บทที่ 2
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเพื่อ พัฒ นาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูความเปนพลเมืองอาเซียนดว ย
รูปแบบการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
เปนพื้นฐานประกอบการวิจัย โดยจะนําเสนอตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) แกไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2545
2. หลักสูต รกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร ปพุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2556)
4. การจัดทํารายวิชาเพิ่มเติม
4.1 กําหนดรายชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชั้นที่สอน จํานวนชัว่ โมง หนวยกิต
4.2 กําหนดผลการเรียนรู
4.3 วิเคราะหผลการเรียนรู
4.4 จัดทําคําอธิบายรายวิชา
4.5 กําหนดผังมโนทัศนหนวยการเรียนรู
4.6 จัดทําโครงสรางรายวิชา
4.7 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
5. การเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning: RBL)
5.1 ความหมายของการเรียนการสอนโดยใชวิจยั เปนฐาน
5.2 แนวคิดและที่มาของการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน
5.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
5.4 ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
5.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบงชี้การเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
5.6 บทบาทของครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
5.7 ประโยชนของการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
6. ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
6.1 ที่มาและความสําคัญของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
6.2 แนวคิดของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
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6.3 แนวคิดของศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช (2555) ในเรื่องทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
6.4 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
6.5 การประเมินและกรอบการประเมินในศตวรรษที่ 21
7. ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Learning Skills for 21st Century) ซึ่งประกอบ
ไปดวย
7.1 ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)
7.2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
7.3 การแกปญหา (Problem Solving)
7.4 การสื่อสาร (Communication)
7.5 การรวมมือทํางาน (Collaboration)
8. คุณลักษะเด็กไทยและตัวชี้วัดความสําเร็จสูประชาคมอาเซียน
9. งานวิจัยที่เกีย่ วของ
10. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.

พระราชบัญ ญัติ การศึกษาแหง ชาติพุทธศักราช 2542 (ฉบับ ที่ 2) แกไขเพิ่ม เติ ม
พุทธศักราช 2545
ในดานการพัฒนานักเรียนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ได
กลาวถึงการพัฒนานักเรียนดานสติปญญา รวมทั้งทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดแกปญหาที่
สําคัญตอการเรียนรูตลอดจนการจัดการศึกษา ไวดังนี้
หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ
มาตรา 6 การจัด การศึ กษาต องเปน ไปเพื่ อพั ฒ นาคนไทยใหเ ปน มนุ ษย ที่
สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญ ญา ความรู และคุณ ธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ ื่นไดอยางมีความสุข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุง ปลูกฝง จิต สํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกั บ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและ
สงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอัน
เปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รูจกั พึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 การจัด การศึ กษาตอ งยึ ด หลัก วา นั กเรีย นทุ กคนมีค วามสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับ
สังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมา
ของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญา
ไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา
4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง
5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยาง
มีความสุข
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคล องกับความสนใจและ
ความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
3) จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน และทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม
สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถ
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ใชการวิจัยเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและนักเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสือ่
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนานักเรียน
ตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ
ทุกรูปแบไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนัน ทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการ
เรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินนักเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของนักเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ
ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา
ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัด สรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการ
ประเมินนักเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตร
ตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
บุคคลตาม มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ใหจัดตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัย และศักยภาพ
ดังนั้นจากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542
(ฉบับที่ 2) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 ดังกลาว โรงเรียนจะตองสรางหลักสูตรสถานศึกษา
โดยใหสาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนานักเรียนใหมีความสมดุล ทั้ง
ดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากคุณลักษณะ
ในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว ยังตองมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและ
การคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาสังคมอีกดวย
2.

