5. ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายเก่ียวกับผล และ
กระบวนการวจิัยความสําคญั
ของการวิจยั 
6. ครูวัดและประเมินผลการ
เรียนรูเก่ียวกับผล และ
กระบวนการวจิัยควบคูไปกับ
การเรียน 

2.  อภิปรายประเด็นตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับผลการวจิัย/
กระบวนการวจิัย/ความสําคญั
ของการวิจยั 

แนวท่ี 2 นักเรียนใชผลการ 
วิจัยในการเรียนการสอน 
     การใหนักเรียนสืบคน และ
ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับสาระท่ีเรียนดวย
ตนเอง 

 
 
1. ครูสืบคนแหลงขอมูล และ
ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
สาระท่ีสอน 
2. ครูกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจใฝรู  เกิดขอสงสัย  
อยากรูอยากแสวงหาคําตอบ
ของขอสงสัย 
3. ครูใหคําแนะนาํเก่ียวกับ
แหลงขอมูล และงานวจิัยท่ี
นักเรียนจะตองสืบคนเพ่ือ
การศึกษาหาความรูรวมท้ัง
คัดเลือกงานวจิัยท่ีเหมาะสม
กับวัยนักเรียน 

 
 
1.  แสวงหาสืบคนขอมูล
เก่ียวกับการวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
สาระท่ีเรียนรูตามความสนใจ
ของตน 
2. ศึกษางานวิจัยตางๆ โดย
ฝกทักษะการเรียนรูท่ีจําเปน 
เชน การสรุปผลการวจิัย การ
นําเสนอผลการวิจยั การ
อภิปรายผลการวิจยั 
3. นําเสนอสาระของงานวิจัย
อยางเ ช่ือมโยงสาระ ท่ีกําลัง
เรียนรู 
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ตารางท่ี 7  บทบาทครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยการใชวิจัยเปนฐาน (ตอ) 
 

แนวทางการใชการวิจัยใน
การเรียนการสอน 

 

บทบาทครูผูสอน 
 

บทบาทผูเรียน 

 4. ครูอาจจําเปนตองสรุปงานวจิัยให
เหมาะสมกับระดับของนักเรียน 
5. ครูแนะนาํวิธีการอาน/ ศึกษา/
วิเคราะหรายงานวจิัยตามความ
เหมาะสมกับระดับนักเรียน 
6. ครูเช่ือมโยงสาระของงานวจิัยกับ
สาระการเรียนการสอน 
7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
เก่ียวกับผลและกระบวนการวจิัย/
ความสําคญัของการวจิัย 
8.  ครูวัดและประเมินผลทักษะการ
อานรายงาน และการเรียนรูเก่ียวกับ
ผลการวิจัย/ กระบวนการวิจัยควบคู
ไปกับการเรียนรูสาระตามปกต ิ

4. อภิปรายประเดน็
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ผลการวิจัย/ 
กระบวนการวจิัย/
ความสําคญัของการ
วิจัย 
5. ประเมินตนเอง
เก่ียวกับทักษะการ
อานรายงาน และการ
เรียนรูเก่ียวกับ
ผลการวิจัย/ 
กระบวนการวจิัย 

แนวท่ี 3 ครูใชกระบวนการ
การวิจัยในการเรียนการสอน 
     ครูใชกระบวนการวิจัย
อาจเปนบางขั้นตอน หรือครบ
ทุกขั้นตอนในการจัดการเรียน
การสอน โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของสาระการ
เรียนการสอน และวัยของ
นักเรียน 

1. ครูพิจารณาวัตถุประสงค และสาระ
ท่ีจะใหแกนักเรียน และวเิคราะหวา
สามารถใชขั้นตอนใดบางในการสอน
ซ่ึงอาจจะใชกระบวนการวจิัยบาง
ขั้นตอน หรือครบทุกขัน้ตอน 
2. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัย/ ขัน้ตอนการ
วิจัยท่ีกําหนดในการสอน 
3. ครูดําเนินกิจกรรมโดยใช
กระบวนการวจิัย/ขัน้ตอนการวจิัยท่ี
กําหนดในการสอน 
4.  ครูฝกทักษะท่ีจําเปนตอการ
ดําเนินการตามกระบวนการ 
วิจัยใหแกนักเรียน 

1. เรียนรูตามขั้นตอน
ของกระบวนการวิจัยท่ี
ครูกําหนด 
2.  ฝกทักษะกระบวน 
การวิจัยท่ีจําเปนตอ
การดําเนนิการตาม
ขั้นตอนการวจิัยท่ีครู
กําหนด 
3. อภิปรายประเดน็
ตางๆ เก่ียวกับ
กระบวนการ 
วิจัยท่ีตนมี
ประสบการณ และ
ผลการวิจัยท่ีเกิดขึน้ 
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ตารางท่ี 7  บทบาทครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยการใชวิจัยเปนฐาน (ตอ) 
 

แนวทางการใชการวิจัยใน
การเรียนการสอน 

 

บทบาทครูผูสอน 
 

บทบาทผูเรียน 

 5. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
ทักษะกระบวนการวิจยัของนักเรียน 
และพิจารณาวาควรจะเสริมทักษะดาน
ใดใหแกนักเรียน 
6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
เก่ียวกับผล และกระบวนการวิจยั 
7. ครูวัดและประเมินทักษะ
กระบวนการวจิยัควบคูไปกับผลการ
เรียนรูสาระตามปกต ิ

4. ประเมินตนเองใน
ดานทักษะกระบวน 
การวิจัย และ
ผลการวิจัยท่ีไดรับ 

แนวท่ี 4 นักเรียนใช
กระบวนการการวิจัยในการ
เรียนการสอน 
     ครูใหนักเรียนทําวิจัยโดย
ใชกระบวนการวิจัย (ครบทุก
ขั้นตอน) ในการทําวิจัยเพ่ือ
แสวงหาคําตอบ หรือความรู
ใหมตามความสนใจของตน 

1. ครูพิจารณาและวเิคราะหวตัถุประสงค 
และสาระการเรียนรูวามีสวนใดท่ีเอ้ือให
นักเรียนสามารถทําวจิัยได 
2. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เปดโอกาสใหนักเรียนทําวจิัยได 
3.  ครูกระตุนใหนักเรียนเกิดความ
สนใจใฝรู 
4.  ครูฝกทักษะกระบวนการวจิัย
ใหแกนักเรียน 
5.  ครูใหนักเรียนทําวิจัย 
6.  ครูสังเกตพฤตกิรรมการเรียนรูและ
ทักษะกระบวนการวิจยัของนักเรียน 
7.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
เก่ียวกับกระบวนการวิจัย และ
ผลการวิจัยท่ีเกิดขึน้ 
8.  ครูวัดและประเมินทักษะ 
กระบวนการวจิัยควบคูไปกับการ
เรียนรูสาระตามปกต ิ

1. คิดประเดน็วิจัยท่ี
สนใจ 
2. ฝกทักษะกระบวน 
การวิจัยท่ีจําเปนตอ 
การดําเนนิการวจิัย  
เชน การระบุปญหาวจิัย
วัตถุประสงคการ
ตั้งสมมติฐาน การ
ออกแบบการวิจัยการ
สรางเคร่ืองมือ เปนตน 
3. ปฏิบัติการวจิัยตาม
กระบวน การวิจัยท่ี
เหมาะสมบกระบวน
การวิจัยและ
ผลการวิจัยท่ีเกิดขึน้ 
4. ประเมินตนเอง
ดานทักษะ
กระบวนการวจิัย 
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จากรูปแบบขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานดังท่ีกลาวมาแลวขางตัน 
สรุปไดวา การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานตามแนวทางการใชวิจัย
ในการเรียนการสอน แนวทางท่ี 3 คือ ครูใชกระบวนการวิจัยอาจเปนบางขั้นตอน หรือครบทุก
ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสาระการเรียนการสอน 
และวัยของนักเรียน และแนวทางท่ี 4 คือ ครูใหนักเรียนทําวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัย (ครบทุก
ขั้นตอน) ในการทําวิจัยเพ่ือแสวงหาคําตอบ หรือความรูใหมตามความสนใจของตน 

5.7 ประโยชนของการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
จรัส  สุวรรณเวลา (2545) ไดวิเคราะหถึงบทบาทการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา ในดาน

การวิจัยเปนเคร่ืองมือทางการศึกษาท่ีชวยใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
ประการท่ี 1  เปนการสรางความรู เปนเปาหมายเบื้องตนของงานวิจัย  

ท่ีมีผลผลิตเปนความรูใหม ท้ังท่ีเปนความรูสากล และความรูเฉพาะกรณ ีอันจะเปนประโยชนเพ่ือ
ประกอบเปนฐานความรู (การวิจัยพ้ืนฐาน) หรือใชประโยชนในการแกปญหา หรือพัฒนา (การ
วิจัยประยุกต) การศึกษาจึงสรางคนท่ีมีความรู สามารถสรางความรูใหมได ทําใหแกปญหาของตน 
และการงานไดตลอดจนสรางความสามารถในการแขงขันของตน ของงาน และของชาต ิ
  ประการท่ี 2 การวิจัยใชในลักษณะสรางคุณลักษณะของคน เชน 
วิจารณญาณ การใชเหตุผล นวัตกรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ความใจกวาง รับฟงผูอ่ืน และปรับ            
เปล่ียนได การส่ือสารทางวิชาการ ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  ประการท่ี 3   การวิจัยสรางความสามารถจัดการความรู การวิจัยเปน
เคร่ืองมือเขาถึงความรู สามารถคนควาจากเอกสาร จากหองสมุด และจากอินเตอรเน็ทได แลว
สามารถยอยความรูเพ่ือจัดการกับความรูท่ีมีอยูมากและเปล่ียนอยางรวดเร็ว โดยสามารถประเมิน
ความเช่ือถือไดความคุมคา แลวสามารถปรับใหอยูในรูปท่ีเหมาะสําหรับใชไดงาย กระบวนการ
เหลานี้ตองอาศัยกระบวนการวิจัยเปนเคร่ืองมือ 
  ประการท่ี 4   การวิจัยเปนเคร่ืองมือในการสรางพลัง (Empowerment) 
ผูท่ีสามารถรูจักตนเอง และสามารถจัดการกับตนเองและส่ิงแวดลอมไดอยางถูกตอง การวิจัยเปน
กระบวนการท่ีผูวิจัยตองคิด กระทํา และส่ือสารอยางมีระบบ โดยใชปญญาเปนฐาน จึงทําใหผูวิจัย
สามารถยืนหยัดดวยตนเองไดอยางอิสระ 

การวิธีวิจัยจะชวยในการพัฒนาคน ดังเชนท่ี สุดาพร ลักษณียนาวิน (2539) ไดแสดง
ทัศนะไวในการประชุมทางวิชาการเร่ือง “การศึกษากับการวิจัย เพ่ืออนาคตของประเทศไทย”          
ไววาการศึกษา และการวิจัยเปนเร่ืองเดียวกัน การใหการศึกษาดวยวิธีวิจัย ไมใชการใหความรู 
หรือถายทอดความรูแกผูเรียนแตประการเดียวแตจะตองเปนการช้ีแนะชักจูงใหผูเรียนสามารถ
แสวงหาคําตอบไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังไดเสนอคุณลักษณะอันจะเกิดจากการศึกษา ดวยวิธี
วิจัยมี 4 ประการ คือ   
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  ประการท่ี 1  มีความสามารถในการสังเกต  
  ประการท่ี 2  มีความสามารถในการถาม  
  ประการท่ี 3  มีความสามารถในการแสวงหาคําตอบ  
  ประการท่ี 4  มีความสามารถในการตอบ คือ ความสามารถทางภาษาใน
การส่ือสาระขอเท็จจริงใหผูอ่ืนทราบ ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธของคุณลักษณะท้ัง 4 ประการ
ดังกลาวไดดวยภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 10   ความสัมพันธของคุณลักษณะท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยการวิจยั

เปนฐาน (สุดาพร ลักษณียนาวนิ, 2539)  
 
6.   ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 

6.1 ท่ีมาและความสาํคัญของทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ถูกผลักดันเขาสูระบบการศึกษาใน

หลายประเทศท่ัวโลก ซ่ึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตองยึดหลักผลลัพธท้ังในแงของความรูใน
วิชาแกนและทักษะแหงศตวรรษใหม เปนผลลัพธท่ีประเทศ โรงเรียน สถานท่ีทํางาน และชุมชน