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และสาระ
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การเรียนรูแกนกลาง เพื่อเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มี
คุณ ภาพชี วิ ต ที่ดี แ ละมี ขี ด ความสามารถในการแขง ขั น ในเวทีร ะดั บโลก พร อ มกั น นี้ ไ ด ป รั บ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาใหทองถิ่น และสถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒ นาหลักสูตร เพื่อให
สอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถิ่น โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางของหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไวดัง นี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
2.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู
2.1.1 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และ
ธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
2.1.2 สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มี
คานิยมที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น
ศรัทธา และธํารงรักษาไวซึ่ง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษั ต ริยทรงเปน
ประมุข
2.1.3 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
การบริโภคการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
2.1.4 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ
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มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ใน
ดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
2.1.5 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร
มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ใน
การคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่กอ ใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 คุณภาพนักเรียน
2.2.1 จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2.2.1.1 ได เ รี ย นรู เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ ตนเองและผู ที่ อ ยู ร อบข า ง ตลอดจน
สภาพแวดลอมในทองถิ่น ที่อยูอาศัย และเชื่องโยงประสบการณไปสูโลกกวาง
2.2.1.2 นักเรียนได รับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ และมีขอมูลที่
จําเปนตอการพัฒนาใหเปน ผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่
ตนนับถือ มีความเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยูร วมกันและการทํางานกับผูอื่น มีสวน
รวมในกิจกรรมของหองเรียน และไดฝกหัดในการตัดสินใจ
2.2.1.3 ไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ในลักษณะการบูรณาการ นักเรียนไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบันและอดีต มีความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจไดขอคิดเกี่ยวกับรายรับ-รายจายของครอบครัว เขาใจถึงการเปนผูผลิต ผูบริโภค รูจัก
การออมขั้นตนและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.1.4 ได รั บ การพั ฒ นาแนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ศาสนา ศี ล ธรรม
จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิปญญา เพื่อเปนพื้นฐานในการทํา
ความเขาใจในขั้นที่สูงตอไป
2.2.2 จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2.2.2.1 ไดเ รียนรูเ รื่องของจัง หวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้ง เชิง
ประวัติศาสตร ลักษณะทางกายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง
สภาพเศรษฐกิจโดยเนนความเปนประเทศไทย
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2.2.2.2 ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติต นตามหลักคําสอนของศาสนาที่ต นนับถือ รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธี และ
พิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น
2.2.2.3 ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนาที่ในฐานะ
พลเมื อ งดี ข องท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ภาค และประเทศ รวมทั้ ง ได มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของทองถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น
2.2.2.4 ไดศึกษาเปรีย บเทียบเรื่องราวของจัง หวั ด และภาคตางๆ ของ
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน ไดรับการพัฒ นาแนวคิดทางสั งคมศาสตร เกี่ยวกับศาสนา
ศีลธรรม จริย ธรรม หนาที่ พลเมื อง เศรษฐศาสตร ประวัติ ศาสตร และภูมิศาสตรเ พื่ อขยาย
ประสบการณไปสูการทําความเขาใจ ในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การ
จัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน
2.2.3 จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2.2.3.1 ไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษา
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคตางๆ ในโลก เพื่อพัฒ นาแนวคิด เรื่องการอยู
รวมกันอยางสันติสุข
2.2.3.2 ไดเรียนรูและพัฒนาใหมีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมี
วิจารณญาณไดรับการพัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคตางๆ ในโลก ไดแก เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ใน
ดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร และสังคมศาสตร
2.2.3.3 ได รั บ การพั ฒ นาแนวคิ ด และวิ เ คราะห เ หตุ ก ารณ ใ นอนาคต
สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
2.2.4 จบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6
2.2.4.1 ไดเรียนรูและศึกษาความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น
2.2.4.2 ไดรับการสง เสริมสนับสนุนใหพัฒ นาตนเองเปน พลเมืองที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีคานิยมอันพึงประสงค
สามารถอยูรวมกับผูอื่นและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาตอใน
ชั้นสูงตามความประสงคได
2.2.4.3 ได เ รี ย นรู เ รื่ อ งภู มิ ป ญ ญาไทย ความภู มิ ใ จในความเป น ไทย
ประวั ติ ศ าสตร ข องชาติ ไ ทยยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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2.2.4.4 ไดรับการสง เสริมใหมีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจ
บริโภคไดอยางเหมาะสม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดลอม มีความรักทองถิ่นและประเทศชาติ มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม
2.2.4.5 เป น ผู มีค วามรูค วามสามารถในการจั ด การเรี ยนรู ข องตนเอง
ชี้นําตนเองได และสามารถแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ในสังคมไดตลอดชีวิต
ดังนั้นสถานศึกษาแตละแหงจะตองสรางหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระ
การเรียนรูแกนกลางของแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ทั้งจํานวนรายวิชา
และจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรฯกําหนดไว ซึ่งโรงเรียนสุมเสาพิทยาคารไดสราง
หลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 โดยจัดใหมีทั้งรายวิชาพื้นฐานที่เปนวิชาแกนตามหลักสูตรกําหนด และรายวิชาเพิ่มเติมให
นักเรียนมีความรู มีสมรรถนะที่สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังจะกลาวตอไปนี้
3.

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร ปพุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2556) (ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร, 2556)
3.1 โครงสรางชั่วโมงเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร พุทธศักราช
2551 ปการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (แผนการเรียนวิทย–คณิต)
ตารางที่ 1 โครงสรางชั่วโมงเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (แผนการเรียนวิทย–คณิต)
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ช.ม./ หนวย
ส.ด. กิต

พื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
2
1.0
ค33101 คณิตศาสตร
2
1.0
ส33101 สังคมศึกษา
1
0.5
ส33103 พระพุทธศาสนา
1
0.5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0.5
ศ33101 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
1
0.5
ง33101 การงานอาชีพฯ
1
0.5
อ33101 ภาษาอังกฤษ
2
1.0
(รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน)
(11 ) (5.5)

รายวิชา

ช.ม./ หนวย
ส.ด.
กิต

พื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย
2
1.0
ค33102 คณิตศาสตร
2
1.0
ส33102 สังคมศึกษา
1
0.5
ส33104 พระพุทธศาสนา
1
0.5
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0.5
ศ33102 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
1
0.5
ง33102 การงานอาชีพฯ
1
0.5
อ33102 ภาษาอังกฤษ
2
1.0
(รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน)
( 11 ) (5.5)
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ตารางที่ 1 โครงสรางชั่วโมงเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร
พุทธศักราช 2551 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 (แผนการเรียนวิทย–คณิต) (ตอ)
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ช.ม./ หนวย
ส.ด. กิต

รายวิชา

ช.ม./ หนวย
ส.ด.
กิต

เพิ่มเติม
ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
อ33201 อังกฤษเสริมทักษะ
ว33281 วิทยาศาสตรกายภาพ
ว33201 ฟสิกส 5
ว 33221 เคมี 4
ว33241 ชีวะ 4
ส33201 อาเซียนศึกษา 1
(รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม)
รวมจํานวนชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน-รด.
กิจกรรมแนะแนว

เพิ่มเติม
2
1.0 ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
2
1.0
2
1.0 อ33202 อังกฤษเสริมทักษะ
2
1.0
2
1.0 ว33282 วิทยาศาสตรกายภาพ
3
1.5
3
1.5 ว 33222 เคมี 5
3
1.5
3
1.5 ว33242 ชีวะ 5
3
1.5
3
1.5 ง33201 คอมพิวเตอร
2
1.0
1
0.5 ส33202 อาเซียนศึกษา 2
1
0.5
(16 ) (8.0) (รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม)
(16 ) (8.0)
27 13.5 รวมจํานวนชั่วโมง
27 13.5
ชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั่วโมง
1
กิจกรรมชุมนุม
1
1
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน-รด.
1
1
กิจกรรมแนะแนว
1
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
3
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
30
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
30