องคความรู และการพัฒนา
องคความรู 

การสังเกตสภาวการณตาง ๆ คําถาม, ปญหา, สมมติฐาน 

การแสวงหาคําตอบ 

คําตอบขอเท็จจริง คําถามปญหา 

การส่ือสาระ 
ขอเท็จจริงดวยรูปแบบตางๆ 

คําถาม คําถาม คําถาม คําถาม 
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ตางเห็นคุณคา ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จะชวยเตรียมความพรอมใหนักเรียนรูจักคิด เรียนรู ทํางาน 
แกปญหา ส่ือสาร และรวมมือทํางานไดอยางมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต (Bellanca & Brandt, 2011)  

เครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 หรือมีช่ือยอวา 
เครือขาย P21 (Partnership for 21st Century Skills) ไดพัฒนาวิสัยทัศนการเรียนรูเปนกรอบ
ความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความ
ชํานาญและความรูเทาทันดานตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือชวยใหผูปฏิบัติบูรณาการทักษะเขาในการ
สอนเนื้อหาวิชาหลักดานวิชาการ ใหประสบผลสําเร็จท้ังในดานการทํางานและการดําเนินชีวิต 
กรอบแนวคิดดังกลาวเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาทักษะแหงอนาคตใหมสําหรับประเทศไทย 

การนําทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทุกทักษะไปใชนักเรียนทุกคนจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาใหมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาหลักดานวิชาการ การท่ีนักเรียนจะสามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณและส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยบูรณาการของพ้ืนฐานความรูดังกลาว
ภายใตบริบทการสอนความรูวิชาหลัก นักเรียนตองเรียนรูทักษะท่ีจําเปนเ พ่ือใหประสบ
ความสําเร็จในโลกทุกวันนี้ เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การ
ส่ือสาร และความรวมมือกัน กรอบแนวคิดขางตนจําเปนจะตองมีระบบสนับสนุนการศึกษาท่ี
จําเปน ไดแก มาตรฐานการเรียนรู การประเมินผล หลักสูตรและวิธีสอน การพัฒนาวิชาชีพและ
บรรยากาศการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการการเรียนรูมากขึ้นและจบ
การศึกษาออกไปดวยความพรอมท่ีจะประสบความสําเร็จในเศรษฐกิจโลก (Partnership for 21st 
Century Skills, 2009)   

6.2   แนวคิดของทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)  
ทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ท่ีเสนอโดยเครือขายองคกรความ

รวมมือเพ่ือทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หรือเครือขาย P21 (Partnership for 21st Century 
Skills) ไดเสนอแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในการพัฒนาวิสัยทัศนเพ่ือความสําเร็จ
ของนักเรียนในระบบเศรษฐกิจโลกใหม เปนกรอบแนวคิดองครวมท้ังหมดแสดงได ดังนี้ 
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ภาพท่ี 11   กรอบแนวคดิเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของเครือขายองคกรความรวมมือ 

เพ่ือทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009) 
 

จากกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยภาคีเพ่ือทักษะแหงศตวรรษท่ี 
21 สามารถอธิบายได ดังนี้ 

1.   วิชาหลักหรือวิชาแกน (Core Subjects) ประกอบดวย 
1.1   ภาษาอังกฤษ การอาน หรือศิลปะการใชภาษา 
1.2 ภาษาสําคัญของโลก 
1.3   ศิลปะ  
1.4   คณิตศาสตร 
1.5   เศรษฐศาสตร 
1.6   วิทยาศาสตร 
1.7   ภูมิศาสตร 
1.8   ประวัติศาสตร 
1.9   การปกครองและหนาท่ีพลเมือง 
นอกจากนั้นโรงเรียนตองสงเสริมความเขาใจเนื้อหาวิชาการใหอยูในระดับสูง

ดวยการสอดแทรกทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เขาไปในทุกวิชาหลัก 
2.   แนวคิดสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 

2.1   จิตสํานึกตอโลก (Global Awareness) 
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2.2   ความรูพ้ืนฐานดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ 
(Final, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) 

2.3   ความรูพ้ืนฐานดานพลเมือง (Civic Literacy) 
2.4   ความรูพ้ืนฐานดานสุขภาพ (Health Literacy) 
2.5   ความรูพ้ืนฐานดานส่ิงแวดลอม (Environmental Literacy) 

3.   ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมจะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียน

ในการเขาสูการทํางานซ่ึงมี ความซับซอนเพ่ิมขึ้นในโลกปจจุบัน ประกอบดวย 
3.1   ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
3.2   การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
3.3 การส่ือสาร และการรวมมือทํางาน (Communication and Collaboration) 

4. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 
Skills)   

จากสภาพแวดลอมท่ีขับเคล่ือนดวยส่ือและเทคโนโลยี ซ่ึงจะเห็นได จากการ
เขาถึงขอมูลขาวสารจํานวนมากมาย การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยี การศึกษาและ
ความสามารถในการเช่ือมโยงกัน ซ่ึงพลเมืองและแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพตองสามารถแสดง
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานท่ีดี และหลากหลาย ประกอบดวย 

4.1   ความรูพ้ืนฐานดานสารสนเทศ (Information Literacy) 
4.2   ความรูพ้ืนฐานดานส่ือ (Media Literacy) 
4.3   ความรูพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information, 

Communications and Technology, Literacy) 
5.   ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills)   

การดํารงชีวิตและการทํางานในทุกวันนี้จําเปนตองมีทักษะการคิดและองค 
ความรูเพ่ิมขึ้นมากมาย ความสามารถในการทํางานในยุคท่ีมีการแขงขันกันดานขอมูลขาวสารและ
การดํารงชีวิตท่ีมีความซํ้าซอนใหประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนท่ีนักเรียนตองใสใจอยาง
เครงครัดในการพัฒนาทักษะชีวิตตอไปนี้ใหเพียงพอ ไดแก 

5.1  ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
5.2   ความคิดริเร่ิมและการช้ีนําตนเอง (Initiative and Self-Direction) 
5.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and Cross-

Cultural Skills) 
5.4 การเพ่ิมผลผลิตและความรับผิดชอบ (Productivity and Accountability) 
5.5   ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
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6.   ระบบสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Support Systems)  
การพัฒนากรอบความคิดท่ีครอบคลุมเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 นั้น 

จําเปนตองจะตองสรางระบบสงเสริมเพ่ิมขึ้นจากทักษะเฉพาะดาน องคความรูความชํานาญการ
และความสามารถในการเรียนรูดานตางๆ เพ่ือชวยให นักเรียนรอบรู มีความสามารถท่ีจําเปนและ
ลากหลายเครือขาย P21 ไดระบุ ระบบสงเสริมให นักเรียนไดรอบรู ทักษะการเรียนรูท่ีสําคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 ไว ดวยกัน 5 ระบบ ดังนี้ 

6.1   มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards) 
6.2   หลักสูตรและการสอนของศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum 

and Instruction) 
6.3   การประเมินผลทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Assessments of 21st 

Century Skills) 
6.4   การพัฒนาทางวิชาชีพของศตวรรษท่ี 21 (21st Century Professional 

Development) 
6.5   สภาพแวดลอมการเรียนรูของศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning 

Environments) 
6.3   แนวคิดของศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช (2555) ในเร่ืองทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)  
ครูเพ่ือศิษยตองเปล่ียนแปลงตัวเองโดยส้ินเชิงเพ่ือใหเปน “ครูเพ่ือศิษยในศตวรรษท่ี 

21” ไมใชครูเพ่ือศิษยในศตวรรษท่ี 20 หรือศตวรรษท่ี 19 ท่ีเตรียมคนออกไปทํางานในสายพาน
การผลิตในยุคอุตสาหกรรม การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตองเตรียมคนออกไปทํางานท่ีใชความรู 
(Knowledge Worker) และเปนบุคคลพรอมการเรียนรู (Learning Person) ไมวาจะประกอบ
สัมมาชีพใด มนุษยในศตวรรษท่ี 21 ตองเปนบุคคลพรอมเรียนรู และเปนคนทํางานท่ีใชความรู 
ดังนั้น ทักษะสําคัญท่ีสุดของศตวรรษท่ี 21 จึงเปนทักษะของการเรียนรู (Learning Skills) 

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เปนการเตรียมคนไปเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 
รุนแรง พลิกผัน และคาดไมถึง คนยุคใหมจึงตองมีทักษะท่ีสูงในการเรียนรูและปรับตัว ครูเพ่ือ
ศิษยตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะของการเรียนรูดวย และในขณะเดียวกันตองมีทักษะในการทํา
หนาท่ีครูในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงไมเหมือนการทําหนาท่ีครูในศตวรรษท่ี 20 หรือ 19 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนตองเรียนรูตั้งแตช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย 
และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C ดังตอไปนี้ 
 1. 3R  ไดแก  
     1.1  Reading (อานออก)   
  1.2  (W) Riting (เขยีนได)   
  1.3  (A) Rithmetics (คิดเลขเปน)  
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 2.  7C ไดแก  
  2.1  Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา)  
  2.2  Creativity & Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม)  
  2.3  Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม 
ตางกระบวนทัศน)  
  2.4  Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะดานความรวมมือ 
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนาํ)   
  2.5  Communications, Information & Media Literacy (ทักษะดานการ
ส่ือสาร สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ) 
  2.6  Computing & ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลย ี 
สารสนเทศและการส่ือสาร)   
  2.7  Career & Learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
 จากแนวคิดของทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะห ทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จากแนวคิดของ Partnership for 21st Century Skills (2009), Bellanca 
& Brandt (2011) และวิจารณ พานิช (2555) ไดกรอบแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 (Learning Skills for 21st Century) สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 หมายถึง ความสามารถทางดานทักษะการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือใหตนเองสามารถประสบผลสําเร็จในยุคของศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงวัดไดจากแบบทดสอบวดัทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 5 ดาน ประกอบไปดวย 
 1.  ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดท่ี
หลากหลาย เปนความคิดท่ีแปลกใหม สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆ ทําใหเกิด
ความคิดใหม ประกอบดวย สรางสรรคผลงานเปนท่ียอมรับ และการแสดงพฤติกรรมเปนท่ียอมรับ 
 2.  การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง ความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุมีผล คิดพิจารณาไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบ มีหลักเกณฑ เพ่ือนําไปสู 
การตัดสินใจหรือลงขอสรุปของสถานการณหรือแกปญหาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล 
ประกอบดวย การจําแนก/เลือกขอมูล การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน และการสรุปอางอิง 
 3.  การแกปญหา (Problem Solving) หมายถึง ความสามารถในการรับรู
ปญหา สาเหตุ แสวงหาทางเลือกและลงมือปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม การวิเคราะหความ
เปนไปไดของแนวทางในการแกปญหา และกําหนดแนวทางในการแกปญหาตางๆ ไดอยางมี
เหตุผลและเปนระบบ ประกอบดวย การวิเคราะห ระบุปญหา และการแกปญหาอยางเปนระบบ 
 4.  การส่ือสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการใชคําพูดและ
ภาษาทาทาง เพ่ือแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอ
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและสถานการณตางๆ ประกอบดวย การแสดงใหรูถึงความ
ปรารถนา รูจักปฏิเสธ ตอรอง ขอรอง และขอความชวยเหลือ   
 5.  การรวมมือทํางาน (Collaboration) หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
รวมกัน การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย เขาใจขั้นตอนของการรวมมือทํางาน 
รูจักการอยูรวมกันกับผูอ่ืน เขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนในการเปนสมาชิกรวมทีม และเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีของการเปนหัวหนาหรือผูนําทีม 

6.4   กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
Jay Mc Tighe & Elliott Seif ไดเสนอกรอบความคิดในการนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือ

สนับสนุนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (Bellanca & Brandt, 2011) ไวดังภาพตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  12    โครงสรางของการออกแบบเพ่ือการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

                           (Schooling  by Design)  (Bellanca & Brandt, 2011) 

นโยบาย, โครงสรางโรงเรียน และการจัดสรรทรัพยากรใดบางท่ีจําเปน 
เพ่ือสนับสนนุการพัฒนาผลลัพธท่ีพึงประสงคสําหรับศตวรรษท่ี 21 

จะสอนอยางไรใหบรรลุ
ผลลัพธท่ีพึงประสงค
สําหรับศตวรรษท่ี 21 

จะออกแบบหลักสูตรและ
ระบบการประเมินท่ี

สอดคลองตอเนื่องเพ่ือ
บูรณาการผลลัพธท่ี 

พึงประสงคไดอยางไร                นโยบาย,  
              โครงสราง, 
            การปกครอง,  
        การจัดสรรทรัพยากร,  
งานบุคคล (จาง, ประเมิน, พัฒนา) 

โปรแกรมการสอนและแนวปฏิบัต ิ
 หลักสูตรและระบบการประเมินผล 
  พันธกิจ    หลักในการเรียนรู 