3.2 โครงสรางชั่วโมงเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร พุทธศักราช
2551 ปการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (แผนการเรียนศิลป–ภาษา) แสดงไดดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 โครงสรางชั่วโมงเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (แผนการเรียนศิลป–ภาษา)
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
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)
รวมจํานวนชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน-รด.
กิจกรรมแนะแนว
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
ช.ม./ หนวย
ส.ด. กิต

รายวิชา

ช.ม./ หนวย
ส.ด.
กิต

พื้นฐาน
2
1.0 ท33102 ภาษาไทย
2
1.0
2
1.0 ค33102 คณิตศาสตร
2
1.0
3
1.5 ว33102 พลังงานทดแทน
3
1.5
1
0.5 ส33102 สังคมศึกษา
1
05
1
0.5 ส33104 พระพุทธศาสนา
1
0.5
1
0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0.5
1
0.5 ศ33102 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
1
0.5
1
0.5 ง33102 การงานอาชีพฯ
1
0.5
2
1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ
2
1.0
(14 ) (7.0) (รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน)
( 14 ) (7.0)
เพิ่มเติม
2
1.0 ง33202 คอมพิวเตอร
2
1.0
2
1.0 ศ33202 ศิลปะไทย
2
1.0
2
1.0 ท33202 ภาษาเพื่อกิจกรรมฯ
2
1.0
2
1.0 อ33202 อังกฤษเสริมทักษะ
2
1.0
4
2.0 ง33247 การจัดสวน
4
2.0
1
0.5 ส33202 อาเซียนศึกษา 2
1
0.5
(13 ) (6.5) (รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม)
(13 ) (6.5)
27 13.5 รวมจํานวนชั่วโมง
27 13.5
ชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั่วโมง
1
กิจกรรมชุมนุม
1
1
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน-รด.
1
1
กิจกรรมแนะแนว
1
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
3
30
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
30

3.3 วิชาที่เ ปด เรียนตามหลักสูต รสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร พุทธศักราช
2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ตารางที่ 3 วิชาที่เปดเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร พุทธศักราช
2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
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

ชั้น/หอง
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

ภาคเรียนที่ 2
จํานวน
ชั่วโมง
12
6
6
12
6
6
12
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3

รายวิชา
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

ชั้น/หอง
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

จํานวน
ชั่วโมง
12
6
6
12
6
6
12
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ชั่วโมงเรียนรวม 99 ชั่วโมง
จํานวนครูในกลุม 6 คน
ชั่วโมงสอนเฉลี่ย 16.5

จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร ปพุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2556) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เห็นไดวาไดใหความสําคัญ
กับการรวมกลุมเปนประชาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือประชาคมอาเซียน จึง
ไดกําหนดหลักสูตรใหมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาทั้ง 2 ภาคเรียน
ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ดังนั้น จะตองมีการจัด ทํารายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา ไดแก
รายวิชาเพิ่มเติม ส 33201 อาเซียนศึกษา 1 และรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 ซึ่ง
มีขั้นตอนการสรางรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
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4.

การจัดทํารายวิชาเพิ่มเติม
การจัดทํารายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งเปนรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 มีขั้นตอน
การสราง ดังนี้
4.1 กําหนดรายชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชั้นที่สอน จํานวนชั่วโมง หนวยกิต โดยผูวิจัยกําหนด
ชั้นที่สอนในรายวิชาเพิ่มเติม คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กําหนดชั่วโมงที่สอน คือ 20 ชั่วโมงตอ
ภาคเรียน หรือ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห กําหนดหนวยกิต คือ 0.5 หนวยกิต แลวกําหนดรายวิชา รหัส
วิชาตามวิธีการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
หลักที่ 1