ผลลัพธท่ีพึงประสงคสําหรับศตวรรษท่ี 21 มี
อยูในพันธกิจของโรงเรียนและเขตหรือไม 

หลักในการเรียนรูอะไรบางท่ีชวย
กําหนดแนวปฏิบตัิดานการศึกษา 
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1.  หลักในการเรียนรู 
  การศึกษาคือกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู ซ่ึงมีหลักการ ดังนี ้
  1.1  การเรียนรูตองมีเปาหมายและบริบท ดังนั้น นักเรียนควรไดรับความ
ชวยเหลือเพ่ือใหเขาใจเปาหมายของส่ิงท่ีเรียน การเรียนรูควรวางกรอบดวยคําถามท่ีเก่ียวของ 
ความทาทายท่ีสําคัญ และการประยุกตใชท่ีแทจริง 
  1.2  ผูเช่ียวชาญจัดระบบหรือแบงความรูของตนเองตามแนวคิดหลักท่ี
ถายดอนได ซ่ึงใหแนวทางในการกําหนดขอบเขตความรู และชวยบูรณาการความรูใหม ดังนั้น 
การสอนเนื้อหาจึงควรวางกรอบในแงของแนวคิดหลักและขั้นตอนท่ีถายดอนได ไมใชสอน
ขอเท็จจริงและทักษะแบบเอกเทศ 
  1.3  การคิดแบบตางๆ อาทิ การจําแนก (Classification) และการจัด
กลุม (Categorization) การใชเหตุผลเชิงอนุมาน (Inferential Reasoning) การวิเคราะห การ
สังเคราะห และการคิดซอนคิด (Metacognition) วิธีคิดเหลานี้เปนส่ือกลางและชวยเสริมการ
เรียนรู ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการคิดท่ีซับซอน เพ่ือให
นักเรียนไดลึกซ้ึงขึ้นหรือรูจักนําไปประยุกตใช 
  1.4  นักเรียนจะแสดงออกหรือสาธิตใหเห็นวาตนเขาใจเม่ือนักเรียน
สามารถประยุกต ถายโอน และดัดแปลงส่ิงท่ีเรียนรูเขากับสถานการณและปญหาใหม ดังนั้น ครู
ควรสอนใหนักเรียนรูจักถายโอนส่ิงท่ีเรียนรู และนักเรียนควรมีโอกาสไดประยุกตใชส่ิงท่ีเรียนรูใน
บริบทท่ีสําคัญและหลากหลาย 
  1.5  การเรียนรู ส่ิงใหมนั้นตอยอดจากความรูเดิมท่ีมี นักเ รียนใช
ประสบการณและความรูพ้ืนฐานเพ่ือสรางความหมายตอตนเองและโลกรอบตัวอยางกระตือรือรน 
ดังนั้น นักเรียนตองไดรับความชวยเหลือเพ่ือใหสามารถเช่ือมโยงขอมูลและความคิดใหม ๆ เขา
กับส่ิงท่ีนักเรียนเรียนรูมาแลว 
  1.6  การรูเปนเร่ืองทางสังคม ดังนั้น ครูควรสรางโอกาสในการเรียนรูแบบ
มีปฏิสัมพันธภายใตสภาพแวดลอมท่ีเก้ือหนุน 
  1.7  ทัศนคติและคานิยมมีสวนชวยในการเรียนรู ดวยการกล่ันกรอง
ประสบการณและส่ิงท่ีรับรู ดังนั้น ครูจึงควรชวยใหนักเรียนรูจักทัศนคติและคานิยมของตนเอง
โดยชัดเจน และเขาใจวาส่ิงเหลานั้นสงผลตอการเรียนรูอยางไร 
  1.8  การเรียนรูไมใชกระบวนการท่ีเปนเสนตรง แตเปนการพัฒนาท่ีมีการ
ลงลึกตลอดเวลา ดังนั้นนักเรียนควรมีสวนรวมในการทบทวนแนวคิดหลักและขั้นตอน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูใหลึกซ้ึงและกาวหนายิ่งขึ้นเม่ือเวลาผานไป 
  1.9  ตนแบบความคิดเปนเลิศ (Model of Excellence) และเสียงสะทอน
อยางตอเนื่องชวยปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติ ดังนั้นนักเรียนตองไดเห็นตนแบบของงานท่ี
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เปนเลิศ และไดรับความเห็นตอบกลับอยางสมํ่าเสมอ ทันทวงที และเปนมิตร จะไดนําไปปฏิบัติ 
ไดลองซํ้า ไดคิดทบทวน และปรับปรุงงานของตนเอง 
  1.10  การเรียนท่ีเอ้ืออํานวยตอลักษณะการเรียนรูท่ีนักเรียนพอใจ รวมท้ัง
เอ้ือตอความรูเดิมและความสนใจจะชวยเสริมการเรียนรู ดังนั้น ครูควรทําการประเมินกอนสอน
เพ่ือคนหาความรูเดิม ความชอบและความสนใจของนักเรียน และควรแยกแยะรูปแบบการสอน
เพ่ือรองรับความแตกตางสําคัญท่ีคนพบ 
 2.  โปรแกรมการสอนและแนวปฏิบัติ 
  ในศตวรรษท่ี 21 ควรจัดการสอนเพ่ือใหบรรลุผลลัพธท่ีพึงประสงค ดังนี ้
  2.1  ตัวช้ีวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรแบบโตตอบท่ีใหนักเรียนมีสวนรวมอยาง
กระตือรือรนในการพัฒนาความเขาใจเร่ืองความคิดอันยิ่งใหญและการประยุกตใชทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 
  2.2  ตัวช้ีวัดท่ี 2 มีการสอนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อยางชัดเจน และมี
การประยุกตใชในเนื้อหาวิชาการ 
  2.3  ตัวช้ีวัดท่ี 3 นักเรียนไดรับโอกาสมากมายท่ีจะถายโอนส่ิงท่ีเรียนรูไปสู
สถานการณใหม 
  2.4  ตัวช้ีวัดท่ี 4 ครูใหการประเมินอยางตอเนื่องเพ่ือตรวจสอบระดับ
ความเขาใจของนักเรียนในเร่ืองของแนวคิดและทักษะ และปรับปรุงระดับและความเร็วในการ
สอนใหสอดคลอง 
  2.5  ตัวช้ีวัดท่ี 5 ครูสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีใหคุณคา
กับการมีสวนรวมของนักเรียน เคารพความคิด คําถาม และส่ิงท่ีนักเรียนทําในช้ันเรียน และ
สนับสนุนใหนักเรียนแสดงความคิด คําถาม และการคาดคะเนของตนเอง 
 3.  หลักสูตรและระบบการประเมิน 
  สําหรับศตวรรษท่ี 21 แลว กระบวนทัศนของหลักสูตรและการประเมินท่ี
ตางไปจากแบบเดิมนั้นเปนส่ิงท่ีจําเปน ถาอยากเห็นการหลอมรวมผลลัพธท่ีพึงประสงคเขากับ
ระบบการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล หลักสูตรและการประเมินแบบใหมควรไดรับการพัฒนา
ตามแนวทางปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
  3.1  เนน “ความคิดอันยิ่งใหญ” วิชาแกนและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  
  3.2  ประเมินผลลัพธท่ีมีคุณคาดวยวิธีการอันเหมาะสม 
  3.3  ทําแผนผังหลักสูตรแบบยอนกลับ โดยเร่ิมจากความสามารถในการ
ถายโอนท่ีเปนเปาหมาย 
  สรุปสําคัญในกรอบความคิดสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
สรุปไดดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  สรุปสาระสําคัญในกรอบความคิดสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
กรอบความคิด ประเด็นของกรอบความคิด 
แถลงการณ 
พันธกิจ 

- มุงผลลัพธ 
- เนนผลลัพธท่ีพึงประสงคสําหรับศตวรรษท่ี 21 เปนพิเศษและการสอนเพ่ือ
ความเขาใจและการถายโอน 
- เปนท่ีรับรูในหมูผูมีสวนไดเสียหลัก 
- ไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอและถูกใชเปนแนวทางสําหรับนโยบายและ
แนวปฏบิัติทางการศึกษา 

หลักในการ
เรียนรู 

- แนวคดิท่ีชัดเจนดานการเรียนรูท่ีพัฒนาจากงานวิจยัลาสุดและแนวปฏบิัติท่ีด ี
- มุมมองเร่ืองการเรียนรูในเชิงการรับรู/การสรางความรูดวยตนเอง 

หลักสูตร - เนนหัวขอจาํนวนไมมาก ความคิดอันยิ่งใหญท่ีถายโอนได และคําถามสําคัญ
ในเชิงวิชาการ 
- เนนการเรียนรู การคดิ และความเขาใจเชิงลึกซ้ึงใหมากขึ้น 
- เนนการหลอมรวมผลลัพธท่ีพึงประสงคสําหรับศตวรรษท่ี 21 เขาไปในหลักสูตร 
- ใชทรัพยากรหลากหลายรวมท้ังเทคโนโลย ี

การประเมิน - รวมภารกิจท่ีเก่ียวของกับการบูรณาการความคิดอันยิ่งใหญในเนื้อหาใหเขา
กับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
- การประเมินผลภารกิจหลักท่ีเกิดซํ้าๆ โดยยึดม่ันหลักสูตรตามภารกิจท่ีถาย
โอนความรูเขากับสถานการณจริงได 
- ใชการประเมินอยางตอเนื่องท่ีใหความเห็นตอบกลับท่ีทันทวงทีแกครูและนักเรียน 

การสอน - การสอนใชแนวทางจากหลักการเรียนรูท่ีเห็นพองตองกัน 
- เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวม และใชยุทธศาสตรท่ีเนนการเรียนรูดวยตนเอง 
- เนนการสอนและการฝกอบรมเพ่ือความเขาใจและการถายดอนความรู 

ปจจัยโดยรวม - ความมุงม่ันในระยะยาวท่ีจะพัฒนาผลลัพธท่ีพึงประสงคสําหรับศตวรรษท่ี 
21 ในทางปฏิบตั ิ
- ใชโมเดลการออกแบบแบบยอนกลับเพ่ือวางแผนหลักสูตรและปรับปรุงการ
สอนในโรงเรียน 
- องคประกอบหลักของระบบการศึกษา (พันธกิจ, หลักในการเรียนรู, นโยบาย, 
กระบวนการ, การจดัสรรทรัพยากร, หลักสูตรและแนวปฏิบตัิในการพัฒนาบคุลากร 
และอ่ืนๆ) ท่ีสอดคลองและสนับสนนุผลลัพธท่ีพึงประสงคสําหรับศตวรรษท่ี 21 
- แนวทางระดับประเทศและระดับรัฐท่ีใหการสนับสนุน แรงจูงใจทางการเงิน 
และมาตรฐานเนื้อหา เพ่ือพัฒนาผลลัพธท่ีพึงประสงคสําหรับศตวรรษท่ี 21 
ในทางปฏิบัติและแนวการสอนเพ่ือความเขาใจ 
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6.5   การประเมินและกรอบการประเมินในศตวรรษท่ี 21 
การเรียนรูคือเปาหมายสุดทายในศตวรรษท่ี 21 ถาเปรียบเทียบกับตัวแปลการวิจัยก็

คือ การเรียนรูคือตัวแปรตาม ตัวแปลตามคือผล เชน คะแนนสอบ ตัวแปรอิสระคือสาเหตุ เชน 
การสอน ความเปนผูนํา หลักสูตร ปจจัยดานประชากร และปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีสงอิทธิพล การ
วิเคราะหตัวแปรเหลานี้ใหขอมูลท่ีลึกซ้ึงสําหรับกรอบการประเมินทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 แบบ
ใหม ซ่ึงกรอบการประเมินแบบใหมสําหรับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 5 มิติ ไดแก การเรียนรู 
ความเขาใจ การสราง การสํารวจ และการแบงปน แสดงไดดังภาพ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13   กรอบการประเมินแบบใหมสําหรับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
(Bellanca & Brandt, 2011) 

 
นอกจากนี้แลวการประเมินทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ยังมีนัยเชิงปฏิบัติของการ

ประเมินมิติของทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อีกดวย ซ่ึงแสดงไดดังตารางท่ี 9 

สํารวจ: นักเรียนได
เรียนรูอะไรนอกจาก

ในบทเรียน? นักเรียน
เคยทําผิดพลาดอะไร

จากสิ่งนั้น? 

สรางสรรค:  
นักเรียนเสนออะไร

ใหม ๆ ท่ีเปน
ความคิดความรู 
ความเขาใจ? 

เรียนรู:  
นักเรียนรูอะไรบาง? 
นักเรียนทําอะไรเปน

บาง? 

เขาใจ: มีหลักฐาน
อะไรท่ีแสดงวา
นักเรียนรูจัก

ประยุกตใชสิ่งท่ีเรียนรู
ในสถานการณอ่ืน? 

แบงปน: นักเรียน
จะใชสิ่งท่ีเรียนรูเพื่อ
ชวยเหลือผูอ่ืน ชั้น
เรียน ชุมชน หรือ
โลกไดอยางไร? 

การประเมิน
ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 
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ตารางท่ี 9  นัยเชิงปฏิบัติของการประเมินทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
 
มิติของทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 
เงื่อนไขท่ีเปนมาตรฐานเดียว 
 เงื่อนไขท่ีแปรผันได 

ความลับ   
 การเปดเผย 

คะแนนรายบุคคล 
 คะแนนกลุม 

การเรียนรู การใชแบบทดสอบ
มาตรฐานเพ่ือตรวจสอบ
ความรูแตละทักษะแยกกัน  
มีขอจํากัดเงื่อนไขตอง
แปรเปล่ียนไดตามความ
ตองการเพ่ือสะทอนถึงการ
ประยุกตใชจริง 

เก็บความลับเม่ือ
จําเปนตองคุมครอง
ทางกฎหมาย (เชน 
ช่ือผูใหสัมภาษณใน
การเก็บขอมูลในการ
วิจัย) การประเมิน
โดยท่ัวไปโนมเอียงไป
ในทางเปดกวาง 
รวมท้ังใชการประเมิน
ท่ีนักเรียนเสนอ 

ใชการทดสอบ 
“ทักษะการอยู
รอด” รายคน เชน 
การรูหนังสือ ใช
การประเมินเชิง
กลุมสําหรับ
ประยุกตใช บันทึก
การประเมินเฉพาะ
คนมีท้ังคะแนนราย
คนและของกลุม 

ความเขาใจ รายการตางๆ ของการ
ประเมินท่ียืดหยุนชวยให
นักเรียนไดท้ังทักษะและ
ความเขาใจ 

ความโปรงใสเต็มท่ี
คือบรรทัดฐาน 
นักเรียน ผูปกครอง 
และครูสามารถเขาถึง
คําถามและงานตาง ๆ 
ได  

หลักฐานของความ
เขาใจของแตละคน
เปนเพียงสวนหนึ่ง
ของการประเมิน 
การใชความเขาใจ
ดังกลาวชวยใหคน
อ่ืนเรียนรูเปน
กระบวนการท่ี
สําคัญ ดังนัน้การ
รวมมือจึงเปน
ส่ิงจําเปน 

การสํารวจ ครูชวยเปดประตูไปสู
ดินแดนแหงการสํารวจท่ีพน
จากเงื่อนไขแบบมาตรฐาน
เดียว 

เปาหมายของการ
สํารวจคือการเปดเผย
ความลับ ไมใชการ
เก็บเอาไว 

การสํารวจตองใช
ความรวมมือ การ
ชวยเหลือกัน การ
แสดงความคดิเห็น 
และการใหแรง
บันดาลใจแกกัน
ระหวางผูสํารวจ 
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ตารางท่ี 9  นัยเชิงปฏิบัติของการประเมินทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (ตอ) 
 
มิติของทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 
เงื่อนไขท่ีเปนมาตรฐานเดียว 
 เงื่อนไขท่ีแปรผันได 

ความลับ   
 การเปดเผย 

คะแนนรายบุคคล 
 คะแนนกลุม 

ความสรางสรรค นักเรียนคาดหวังเงื่อนไขท่ี
อิสระไรมาตรฐาน สถานท่ี 
เวลา และเงื่อนไขสามารถ
แปรผันได 

ไมมีความลับ 
นักเรียนเปนผูรวม
ออกแบบการประเมิน 
ไมใชผูรับการประเมิน 

ในขณะท่ี
กระบวนการ
สรางสรรค 
บางอยางเปนเร่ือง
โดดเดี่ยว แตความ
พยายามสรางสรรค
เกิดขึน้ในบริบทท่ี
ตองมรการส่ือสาร 
การแสดงความ
คิดเห็นและการใช
ท่ีเช่ือมโยงกัน ซ่ึง
ท้ังหมดนี้ตองอาศยั
ความรวมมือ 

การแบงปน ทัศนะคตเิปล่ียนจาก “อยาง
แบงปนงานของคณุ” ไป
เปน “คุณไดแบงปนงานกับ
ใครแลวบาง” 

นักเรียนไมไดเปนแค
ผูบริโภคการศึกษา 
แตยังแบงปนความ
เขาใจ กระบวนการ 
และความคิดกับ
นักเรียนและครูใน
หองเรียนและท่ัวโลก 

ปฏิสัมพันธระหวาง
นักเรียนและครู
เปล่ียนจากการ
แลกเปล่ียนสอง
ทางไปเปนการ
สนับสนุนเครือขาย
การเรียนรูโดย
นักเรียน เปาหมาย
ไมใชแคใหนักเรียน
พิสูจนคณุคาใหครู
เห็น แตเพ่ือให
นักเรียนมีสวน
ชวยเหลือชุมชน
การเรียนรู 
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 จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การประเมินประเมินทักษะแหงศตวรรษ
ท่ี 21 เปนการประเมินท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ัง 5 มิติ ไดแก การเรียนรู ความเขาใจ การสราง 
การสํารวจ และการแบงปน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนนั้นถูกประเมินอยางรอบดาน 
 
7.   ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Learning Skills for 21st Century)  

ซ่ึงประกอบไปดวยทักษะตางๆ ดังนี ้
7.1   ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)  

7.1.1   ความหมาย 
Guilford (1968 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ใหความหมาย

ไววา หมายถึง ความสามารถทางสมองท่ีจะไดคิดหลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย ประกอบดวย 
ความคลองแคลวในการคิด ความคิดยืดหยุน และความคิดท่ีเปนของตนเองโดยเฉพาะ ทําใหกลา
คิด ไมกลัวถูกวิพาก วิจารณ และมีอิสระในการคิด 

Torrance (1972 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) เสนอความหมาย
วา หมายถึง การรวบรวมความรูและการคิดจากประสบการณท้ังหมดท่ีผานมาเพ่ือสรางรูปแบบของ
การคิดใหมๆ หรือผลิตผลใหมๆ  

กรมวิชาการ (2535 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ไดใหความหมาย
วา หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของส่ิงตางๆ โดยมีส่ิงเราเปนตัวกระตุนทําให
เกิดส่ิงใหมตอเนื่องกันไป ประกอบดวย ความคลองในการคิด ความคิดยืดหยุน และความคิดท่ีเปน
ของตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเร่ิม 

7.1.2   องคประกอบ 
Guilford (1968 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ไดอธิบายวา 

ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะของการเอกนัย หรือหารคิดแบบกระจาย (Divergent Thinking) 
เปนความสามารถทางสมองท่ีคิดไดกวางไกลหลายทิศทาง ประกอบดวย 

1)  ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม ซ่ึงตาง
จากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิม หรือท่ีเรียกวา Wild Idea เปนความคิดท่ีเปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม เกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดดัแปลงผสมผสาน และประยุกตใหเกิดเปน
ส่ิงใหมขึ้น 

2)   ความคิดคลอง (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไมซํ้ากันใน
เร่ืองเดียวกัน โดยแบงออกได ดังนี้ 

2.1)   ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปน
ความสามารถในการใชถอยคําอยางคลองแคลวนั่นเอง 

2.2)   ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational 
Fluency)   
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2.3)   ความคิดคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional 
Fluency) เปนความสามารถในการใชวลีหรือประโยค สามารถท่ีจะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว
เพ่ือใหไดประโยคท่ีตองการ 

2.4)   ความคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) เปน
ความสามารถท่ีจะคิดส่ิงท่ีตองการภายในเวลาท่ีกําหนด เชน ใหคิดหาประโยชนของกอนอิฐมาให
ไดมากท่ีสุด ภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงอาจจะเปน 5 นาที หรือ 10 นาที 

3)  ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบ
ความคิดท่ีแบงออกเปน 

3.1)   ความยืดหยุนท่ีเกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) 
เปนความสามารถท่ีจะพยายามคิดใหหลายประเภทอยางอิสระ เชน คนมีความคิดยืดหยุนจะคดิได
วาประโยชนของกอนหินมีอะไรบาง หลายประเภท ในขณะท่ีคนไมมีความคิดสรางสรรคจะคิดได
เพียงประเภทเดียวหรือสองประเภทเทานั้น 

3.2)   ความยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) 
ซ่ึงมีประโยชนตอการแกปญหา คนท่ีมีความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซํ้ากัน เชน ในเวลา 5 นาที 
ทานลองคิดวาหวายจะใชทําอะไรไดบาง คําตอบ กระบุง กระจาด ตะกรา กลองใสดินสอ กระออม
เก็บน้ํา เปล เตียงนอน ตู โตะเคร่ืองแปง เกาอ้ี เกาอ้ีนอนเลน โซฟา ตระกรอ เปนตน 

4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดใน
รายละเอียดเพ่ือตกแตงหรือขยายความคิดใหมีความหมายสมบูรณยิ่งขึ้น ความคิดละเอียดลออ
เปนคุณลักษะท่ีจําเปนอยางยิ่งในการสรางผลงานท่ีมีความแปลกใหมใหสําเร็จ 

7.2   การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  
7.2.1   ความหมาย 

Dewey (1933 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ไดใหความหมาย
ของการคิดอยางมีวิจารณญาณวา หมายถึง การพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบตอความเช่ือหรือ
ความรูตางๆ โดยอาศัยหลักฐานมาสนับสนุน รวมท้ังขอสรุปอ่ืนๆ ท่ีมาเก่ียวของในขอบเขตของ
เร่ืองนั้นๆ 2 สถานการณ คือ การคิดจะเร่ิมตนจากสถานการณท่ีมีความยุงยากซับซอนและจบลง
ดวยสถานการณท่ีมีความชัดเจน 

Watson & Glaser (1961 อางถึงใน อรพิน พัฒนผล, 2551) ไดให
ความหมายไววา หมายถึง รูปแบบของการคิดท่ีประกอบไปดวย ทัศนคติ ความรู และทักษะ โดย
ท่ีทัศนคติ หมายถึง ทัศนคติท่ีมีตอการแสวงหาความรูและการยอมรับการแสวงหาหลักฐานมา
สนับสนุนอางวาเปนจริง แลวใชความรูดานการอนุมานสรุปใจความสําคัญและการสรุปเปนกรณี
ท่ัวไป โดยตัดสินใจจากหลักฐานอยางสมเหตุสมผล สอดคลองกับหลักตรรกวิทยา ตลอดจนทักษะ
ในการใชทัศนคติและความรูดังกลาวมาประเมินความถูกตอง 
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Ennis (1985 อางถึงใน อรพิน พัฒนผล, 2551) ไดใหความหมายของ
การคิดอยางมีวิจารณญาณไววา หมายถึง การคิดอยางพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผลและมี
จุดมุงหมายเพ่ือการตัดสินใจวาส่ิงใดควรเช่ือกอนลงมือปฏิบัติ โดยเนนประเด็นสําคัญ 4 ประการ 
คือ 

1)  เปนการคิดท่ีใชเหตุผล 
2)   เปนการคิดท่ีมีการไตรตรองตรวจสอบเหตุผลท้ังของตนเองและผูอ่ืน 
3)   เปนการคิดท่ีเนนสติสัมปชัญญะ 
4)   เปนการคิดท่ีเนนการตัดสินใจวาอะไรควรเช่ือ ควรปฏิบัติ 

7.2.2   องคประกอบ 
Dressel & Mayhew (1957 อางถึงใน อรพิน พัฒนผล, 2551) กลาวถึง

ความสามารถท่ีถือวาเปนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวยดานความสามารถใน
ดานตางๆ 5 ดาน ดังตอไปนี้ 

1)   ความสามารถในการนิยามปญหา ประกอบดวย 
1.1)  การตระหนักถึงความเปนไปของปญหา ไดแก การรูถึง

เงื่อนไขตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกันในสภาพการณ การรูถึงความขัดแยงและเร่ืองราวท่ีสําคัญใน
สภาพการณ การระบุจุดเช่ือมตอท่ีขาดหายไปของชุดของเหตุการณ หรือความคิดและการรูถึง
สภาพปญหาท่ียังไมมีคําตอบ 

1.2)  การนิยามปญหา ไดแก การระบุถึงธรรมชาติของปญหา ความ
เขาใจถึงส่ิงท่ีเก่ียวของและจําเปนในการแกปญหา นิยามองคประกอบของปญหา ซ่ึงมีความยุงยาก
และเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม จําแนกแยกแยะองคประกอบของปญหาท่ีมีความซับซอน
ออกเปนสวนประกอบของปญหาใหเปนลําดับขั้นตอน 