หลักที่ 2

หลักที่ 3

หลักที่ 4

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 ปที่ 3

รายวิชา
เพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติมลําดับที่ 2

ภาพที่ 1

หลักที่ 5

หลักที่ 6

การจัดทํารายวิชาเพิ่มเติม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

4.2 กําหนดผลการเรียนรู ผูวิจัยไดกําหนดผลการเรียนรูขึ้นเองแทนการใชตัวชี้วัด ซึ่ง
วิเคราะหผลการเรียนรู คือ สิ่งที่นักเรียนตองรู และสิ่งทีน่ ักเรียนตองปฏิบัติไดในรายวิชาเพิ่มเติม
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดกําหนดเปนผลการเรียนรูชวงชั้นกอน แลวจึงนําไปวิเคราะห
จําแนกเปนผลการเรียนรูชวงชั้นรายภาคเรียน แลวพิจารณาความยาก งาย ลําดับเนื้อหาที่ตอง
เรียนกอนหลังในแตละภาคเรียน ตามแนวการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554)
4.3 วิเคราะหผลการเรียนรู ผูวิจัยวิเคราะหผลการเรียนรูเพื่อคนหา จําแนก สิ่งที่นักเรียน
ตองเรียนรูและตองปฏิบัติได จากนั้นไดผูวิจัยไดนําผลการเรียนรูแตละขอไปวิเคราะห จําแนกเปน
ความรู ที่นั กเรี ยนตอ งเรี ยนรู พฤติก รรมหรื อทั กษะ/กระบวนการที่ นัก เรี ยนตองปฏิ บัติ ไ ด สู
สมรรถนะที่สําคัญที่คาดวานักเรียนควรไดรับจากการฝกฝนไปจนถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคที่
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ตองการใหเกิดในตัวนักเรียน โดยการวิเคราะหลงในตารางวิเคราะหผลการเรียนรูและสาระการ
เรียนรู
4.4 จัดทําคําอธิบายรายวิชา ผูวิจัยไดกําหนดขอบขายองคความรู ทักษะ/กระบวนการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สําคัญของนักเรียนในภาพรวมของรายวิชาเพิ่มเติม โดยการเรียง
จากการวิ เ คราะห จํ า แนกผลการเรี ย นรู ร ายวิ ช า หลอมรวมเป น ความเรี ย งประกอบด ว ย
องคประกอบ 3 สวน ไดแก
4.4.1 สวนที่ 1 เปนสวนที่แสดงขอมูลทั่วไปของรายวิชาเพิ่มเติม ประกอบดวย
คําอธิบายรายวิชาเพิ่ มเติม รหัสวิชา ส 33202 กลุ มสาระการเรียนรูสัง คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
4.4.2 สวนที่ 2 เปนสวนที่แสดงขอบขายเนื้อหาสาระซึ่งประกอบดวย องคความรู
ที่นักเรียนจะศึกษาเรียนรู ทักษะ/กระบวนการที่ นักเรียนตองปฏิบัติได และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคทนี่ ักเรียนจะตองประพฤติปฏิบัติจากการเรียนรูในรายวิชาเพิ่มเติม
4.4.3 สวนที่ 3 เปนสวนที่ระบุผลการเรียนรูทั้งหมดในรายวิชานั้น แลวสรุปวามี
ทั้งหมดกี่ผลการเรียนรู
4.5 กําหนดผังมโนทัศนหนวยการเรียนรู โดยการพิจารณาคําขอความสําคัญ (Key
Words) หรือเนื้อหาในผลการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมมาจัดกลุม โดยนําผลการเรียนรูและสาระการ
เรียนรูที่มีเนื้อหาในกลุมเดียวกันหรือเรื่องเดียวกันมารวมกันใน 1 หนวยการเรียนรู แลวตั้งชื่อ
หนวยการเรียนรูใหนาสนใจ มีความสอดคลอง และชื่อหนวยการเรียนรูค ลองจองกัน
4.6 จัดทําโครงสรางรายวิชา ผูวิจัยไดนําคําอธิบายรายวิชามากําหนดเปนโครงสรางรายวิชา
เพิ่มเติม เพื่อกําหนดจํานวนหนวยการเรียนรู จํานวนเวลาเรียน ตลอดภาคเรียน รวมไปถึงการ
กําหนดเวลาเวลาการสอบ ทั้งการสอบกลางภาค/การสอบปลายภาค และนําหนักคะแนนอีกดวย
4.7 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดนําหนวยการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมแตละหนวย
การเรียนรูมาวิเคราะหกําหนดแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งการวิจัยครั้ งนี้ไดจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ประกอบดวยองคประกอบ ดังนี้
4.7.1 สาระสําคัญ (ความคิดรวบยอด)
4.7.2 จุดประสงคการเรียนรู
4.7.3 คุณสมบัติที่ตองการเนน
4.7.4 สาระการเรียนรู
4.7.5 กิจกรรมการเรียนรู
4.7.6 สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
4.7.7 การวัดการประเมินผลการเรียนรู
จากขั้นตอนการสรางรายวิชาเพิ่มเติม สามารถสรุป สังเคราะห นําเสนอเปนภาพได ดังนี้
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ขั้นตอนการจัดทํารายวิชาเพิม่ เติม
1. การกําหนดรายชื่อรายวิชา