2)   ความสามารถในการเลือกขอมูลท่ีเก่ียวของกับการหาคําตอบของ
ปญหา คือ การตัดสินใจวาขอมูลใดมีความจําเปนตอการแกปญหา การจําแนกแหลงขอมูลท่ี
เช่ือถือไดกับแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือไมได การระบุวาขอมูลใดควรยอมรับหรือไม การเลือกตัวอยาง
ขอมูลท่ีมีความเพียงพอและเช่ือถือได ตลอดจนการจัดระบบระเบียบของขอมูล 

3)   ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน ประกอบดวย การระบุ
ขอตกลงท่ีผูอางเหตุผลไมไดกลาวไว การระบุขอตกลงเบื้องตนท่ีคัดคานการอางเหตุผล และการ
ระบุขอตกลงเบื้องตนท่ีไมเก่ียวกับการอางอิง 

4)   ความสามารถในการกําหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบดวย การ
คนหาการช้ีแนะตอคําตอบปญหา การกําหนดสมมติฐานตางๆ โดยอาศัยขอมูลและขอตกลง
เบื้องตน การเลือกสมมติฐานท่ีมีความเปนไปไดมากท่ีสุดมาพิจารณาเปนอันดับแรก การ
ตรวจสอบความสอดคลองระหวางสมมติฐานกับขอมูลและขอตกลงเบื้องตน การกําหนด
สมมติฐานท่ีเก่ียวของท่ียังไมทราบและเปนขอมูลท่ีจําเปน 
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5)   ความสามารถในการสรุปอยางสมเหตุสมผล และการตัดสินความ
สมเหตุสมผลของการคิดหาเหตุผล ประกอบดวย 

5.1) การลงสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยอาศัยขอตกลงเบื้องตน 
สมมติฐานและขอมูลท่ีเก่ียวของ ไดแก การระบุความสัมพันธระหวางคํากับประพจน การระบุ
เงื่อนไขท่ีจําเปนและเงื่อนไขท่ีพียงพอ การระบุความสัมพันธเชิงเหตุผล และการระบุและกําหนด
ขอสรุป 

5.2)   การพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการท่ี
นําไปสูขอสรุป ไดแก การจําแนกการสรุปท่ีสมเหตุสมผลจากการสรุปท่ีอาศัยคานิยม ความพึง
พอใจ และความลําเอียง การจําแนกระหวางการคิดหาเหตุผลท่ีมีขอสรุปไดแนนอนกับการคิดหา
เหตุผลท่ีไมสามารถหาขอสรุปท่ีเปนขอยุติได 

5.3)   การประเมินขอสรุปโดยอาศัยเกณฑการประยุกตใช ไดแก 
การระบุถึงเงื่อนไขท่ีจําเปนตอการพิสูจนขอสรุป การรูถึงเงื่อนไขท่ีทําใหขอสรุปไมสามารถนําไป
ปฏิบัติได และการตัดสินความเพียงพอของขอสรุปในลักษณะท่ีเปนคําตอบของปญหา 

Kneedler (1985 อางถึงใน อรพิน พัฒนผล, 2551) ไดกําหนดความสามารถ
ในกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเปน 3 กลุม ไดแก 

1)   การนิยามและทําความกระจางชัดของปญหา ซ่ึงจําแนกเปน
ความสามารถยอยๆ คือ 

1.1) การระบุเร่ืองราวท่ีสําคัญหรือการระบุปญหา เปนความสามารถ
ในการระบุความสําคัญของเร่ืองราวท่ีอาน การอางเหตุผล ภาพลอทางการเมือง การใชเหตุผลตางๆ 
และขอสรุปในการอางเหตุผล 

1.2)   การเปรียบเทียบความคลายคลึง และความแตกตางระหวาง
คน วัตถุ ส่ิงของ ความคิด หรือผลลัพธตั้งแต 2 อยางขึ้นไป 

1.3)   การกําหนดวาขอมูลใดมีการเก่ียวของ เปนความสามารถใน
การจําแนกระหวางขอมูลท่ีสามารถพิสูจนความถูกตองไดกับขอมูลท่ีไมสามารถพิสูจนความ
ถูกตองได รวมท้ังการจําแนกระหวางขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีไมเก่ียวของกับเร่ืองราว 

1.4)   การกําหนดคําถามท่ีเหมาะสม เปนความสามารถในการ
กําหนดคําถาม ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจท่ีลึกซ้ึงและชัดเจนเก่ียวกับเร่ืองราว 

2)   การพิจารณาตัดสินขอมูลท่ีมีความสัมพันธกับปญหา จําแนกเปน
ความสามารถยอยๆ ไดแก 

2.1)  การจําแนกหลักฐานเปนลักษณะขอเท็จจริง ความคิดเห็น ซ่ึง
พิจารณาตัดสินโดยใชเหตุผล เปนความสามารถในการประยุกตเกณฑตางๆ เพ่ือการพิจารณา
ตัดสินลักษณะคุณภาพของการสังเกตและการคิดหาเหตุผล 
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2.2)  การตรวจสอบความสอดคลอง เปนความสามารถในการ
ตัดสินวา ขอความหรือสัญลักษณท่ีกําหนดมีความสอดคลองสัมพันธซ่ึงกันและกัน และมีความ
สอดคลองกับบริบทท้ังหมดหรือไม 

2.3)   การระบุขอตกลงเบื้องตนท่ีไมไดกลาวอาง เปนความสามารถ
ในการระบุขอตกลงเบื้องตนในท่ีไมไดกลาวไวในการอางเหตุผล 

2.4)   การระบุภาพพจน  ในการอางเหตุผลเปนความสามารถของ
การระบุความคิดเห็นท่ีบุคคลยึดติด หรือความคิดตามประเพณีนิยม 

2.5)   การระบุความมีอคติปจจัยทางอารมณและการโฆษณา เปน
ความสามารถในการระบุความมีอคติในการอางเหตุผลและการตัดสินความเช่ือถือไดของ
แหลงขอมูล 

2.6)   การระบุความแตกตางระหวางระบบคานิยมและอุดมการณ 
เปนความสามารถในการระบุความคลายคลึงและความแตกตางระหวางระบบคานิยมและ
อุดมการณ 

3)   การแกปญหาหรือการลงขอสรุป จําแนกเปน 2 ความสามารถยอย 
ไดแก 

3.1)   การระบุความเพียงพอของขอมูล เปนความสามารถในการ
ตัดสินใจวา ขอมูลท่ีมีอยูเพียงพอท้ังดานปริมาณและคุณภาพตอการนําไปสูขอสรุป การตัดสินใจ 
หรือการกําหนดสมมติฐานท่ีเปนไปไดหรือไม 

3.2)   การพยากรณผลลัพธท่ีอาจเปนไปได เปนความสามารถมน
การทํานายผลลัพธท่ีอาจเปนไปไดของเหตุการณ หรือชุดของเหตุการณตางๆ 

7.3   การแกปญหา (Problem Solving)  
7.3.1  ความหมาย 

ศรีสุรางค ทีนะกุล และคณะ (2542) กลาววา การแกปญหา (problem 
solving) เปนรูปแบบหนึ่งของการคิดวิเคราะหท่ีมีเหตุผลมีทิศทาง (directed thinking) ในชีวิต
เรามีเร่ืองท่ีตองแกปญหาอยูตลอดเวลา ตั้งแตปญหางายๆ ท่ีแกไขปญหาโดยเร็วไปจนถึงปญหาท่ี
ซับซอนท่ีแกปญหาไดยากหรือไมอาจแกปญหาไดปญหาเกิดขึ้นเม่ือสภาพเราตองการแตกตางไป
จากสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน ความแตกตางนี้เปนปญหาการแกไขเกดขึ้นเม่ือเราตองการขจัด
ความแตกตางนี้  

John Dewey (1901 อางถึงใน ศรีสุรางค ทีนะกุล และคณะ, 2542) ไดให
ความหมายของการคิดแกปญหาวา หมายถึง การคิด วิเคราะห วิจารณ เปนการคิดหาเหตุผลใน
เร่ืองตางๆ รวมถึงการคิดสรางสรรค เพ่ือหาความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆ นําไปสูการประดิษฐส่ิง
แปลกใหมรวมถึงการคนพบวิธีแกปญหาไดสําเร็จ หรือแมแตทฤษฎีหรือวิธีการใหมๆ ท่ีกอใหเกิด
ประโยชนมหาศาลตอมนุษยชาติ     
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7.3.2   องคประกอบ 
Polya (1957 อางถึงใน ขวัญยืน มูลศรี, 2548) ไดเสนอขั้นตอนของการ

แกปญหาไว ดังนี้ 
1)   ทําความเขาใจปญหา พยายามใชสัญลักษณตางๆ ในปญหา สรุป 

วิเคราะห และแปลความหมาย 
2)   วางแผนในการคิดแกปญหา โดยแบงปญหาออกเปนสวนยอยๆ เพ่ือ

สะดวกตอการลําดับขั้นตอนในการคิดแกปญหาและวางแผนวาจะใชวิธีการใดในการคิดแกปญหา 
3)   การลงมือทําตามแผน เปนขั้นท่ีดําเนินการแกปญหาตามแผนท่ีวาง

ไว ถาขาดทักษะใดตองเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปใชใหเกิดผล 
4)   การตรวจสอบวิธีการและตอบคําถามเพ่ือใหแนใจวาถูกตอง 
Weir (1974 อางถึงใน จันทิมา สวรรค, 2547) ไดเสนอขั้นตอนการ

แกปญหาไว 4 ขั้นตอน ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานใหการยอมรับในแนวทางการแกปญหาท่ี
สามารถกําหนดระยะเวลา และวิธีการทํางานท่ีแนนอนได ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นระบุหรือตั้งปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปญหา
ภายในขอบเขตท่ีกําหนด 

ขั้นท่ี 2 นิยามสาเหตุของปญหาโดยแยกแยะจากลักษณะท่ีสําคัญ หมายถึง 
ความสามารถในการบอกสาเหตุท่ีแทจริงหรือสาเหตุท่ีเปนไปไดของปญหาจากสถานการณท่ีกําหนด 

ขั้นท่ี 3 คนหาแนวทางแกปญหาและตั้งสมมติฐาน หรือวิธีการแกปญหา 
หมายถึง ความสามารถหาวิธีการแกปญหาใหตรงกับสาเหตุของปญหา 

ขั้นท่ี 4 พิสูจนคํ าตอบหรือผลลัพธ ท่ีไดจากการแกปญหา หมายถึง 
ความสามารถในการอภิปรายผลท่ีเกิดขึ้นหลังจากการใชวิธีการแกปญหาวาผลท่ีเกิดขึ้นจะเปนอยางไร 

7.4   การสื่อสาร (Communication)  
7.4.1   ความหมาย 

UNESCO (1994 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ไดใหความหมาย
ของการศึกษาไววา หมายถึง การแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็น โดยใชคําพูดและการเขียน 
เปนวิ ธีการสําคัญในการส่ือสาร ดังนั้น ทักษะในการส่ือสารจึงมีความสําคัญ ซ่ึงประกอบดวย 
ความสามารถในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพบุคคลอ่ืนๆ ความเช่ือม่ันในตนเองและเปล่ียนความ
คิดเห็นกับผูอ่ืน และแสดงออกถึงการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ในสังคม 

WHO (1997 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ใหความหมายของ
การส่ือสารไววา หมายถึง ความสามารถในการใชคําพูดและกิริยาทาทาง เพ่ือแสดงความรูสึกนึก
คิดของตนไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณตางๆ โดยสามารถแสดงความคิดเห็น 
ความปรารถนา ความตองการ การขอคําแนะนํา การขอรอง หรือการขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน
ในเวลาจําเปน การตักเตือน และการปฏิเสธ 
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7.4.2   องคประกอบ 
Deen, Bailey & Parker (2002 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ได

อธิบายวาการส่ือสารเปนความสามารถในการแลกเปล่ียนความคิด ขอมูลขาวสาร หรือขอความระหวาง
บุคคลการใชคําพูด การเขียน กิริยาทาทาง และศิลปะของการแสดงออกทางอารมณและความคิด 
ประกอบดวย การนําเสนอท่ีดี การเปนผูฟงท่ีมีประสิทธิภาพ การส่ือการท่ีชัดเจนท้ังในดานความคิด 
ความรูสึก และการส่ือสารแผนการกับบุคคลอ่ืนได 

Neeley (2004 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ไดแบงองคประกอบ
ของการส่ือสาร ไวดังนี ้

 1)  การเขาใจพ้ืนฐานของทักษะการส่ือสาร (Understanding Basic  
Communication Skills) ประกอบดวย การเขาใจการฟงและการพูดกับบุคคลท่ีหลากหลาย 

 2)  การแสดงออก (Express Themselves) ประกอบดวย การ
แสดงออกท้ังดานคําพูด ความคิด และความรูสึก 

 3)  การรับฟงผูอ่ืน (Listen to Others) ประกอบดวย การตระหนัก
รูในการเปนผูฟงท่ีดี การรับรูวาบุคคลอ่ืนมีการส่ือสารท่ีแตกตางกัน และการรับฟงบุคคลอ่ืนอยาง
ตั้งใจและการทบทวนความคิดของบุคคลอ่ืนเม่ือสนทนา 

7.5   การรวมมือทํางาน (Collaboration)  
7.5.1   ความหมาย 

Francis & Young (1979 อางถึงใน ปญญาพล ภัทรนาวิก, 2546) ได
กลาวถึงการรวมมือทํางานไววา หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีความผูกพันในความรับผิดชอบท่ีจะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยสมาชิกทุกคนมีความพอใจท่ีจะทํางานและสามารถใหผลิตผล
ท่ีมีคุณภาพ 

Parker (1990 อางถึงใน ปญญาพล ภัทรนาวิก, 2546) ไดใหความหมาย
ของการทํางานเปนทีมวา หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีความสัมพันธกันเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
เปาหมายใหเสร็จสมบูรณ และคนกลุมนี้ยอมรับในวิธีการทํางานรวมกันวิธีเดียวคือ การทํางาน
รวมกัน 

Woodcock & Francis (1981 อางถึงใน ปญญาพล ภัทรนาวิก, 2546) 
กลาวถึงความหมายของการทํางานเปนทีมวา หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีการติดตอสัมพันธกันในอัน
ท่ีจะทํางานรวมกันใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

7.5.2   องคประกอบ 
Parker (1990 อางถึงใน ปญญาพล ภัทรนาวิก, 2546) ไดอธิบายถึง

องคประกอบของการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพไวดวยกัน 12 ประการ คือ  
1)   ประการท่ี 1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค เปนการกําหนด

เปาหมาย ภารกิจของทีมงาน รวมกันซ่ึงจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางทางในการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะและเปนประโยชนสูงสุดในการคิดคะเนถึงอนาคตของทีมงาน 
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2)   ประการท่ี 2 บรรยากาศในการทํางาน เปนการสรางความรูสึกท่ีดี
บรรยากาศท่ีอบอุนและมีความเขาใจกันภายในทีมงานเพ่ือเปนการลดความตึงเครียด ขณะท่ี
ปฏิบัติงานรวมกันของทีมงาน 

3)   ประการท่ี 3 การมีสวนรวม เปนการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไมวาเปน
การแสดงออกทางวาจาหรือทาทาง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางานเปนอยางยิ่ง 

4)   ประการท่ี 4 การรับฟงซ่ึงกันและกัน เปนการรับฟงความคิดเห็นซ่ึง
กันและกันของทีมงาน ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหสมาชิกในทีมงานรวมกันในการตัดสินใจ และ
ประสานความคิดไดอยางเหมาะสม 

5)   ประการท่ี 5 ความไมเห็นดวยในทางบวก เปนการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวางกันในทิศทางบวก เปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดเสนอความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 
อันจะนําไปสูความกลมเกลียวกันของทีมงาน 

6)   ประการท่ี 6 ความเห็นพองกัน เปนเทคนิคในการหาขอยุติใน
ประเด็นปญหาตางๆ ซ่ึงอาจจะมาจากการออกเสียงหรือขอสรุปรวมกันของทีมงาน 

7)   ประการท่ี 7 การส่ือสารท่ีเปดเผย เปนการส่ือสารแบบเปดเผย 
จริงใจตอกัน สรางความเช่ือม่ันและความไววางใจตอกันภายในทีม 

8)   ประการท่ี 8 บทบาทและการมอบหมายงานท่ีชัดเจน เปนการระบุ
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนท่ีจะตองปฏิบัติใหชัดเจนและไมเกิดความ
ซํ้าซอนในการทํางาน 

9)   ประการท่ี 9 ภาวะผูนํา เปนการแสดงออกซ่ึงความเปนผูนํารวมกัน
ภายในทีมงาน คือ ทุกคนไมเฉพาะแตผูนําทีม แตเปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดเกิดการแสดง
ความเห็น วิธีการในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของทีมงาน 

10)   ประการท่ี 10 ความสัมพันธกับภายนอก เปนความสัมพันธกับ
ภายนอก ซ่ึงสมาชิกทุกคนตองมีการใหความรวมมือกับสมาชิกภายในทีมของเราดวย เพ่ือจะใหได
เปนขอมูลยอนกลับสูทีมงาน 

11)   ประการท่ี 11 รูปแบบการทํางานท่ีหลากหลาย เปนการกําหนด
วิธีการทํางานในหลายๆ รูปแบบ เนื่องจากหากเกิดปญหาในการทํางานขึ้นจะไดสามารถ
ปรับเปล่ียนแบบในการทํางานไดทันตอสถานการณท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น 

12)   ประการท่ี 12 การประเมินตนเอง เปนการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานวาอยูในระดับใด และมีอะไรท่ีเปนอุปสรรคตอประสิทธิผลของงาน เพ่ือนํามาใชในการ
ปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 
  



 

 

55

ภาพท่ี 14   คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

8.   คุณลักษณะเด็กไทยและตัวช้ีวัดความสําเร็จสูประชาคมอาเซียน 
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียนใหประสบผลสําเร็จจําเปนตองกําหนด

เปาหมาย ไดแก ดานความรู ทักษะ/กระบวนการ และเจตคติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไดมีการจัดประชุมโตะกลมและประชาพิจารณบุคลากรท่ีเก่ียวของโดยตรง ผูมีสวน
เก่ียวของกับการเตรียมการและดําเนินการกาวสูประชาคมอาเซียน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ เชน สถานทูต มหาวิทยาลัยภาครัฐ
และเอกชน ในการรวมกําหนดคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ดังภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะเด็กไทยสูประชาคมอาเซียน 

ความรู ทักษะกระบวนการ 

เจตคติ 

กฎบัตรอาเซียน 

ประเทศอาเซียน 

การเมืองและ
ความม่ันคง 

เศรษฐกิจ 

สังคมและ
วัฒนธรรม 

ทักษะพ้ืนฐาน 

ทักษะพลเมือง
และความ

รับผิดชอบตอ
สังคม 

ทักษะการเรียนรู
และการพัฒนาตน 

เห็นคุณคามนุษย 

รวมแลกเปลีย่นเรียนรู 

คิดอยางมีเหตุผล 

จัดการควบคุมตนเอง 

ยอมรับความ
หลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม 

มีภาวะผูนํา 

แกปญหาสังคม 

สื่อสารอยางนอย 2 ภาษา 

การใชเทคโนโลยี 

แกปญหาอยางสันติวิธ ี

ทํางานอยูรวมกับผูอ่ืน 

ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

วิถีชีวิตประชาธิปไตย สันตวิิธี 

ตระหนักในความเปนอาเซียน 

ยอมรับความแตกตาง การนับถือศาสนา 

รับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน ภูมิใจในความเปนไทยและอาเซียน 
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8.1  ดานความรู 
1.  มีความรูเก่ียวกับประเทศอาเซียนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 
2.  มีความรูเก่ียวกับอาเซียน ไดแก 

2.1   จุดกําเนดิอาเซียน 
2.2   กฎบัตรอาเซียน 
2.3   ประชาคมอาเซียน 
2.4   ความสัมพันธกับภายนอกอาเซียน 

      8.2  ดานทักษะกระบวนการ 
 1. ทักษะพ้ืนฐาน 
  1.1  ส่ือสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพ่ือน
บานอีก อยางนอย 1 ภาษา) 

  1.2  มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 
  1.3  มีความสามารถในการแกปญหาอยางสันตวิิธี 
  1.4  มีความสามารถในการท างานและอยูรวมกับผูอ่ืน 
 2.  ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม 
   2.1  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 2.2  มีภาวะผูนํา 
 2.3  เห็นปญหาสังคมและลงมือทําเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลง 
 3.  ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตน 
 3.1  เห็นคณุคาความเปนมนุษยเทาเทียมกัน 
 3.2  มีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู 
 3.3  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีวธีิคิดอยางถูกตอง 
 3.4  มีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเอง 
      8.3  ดานเจตคติ 
 1.  มีความภูมิใจในความเปนไทย/ความเปนอาเซียน 
 2.  รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน 
 3.  มีความตระหนักในความเปนอาเซียน 
 4.  มีวิถี ชีวติประชาธิปไตย ยดึม่ันในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม 
 5.  ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา 
 6.  ดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวช้ีวดัคณุภาพผูเรียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา สามารถแสดงได
ดังตารางท่ี 10 – ตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 10  ตัวช้ีวดัคณุภาพผูเรียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ดานความรู 
 

คุณลักษณะของผูเรียน ตัวช้ีวัดระดับมัธยมศึกษา 
1.  มีความรูเก่ียวกับประเทศอาเซียน 
    1.1  ดานการเมือง ไดแก 
 - ระบอบการปกครอง 
 - ความสัมพันธระหวางประเทศ 
 - สิทธิเด็ก/สิทธิมนุษยชน 
 - กฎหมายระหวางประเทศ 
 1.2  ดานเศรษฐกิจ  ไดแก  
 - ระบบเงินตราของประเทศใน
กลุมอาเซียน 
 - ระบบเศรษฐกิจ 
 - ปจจัยการผลิต 
 - แรงงาน   
 - การคาเสรี ขอตกลงทางการ
คา  ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
 1.3  ดานสังคมและวัฒนธรรม   
ไดแก 
 - ชาติพันธุ 
 - ภาษา 
 - ศาสนา 
 - การแตงกาย 
 - สาธารณสุข 
 - สภาพทางภูมิศาสตร 
 - เอกลักษณ 
 - บุคคลสําคัญ 
 - ประวัติศาสตร 

  
 1.1  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถวิเคราะห
และจําแนกความเหมือน/ความแตกตางเก่ียวกับ
ระบอบการปกครอง ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ สิทธิมนุษยชน กฎหมายระหวางประเทศ
ในดานการเมือง 
 1.2  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถวิเคราะห
และจําแนกความเหมือน/ความแตกตางเก่ียวกับ 
ระบบเงินตรา ระบบเศรษฐกิจ ปจจยัการผลิต 
แรงงาน  การคาเสรี  ขอตกลงทางการคา ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 1.3  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถวิเคราะห
และจําแนกความเหมือน/ความแตกตางเก่ียวกับ
ชาติพันธุ ภาษา ศาสนา  การแตงกาย สาธารณสุข  
สภาพทางภู มิศาสตร  เอกลักษณ  บุคคลสําคัญ 
ประวัติศาสตร   

2.  มีความรูเก่ียวกับอาเซียน ไดแก  
 2.1  จุดกําเนดิอาเซียน 
 
 2.2  กฎบัตรอาเซียน 
 - ความหมาย 

  
 2.1  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถวิเคราะห
ความจําเปนความสําคญัของกฎบัตรอาเซียน 
 2.2  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถวิเคราะห
เปาหมายและหลักการ อัตลักษณ  สัญลักษณ 
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ตารางท่ี 10   ตัวช้ีวดัคณุภาพผูเรียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ดานความรู (ตอ) 
 

คุณลักษณะของผูเรียน ตัวช้ีวัดระดับมัธยมศึกษา 
  - ความสําคัญ 
 - สาระสําคัญ 
 2.3  ประชาคมอาเซียน 
 - ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
 - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 - ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 
 2.4  ความสัมพันธกับภายนอก 
อาเซียน 

ของกฎบัตรอาเซียน 
 
 2.3  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถอธิบาย 
เก่ียวกับองคกรอาเซียน องคกรท่ีมีความสัมพันธ
กับอาเซียน กระบวนการตัดสินใจ การระงับขอ
พิพาทความสัมพันธกับภายนอก 
 2.4  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถวิเคราะห
ประโยชนของกฎบตัรอาเซียนท่ีมีตอประชาคม
อาเซียน 

 
ตารางท่ี 11   ตัวช้ีวดัคณุภาพผูเรียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ดานทักษะ/                     
                  กระบวนการ 
 

คุณลักษณะของผูเรียน ตัวช้ีวัดระดับมัธยมศึกษา 
1.  ทักษะพ้ืนฐาน 
 1.1  ส่ือสารไดอยางนอย 2 
ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ
ในอาเซียนอีกอยางนอย 1 ภาษา) 
 1.2  มีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 
 