2. การกําหนดผลการเรียนรู

รหัสวิชา ชั้นที่สอน จํานวนชัว่ โมง
หนวยกิต

3. การวิเคราะหผลการเรียนรู

5. การกําหนดผังมโนทัศนหนวย

การเรียนรู
6. การจัดทําโครงสรางรายวิชา

4. การจัดทําคําอธิบายรายวิชา
7. การออกแบบแผนการเรียนรู
8. การจัดทําแผนการเรียนรู

ภาพที่ 2 ขัน้ ตอนการจัดทํารายวิชาเพิ่มเติม (ลัดดา ศิลานอย และคณะ, 2555)
5.

การเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research - Based Learning: RBL)
5.1 ความหมายของการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน
ทิศนา แขมมณี (2548) ไดใหค วามหมายของการจัด การเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัย (Research-Based Instruction) ไววา เปนกระบวนการในการแสวงหาความรู
อย า งเป น ระเบี ย บ ทั้ ง ยั ง เป น การจั ด สภาพการณ ข องการเรี ย นการสอนที่ ใ ห นั ก เรี ย นใช
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูเ นื้อหาสาระต างๆ โดยอาจใชการ
ประมวลผลงานวิจัย (Research Review) มาประกอบการสอนเนื้อหาสาระใช ผลการวิจัยมาเปน
เนื้อหาสาระในการเรียนรู ใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระหรือใหนักเรียนลงมือทํา
วิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝนทักษะการวิจัยตางๆ ใหแกนักเรียน
กรมวิชาการ (2545) ไดใหความหมายเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่มีวิจัยเปนฐาน
ไววาเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (Research for Learning Development) ซึ่งเปนการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2546) ซึ่งไดใหความหมายเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐานวา เปนการสอนเนื้อหาวิชา เรื่องราว กระบวนการ ทักษะ
และอื่น ๆ โดยใชรูปแบบการสอนชนิด ที่ทํา ให นักเรียนเกิด การเรียนรูเ นื้อหาหรือสิ่งตางๆ ที่
ตองการสอนนั้น โดยอาศัยพื้นฐานกระบวนการวิจัย
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เสาวนีย กานตเดชารักษ (2539) ใหความหมายการเรียนการสอนแบบเนนการวิจัย
(research-based instruction) ไววา เปนการนํา แนวคิด การวิจัยเปน พื้นฐานในการสอนและ
ผสมผสานวิธีการสอนตางๆ เพื่อชวยใหนักเรียนไดศึกษา คนควาหาความรูดวยตนเองจากตํารา
เอกสาร สื่อตางๆ คําบอกเลาของอาจารย รวมทั้งจากผลการวิจัยและงานวิจัยตางๆ ตลอดจน
สามารถทํารายงานได
อาชัญญา รัตนอุบล (2546) กลาวถึงวาการสอนที่เนนกระบวนการวิจัย (ResearchBased Instruction) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สนับสนุนใหนักเรียนใชการวิจัยเพื่อเปน