 
 1.3  มีความสามารถในการ
แกปญหาอยางสันติวิธี 
 1.4  มีความสามารถในการทํา 
งานและอยูรวมกับผูอ่ืน 

 
 1.1  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถส่ือสาร 
ไดอยางนอย 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษ และภาษา
ของประเทศในอาเซียนอีก  อยางนอย 1 ภาษา 
 1.2  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูออกแบบ 
สรางสรรคงาน นําเสนอ  เผยแพร แลกเปล่ียน
ผลงานในระดับอาเซียน 
 1.3  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถในการ
แกปญหาไดอยางสันติวิธี 
1.4  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถทํางานและอยู
รวมกับผูอ่ืน 
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ตารางท่ี 11   ตัวช้ีวดัคณุภาพผูเรียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ดานทักษะ/                     
                  กระบวนการ (ตอ) 
 

คุณลักษณะของผูเรียน ตัวช้ีวัดระดับมัธยมศึกษา 
2.  ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบ 
ทางสังคม 
 2.1  เคารพและยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
 
 
 2.2  มีภาวะผูนํา 
 
 
 2.3  เห็นปญหาสังคมและลงมือทํา
เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลง 

 
 
 2.1.1  รอยละของนักเรียนท่ีใหความสนใจ 
ยอมรับและเห็นประโยชน ในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
 2.1.2  รอยละของนักเรียนท่ีเคารพใน   
ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 2.2  รอยละของนักเรียนท่ีปฏิบตัิตนเปน
ผูนําท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมอาเซียนศึกษาและมี
ผลงานปรากฏ 
 2.3  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถเสนอ
ปญหาสังคม  และแสดงความคิดเห็นเสนอ
ทางเลือกในการแกปญหาได 

3.  ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตน 
 3.1  เห็นคณุคาความเปนมนุษยเทา 
เทียมกัน (สิทธิเด็ก/สิทธิมนุษยชน) 
 
 3.2  มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู 
 
 3.3  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีวิธีคิดอยาง
ถูกตอง 
 
 3.4  มีความสามารถในการจัดการ/
ควบคุมตนเอง 

 
 3.1  รอยละของนักเรียนท่ียอมรับและ
ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเทาเทียมกันและ
ตระหนักในคณุคาของมนุษย 
 3.2  รอยละของนักเรียนท่ีเขารวมแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรูทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 3.3  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถจําแนก 
แยกแยะเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม สามารถแสดงออกไดอยางสรางสรรค
และมีเหตุผล 
 3.4  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถควบคุม
ตนเองยืดหยุน ปรับตวัเขากับสถานการณตางๆ 
ไดอยางเปนระบบ 
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ตารางท่ี 12   ตัวช้ีวดัคณุภาพผูเรียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ดานเจตคต ิ
 

คุณลักษณะของผูเรียน ตัวช้ีวัดระดับมัธยมศึกษา 
1.  มีความตระหนักในความเปนอาเซียน 1.  รอยละของนักเรียนท่ียอมรับ  เห็นประโยชน

และมี สวนรวมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอาเซียน 
2.  มีความภูมิ ใจในความเปนไทย/  
ความเปนอาเซียน 

2.  รอยละของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมดวย
ความกระตือรือรนและรูคุณคาของความเปนไทย
และความเปนสวนหนึ่งของอาเซียน ความเปนไทย
และความเปนสวนหนึ่งของอาเซียน 

3.  รวมกันรับผิดชอบตอประชาคม 
อาเซียน 

3.  รอยละของนักเรียนท่ีแสดงความเอ้ืออาทร 
แบงปน คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอสมาชิกใน
ประเทศอาเซียน 

4.  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดม่ันใน 
หลักธรรมาภิบาล (คารวะธรรม ปญญา
ธรรม สามัคคี ธรรม) สันติวิธี/ 
สันติธรรม 

 4.1  รอยละของนักเรียนท่ีท่ีมีคารวะธรรม 
ปญญาธรรม  สามัคคีธรรม  และปฏิบตัิตนเปน
ประจําสมํ่าเสมอ 
 4.2  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถแกปญหา
อยางสันตวิิธี/สันติธรรมเปนประจําสมํ่าเสมอ 

       
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห สังเคราะหทักษะการเปนพลเมืองอาเซียน 

(ASEAN Citizenship Skills) ซ่ึงไดกําหนดความหมายไววา ทักษะการเปนพลเมืองอาเซียน 
หมายถึง ทักษะท่ีจะพัฒนาเด็กไทยสูการเปนพลเมืองของประชาคมอาเซียน ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีท้ังหมด 3 ดานดวยกัน คือ 

1.  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง การท่ีนักเรียนให
ความสนใจ ยอมรับ และเห็นประโยชนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

2.   มีภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการหรือทําหนาท่ีในการช้ีแนะ ส่ังการ 
ตัดสิน กระจายอํานาจ ประสานประโยชน และชวยเหลือใหทีมหรือกลุมสามารถปฏิบัติงานได
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวอยางประสบผลสําเร็จ 

3.   เห็นปญหาสังคมและลงมือทําเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลง หมายถึง นักเรียน
สามารถเสนอปญหาสังคมและแสดงความคิดเห็น สามารถเสนอทางเลือกในการแกปญหา 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีจะสงเสริมหรือมีสวนชวยใหผูเรียนมีคุณภาพในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนท้ังในดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ และดานเจคติ คือ คุณภาพครูและ
คุณภาพผูบริหาร ซ่ึงครูและผูบริหารตองมีคุณภาพตามตัวช้ีวัด คือ 
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8.4  ตัวช้ีวัดคุณภาพครู 
8.4.1   ครูผูสอนมีความรูเก่ียวกับอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน 
8.4.2   ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการส่ือสาร 
8.4.3   ครูใชหนังสือ ตําราเรียน และส่ือท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการ

เรียนรู 
8.4.4   ครูใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

และการเผยแพรผลงานท้ังระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline)  
8.4.5  ครูใช เทคนิคและวิ ธีสอน ท่ีหลากหลายโดยเนน กิจกรรมหรือ

กระบวนการในการจัดการเรียนรู 
8.4.6   ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ ในการจัดการเรียนรูท้ังใน

ประเทศ และในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 
8.4.7   ครูใชการวิจัย ส่ือ นวตักรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนือ่ง 

      8.5   ตัวช้ีวัดคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา 
8.5.1   ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศกึษาสูประชาคมอาเซียน 
8.5.2   ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต สภาวการณ 

จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8.5.3   ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และทักษะใน

การใช ICT 
8.5.4   ผูบริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพ่ือความรวมมือ

ในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เชน โรงเรียน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ ฯลฯ 
8.5.5   ผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน 
8.5.6   ผูบริหารมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ในการติดตอส่ือสารกับ

ภาคีเครือขายในกลุมประชาคมประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

9.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
9.1   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) 

จริยา สมาคม (2552) ทําการศึกษาอิสระเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนจากการจัดการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) ผลวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชา เคมี เร่ือง ของแข็งของเหลวและแกส มีคาเฉล่ียเทากับ 28.20 คะแนน คิดเปนรอยละ 
70.50 นักเรียนท่ีมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป รอยละ 75 ซ่ึงผานเกณฑท่ีกําหนดไว 2) 
นักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉล่ียเทากับ 51.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 
74.63 นักเรียนท่ีมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป รอยละ 82.50 ซ่ึงผานเกณฑท่ีกําหนดไว 
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สถาพร ภูผาใจ (2553) ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
รายวิชาเพ่ิมเติม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐาน รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีผลการเรียนรูในดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะพ้ืนฐานการวิจัย รอยละ 85.18 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และนักเรียน รอยละ 81.48 มีระดับคุณภาพของทักษะพ้ืนฐานการ
วิจัยในทุกทักษะอยูในระดับสูงสุด แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ใน
รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกาปท่ี 4 สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
และนักเรียนมีพัฒนาการทักษะพ้ืนฐานการวิจัยท่ีดีขึ้น 

ธัฒนคร พวงคํา (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทักษะพ้ืนฐานการสรางองคความรู วิชา ส 31104 ประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 4 ท่ีเรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชา ส 31104 ประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน นักเรียนรอยละ 85 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 
74.50 2) ทักษะพ้ืนฐานการสรางองคความรู ในรายวิชา ส 31104 ประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน นักเรียนรอยละ 87.50 มีคะแนน
วัดทักษะพ้ืนฐานการสรางองคความรู เฉล่ียรอยละ 76.85 

กัลยาณี ชูศรีวัน (2555) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน               
(ส 33102)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ ผลวิจัยพบวา  
1) การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน (ส 33102) 
ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเลือกปญหา (2) ขั้นวิเคราะหปญหา 
(3) ขั้นเลือกระเบียบวิธีวิจัย (4) ขั้นรวบรวมขอมูลและตีความหมายขอมูล (5) ขั้นสรุปผลการวิจัย 
ไดใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 4 รูปแบบสรุปไดวา รูปแบบท่ี 1 ครูใชผลการวิจัย
ในการจัดการเรียนรู นักเรียนทํากิจกรรมกลุม ศึกษางานวิจัยในสวนของบทคัดยอซ่ึงมีเนื้อหา
เก่ียวของกับเร่ือง สิทธิมนุษยชนนักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาและรวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเปนการปูพ้ืนฐานความรูท่ีเก่ียวกับงานวิจัย รูปแบบท่ี 2 ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนรู
โดยผูเรียนสืบคนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประเด็นปญหาสิทธิมนุษยชน 
ทําใหมีพ้ืนฐานเก่ียวกับการสังเคราะหงานวิจัย นักเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยการสืบคน
ขอมูลงานวิจัยจากส่ือส่ิงพิมพและส่ืออีเล็กทรอนิกส รูปแบบท่ี 3 ครูใชกระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนรูโดยครูสอนกระบวนการวิจัยเบื้องตน จากนั้นเนนการฝกปฏิบัติ ทักษะการระบุ
ปญหา ใหคํานิยาม ตั้งสมมติฐาน คัดเลือกตัวแปร การสุมตัวอยาง ประชากร การสรางเคร่ืองมือ 
โดยเช่ือมโยงเนื้อหาโครงสรางทางสังคม เพ่ือใหไดมาซ่ึงเคาโครงงานวิจัยและเคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัย นักเรียนแสวงหาความรูคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากส่ือส่ิงพิมพ  และส่ือ
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อีเล็กทรอนิกส นักเรียนมีสวนรวมในการทํางานกลุมอภิปรายในประเด็นปญหา จัดทําเคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัย รูปแบบท่ี 4 นักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู โดยแบงนักเรียนดําเนินการ
วิจัย เร่ืองท่ีสนใจเนนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการปฏิบัติการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล ตรวจสอบ
ความเรียบรอยของขอมูล เพ่ือนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป พรอมจัดทํา
รูปเลมรายงาน สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัยตลอดจนการนําเสนอผลการวิจัย 2) นักเรียนมี
ทักษะการแสวงหาความรูอยูในระดับมาก ( X = 4.00, SD = 0.30) 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน รอยละ 79.00 

จุฑา ธรรมชาติ (2555) ไดวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบใช
วิจัยเปนฐานในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปน
ฐานท่ีผูวิจัยพัฒนามีลักษณะสําคัญ คือ 1) ฝกใหผูเรียนตั้งปญหาและหาแนวทางแกไขอยางเปน
ระบบ 2) บูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู แบบหลากหลายวิธี 3) สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะ
พ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการเรียน 4) ฝกทักษะวิจัยใหแกผูเรียนทีละนอยตามลําดับขั้นตอน 5) นําผล
วิจัยมาสอนควบคูกับการเรียนรูกระบวนการวิจัยอยางสมดุล และ 6) กระตุนผูเรียนดวยการ
ประเมินอยางตอเนื่อง ผลการทดลองจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน พบวา นักศึกษากลุม
ทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนความรูพ้ืนฐานทางการวิจัย ทักษะการคิดแกปญหาทางการวิจัย และ
คุณลักษณะของนักวิจัยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

9.2   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
กัลยา ตากูล (2550) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ

สภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดและกระบวนการแกปญหาอนาคตของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3: กรณีศึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 องคประกอบ ไดแก 
(1) การพัฒนาครูผูสอนใหมีความพรอมในการอํานวยการเรียนรูของนักเรียน (2) การจัดเนื้อหาให
เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน (3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนกระบวนการกลุม มี
การใชส่ือและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย (4) จัดการประเมินการคิดท้ังระดับบุคคลและระดับกลุม 
และ (5) การจัดบรรยากาศในการเรียนรูใหนักเรียนมีอิสระทางการคิด และมีการเสริมแรงอยาง
สมํ่าเสมอ 2) ทักษะการคิดและกระบวนการแกปญหาอนาคตของนักเรียนมีพัฒนาการอยูในระดับดี 
3) แนวคิดและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในอนาคต คือ ควรเพ่ิมจํานวนนักเรียนและ
จํานวนครูรวมท้ังเพ่ิมเวลาเรียนขยายหลักสูตรไปจนถึงชวงช้ันท่ี 4 

อรพิณ พัฒนผล, เสกสรร ทองคําบรรจง และชวลิต รวยอาจิณ (2551) ไดศึกษาวิจัย
เร่ือง การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 
3 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 1 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1) ดานการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการนิยามปญหา การ
ตัดสินขอมูลการระบุสมมติฐาน และการสรุปอางอิงของนักเรียน ชวงช้ันท่ี 3 ท่ีมีระดับช้ันตางกันและ
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เพศตางกัน (1.1) นักเรียนท่ีมีระดับช้ันแตกตางกันมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ดานการนิยามปญหา การตัดสินขอมูล การระบุสมมติฐาน และการสรุปอางอิง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณดานการนิยามปญหาการตัดสินขอมูล และการสรุปอางอิงสูงกวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 และ 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการ
ระบุสมมติฐานสูงกวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (1.2) นักเรียนท่ีมี
เพศแตกตางกันมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการนิยามปญหา การตัดสินขอมูล 
การระบุสมมติฐาน และการสรุปอางอิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
นักเรียนเพศหญิงมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการนิยามปญหา การตัดสินขอมูล 
การระบุสมมติฐาน และการสรุปอางอิง สูงกวานักเรียนเพศชาย (1.3) ผลการศึกษาปฏิสัมพันธ
ระหวางระดับช้ันและเพศ พบวา ไมมีผลปฏิสัมพันธของระดับช้ันกับเพศท่ีมีตอความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณดานการนิยามปญหา ดานการตัดสินขอมูล ดานการระบุสมมติฐานและดาน
การสรุปอางอิง 

พระมหาเสนห ไชยสุกา (2552) ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษาและการพัฒนาการทํางาน
รวมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยยึดหลักสังคหวัตถุ 4 ผลการวจิัยพบวา 1) นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีการทํางานรวมกันอยูในระดับ มาก 2) นักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมกอนเขารวมโปรแกรมมีการทํางานรวมกันไมแตกตางกัน 3) นักเรียนกลุมทดลองกอน
และหลังเขารวมโปรแกรมพัฒนาการทํางานรวมกัน มีการทํางานรวมกันแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 4) นักเรียนกลุมควบคุมท่ีไมไดเขารวมโปรแกรมกอนและหลังมี
การทํางานรวมกันไมแตกตางกัน 5) นักเรียนกลุมทดลองท่ีเขารวมโปรแกรมพัฒนาการทํางาน
รวมกัน และกลุมควบคุมท่ีไมไดเขารวมโปรแกรม กอนและหลัง มีการทํางานรวมกันแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สุระพรรณ พนมฤทธ์ิ และคณะ (2554) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนหลักและการกํากับตนเองเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและ
การรับรูอัตสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบวา ในระยะท่ี1 ไดรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใชปญหาเปนหลัก และโดยการกํากับตนเองซ่ึงประกอบดวยองค ประกอบและขั้นตอนท่ี
นําไปใชกับรายวิชาทางการพยาบาลได และในระยะท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอน 2 รูปแบบ พบวา 1) ไมมีกิริยารวมระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และวิธีสอน 2) 
นักศึกษากลุมท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักศึกษากลุมท่ีมีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักศึกษากลุมท่ีเรียน โดยวิธีสอนแบบใช
ปญหาเปนหลักมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักศึกษากลุมท่ีเรียนโดยใชการกํากับตนเองอยาง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 4) นักศึกษากลุมท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบใชปญหาเปนหลัก และกลุมท่ี
เรียนโดยใชการกํากับตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักศึกษากลุมควบคุม อยางมี
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นัยสําคัญท่ีระดับ .01 5) นักศึกษากลุมทดลองท้ัง 4 กลุมมีคาเฉล่ียคะแนนการรับรูอัตสมรรถนะ 
และการคิดวิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

ธนารัตน มาลัยศรี (2556) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับเร่ืองประชาคม
อาเซียน โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ผลการวิจัยพบวา 1) หนวยการ
เรียนรูแบบยอนกลับ (Backward  Design) เร่ือง ประชาคมอาเซียน มีกระบวนการของการพัฒนา
หนวยตามขั้นตอน วิเคราะหและระบุมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด กําหนดผังมโนทัศนและช่ือ
หนวยการเรียนรู กําหนดสาระสําคัญ กําหนดสาระการเรียนรูความรูทักษะ/กระบวนการ 
คุณลักษณะ กําหนดช้ินงาน/ภาระงาน กําหนดประเด็น เกณฑการประเมิน กําหนดเวลาเรียนและ
การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) คิดเปนคาเฉล่ีย 4.53 อยู
ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 2) นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเฉล่ีย 
30.35 คิดเปนรอยละ 75.88 และมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ รอยละ 76.47 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไว 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 30.94 คิดเปนรอยละ 77.35 และมี
จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ รอยละ 79.41 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 

9.3   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเปนพลเมืองดี/พลเมืองอาเซียน 
สมรัก หอมทอง (2552) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาหนวยการเรียนรูพลเมืองดีตามวีถี

ประชาธิปไตย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานขามปอมดงเย็น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแกน เขต 4 ผลวิจัยพบวา 1) การพัฒนาหนวยการเรียนรูพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานขามปอมดงเย็น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 
ประกอบดวยขั้นท่ี 1 การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และสาระการเรียนรู
รายป ขั้นท่ี 2 จัดทําแผนผังมโนทัศน ขั้นท่ี 3 กําหนดช่ือหนวยการเรียนรูและเวลาเรียน ขั้นท่ี 4 
ออกแบบการจัดการเรียนรู ขั้นท่ี 5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยนํารูปแบบการสอนโดยใชแหลง
เรียนรูในชุมชนมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการพัฒนาหนวยการเรียนรูพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย แบงออกเปน 3 หนวยยอย คือ หนวยการเรียนรูท่ี 1 วิถีประชาธิปไตย จํานวน 3 
แผน หนวยการเรียนรูท่ี 2 อธิปไตยของเรา จํานวน 3 แผน และหนวยการเรียนรูท่ี 3 กฎหมายเร่ือง
ใกลตัว จํานวน 3 แผน 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานขามปอมดงเย็น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 
ตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ รอยละ 75 พบวา นักเรียนผานเกณฑการเรียนรูเฉล่ียรอยละ 80 และมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท้ังช้ัน รอยละ 81 ซ่ึงผานเกณฑท่ีกําหนดไว 3) ผลการศึกษา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน สําหรับนักเรียน
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ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานขามปอมดงเย็น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 
พบวา นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการใหความรวมมือในการทํางานกลุม ความ
ตั้งใจในการทํางาน การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการตรงตอ
เวลาอยูในระดับ ด ี

ชรินทร ม่ันคง (2553) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมดานความเปน
พลเมืองดีในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ผลวิจัยพบวา 1) เนื้อหาเก่ียวกับแนวคิดและมโนทัศนท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะความเปนพลเมืองดี จํานวน 8 
คุณลักษณะ 25 ตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีตามวิถีโลก 
จํานวน 22 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงอัตลักษณการเปนพลเมืองดีตามวิถีไทย จํานวน 3 ตัวช้ีวัด 
คือ การเคารพเช่ือฟงผูมีพระคุณตามวัฒนธรรมไทย การดําเนินชีวิตตามหลักพรพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ และการดํารงชีวิตอยางมีดุลภาพโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนสาระวิชาสังคมศึกษาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมใน
ดานความเปนพลเมือง พบวา ครูสังคมศึกษามีความรูเก่ียวกับการศึกษาพหุวัฒนธรรมระดับ นอย 
และครูสังคมศึกษา รอยละ 100 มีความตองการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงพหุวัฒนธรรมใน
โรงเรียน สําหรับองคประกอบท่ีครูสังคมศึกษาไมปฏิบัติตามตัวช้ีวัดมากท่ีสุด คือ องคประกอบท่ี 4 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 องคประกอบท่ี 3 การพัฒนาส่ือและแหลง
เรียนรู คิดเปนรอยละ 98.53 องคประกอบท่ี 1 วิเคราะหหลักสูตร คิดเปนรอยละ 97.06 และ
องคประกอบท่ี 2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คิดเปนรอยละ 83.82 3) การปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักเรียน พบวา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะความ
เปนพลเมืองดีมากกวารอยละ 50 จํานวน 6 คุณลักษณะ คือ ซ่ือสัตย สุจริต คิดเปนรอยละ 91.93 
จิตสํานึกสาธารณะ คิดเปนรอยละ 81.73 มีวินัย คิดเปนรอยละ 80.42 รักชาติ ศาสน กษัตริย คิด
เปน รอยละ 79.07 มุงม่ันในการทํางาน คิดเปนรอยละ 73.54 และรักความเปนไทย คิดเปนรอยละ 
72.20 อยางไรก็ตามยังพบวา นักเรียนไมไดปฏิบัติมากกวารอยละ 50 จํานวน 2 คุณลักษณะ คือ 
ใฝเรียนรู คิดเปนรอยละ 73.84 และอยูอยางพอเพียง คิดเปนรอยละ 54.86 นอกจากนี้ยังพบวา 
นักเรียนรอยละ 95.07 มีความรูเก่ียวกับการศึกษาพหุวัฒนธรรมในระดับนอย 

เครือวัลย คงรักชาง (2556) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาทักษะพลเมืองอาเซียนโดย
ใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม วิชาอาเซียนศึกษา ส 33201 สําหรับนักเรียน       
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนขามแกนนคร ผลวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระการ
เรียนรูเพ่ิมเติม วิชาอาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู            
7 ขั้น มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ รอยละ 78.72 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว มีคะแนนเฉล่ีย 
( X ) รอยละ 80.52 2) ทักษะพลเมืองอาเซียนในสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม วิชาอาเซียนศึกษา 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ 
รอยละ 80.85 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว และมีคะแนนเฉล่ีย ( X ) รอยละ 77.16 3) ความพึง
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พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 
ขั้น โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น อยูในระดับมาก ( X  = 4.37)  

ฐิตารีย ศรีพรหม (2556) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะกระบวนการแกปญหา
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน โดยกระบวนการ 
Lesson Study เร่ืองประเด็นปญหาสังคมกลุมประชาคมอาเซียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ผลการวิจัยพบวา 1) การใชกระบวนการ Lesson Study เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวย
โครงงาน เร่ืองประเด็นปญหาสังคมกลุมประชาคมอาเซียน ในรายวิชาเพ่ิมเติม ส 23201 อาเซียน
ศึกษา ผลวิจัยพบวา ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพของกระบวนการ Lesson Study ทําใหไดแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการแกปญหาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนบรรลุเกณฑท่ีกําหนดไว 2) ทักษะกระบวนการแกปญหาของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช
แผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน โดยใชกระบวนการ Lesson Study ในการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูพบวา นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 74.29 และนักเรียนมีทักษะกระบวนการ
แกปญหาเฉล่ีย 15.51 คิดเปนรอยละ 77.57 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงานโดยใชกระบวนการ Lesson 
Study ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู พบวามีนักเรียนผานเกณฑ รอยละ 77.14 และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 83.79 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 

นําพงษ สุขสบาย (2556) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีท่ี
พึงประสงคของประชาคมอาเซียน ดวยกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีพัฒนาการดานคุณลักษณะความ
เปนพลเมืองดีท่ีพึงประสงคของประชาคมอาเซียน รอยละ 78.40 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว และนักเรียนท่ีผานเกณฑมีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 82.14 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รอยละ 79.28 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงสูง
กวาเกณฑท่ีกําหนดไว และนักเรียนท่ีผานเกณฑมีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 78.57 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว   
 
10.   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 สูความเปนพลเมืองอาเซียนดวยรูปแบบการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
(Research-Based Learning: RBL) ในรายวิชาเพ่ิมเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงเปนภาพไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 15   กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม ส 33202  
อาเซียนศึกษา 2 

 
การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนโดยใชวิจยัเปนฐาน 
(Research-Based Learning: RBL) 

-  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21    
    (Learning Skills for 21st  
    Century) 
-  ทักษะการเปนพลเมืองอาเซียน 
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 