สว นหนึ่งของการเรียนรูในเรื่องที่ต นสนใจ หรือตองการแกไ ขปญ หาที่เกิด ขึ้น ภายใตข อบเขต
เนื้อหาที่เรียน โดยมุงสงเสริมใหนักเรี ยนไดมีโอกาสฝกการคิดและการจัดการหาเหตุผลในการ
ตอบปญหาตามโจทยที่นักเรียนตั้งไวโดยผสมผสานองคความรูแบบสหวิทยาการ และศึกษาจาก
สถานการณจริง
การเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน ซึ่งมีผูใหความหมายไวมากมายสามารถสรุป
ความหมายดังกลาวไดวา เปนการเรียนการสอนที่นํากระบวนการวิจัยมาใชเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู โดยอาศัยวิธีการวิจัยมาใชจัด การเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะ
กระบวนการวิจัยทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสรางองคความรูในเนื้อหาที่ตนศึกษาไดดียิ่งขึ้น
5.2 แนวคิดและที่มาของการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน
ไพฑูรย สินลารัตน (2547) ไดเสนอแนวคิดหลักของการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐาน
ไว 2 ประการดวยกัน คือ 1) เนื้อหาที่ไดจากการวิจัย และ 2) กระบวนการวิจัย เนื้อหาที่ไดจาก
การวิจัย หมายความวา ผลของงานวิจัยตางๆ ซึ่งมีคําตอบแลว แตยังไมแนใจหรือยังสงสัย เมื่อยัง
ไมมีคําตอบก็จะมีคําถามสําหรับใหทําการวิจัยคนควาตอไป ฉะนั้นในแงของการสอนในเชิงวิจัยนั้น
สิ่งที่ไดจากผลการวิจัยจะเปนคําตอบสวนหนึ่งและนําไปสูคําถามตอไปอีกสวนหนึ่ง ถาผูสอนนํา
คําตอบมาแลววิเคราะหใหจนกระทั่งตั้งคําถาม หลังจากนั้นใหนักเรียนไปหาคําตอบเอง นักเรียน
จะไดกระบวนการวิจัยพรอมกัน โดยมีจุดมุงหมายใหนักเรียนรูจักที่จะไปตั้งคําถามยกประเด็น
ปญหา และวิธีที่จะไดมาซึ่งคําตอบเอง เมื่อไดมาซึ่งคําตอบแลว นํามาวิเคราะห พิจารณา และ
ประเมินหาคําตอบตอไป
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2547) ไดใหแนวคิดและที่มาของการเรียนการสอนโดยใชการ
วิจัยเปนฐานวาเปาหมายสําคัญของการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนรูจักวิธีการเรียนการสอนและ
แสวงหาความรูมากกวาการเรียนที่ตัว ความรูเ นื้อหา เนื่องจากเนื้อหาวิชาการมีมากมายและมี
ความรู เ กิด ขึ้ น อยูต ลอดเวลา นั กเรีย นตองเรียนรู ที่จ ะแสวงหาความรูอยา งตอเนื่องและใฝ รู
นักเรียนที่ใฝรูมีลักษณะตางๆ ดังนี้
1. สนุกกับการเรียน และหาโอกาสที่จะเรียน
2. รูวา จะเรียนใหดีที่สุดไดอยางไร และคนหาวิธีที่จะเรียนใหดีที่สุด
3. มีคําถามที่กอใหเกิดความคิดเพื่อศึกษาคนควา
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4. เสนอความคิด และการวิเคราะหกับกลุมเพื่อเพื่อการตรวจสอบ
5. จําแนกอุปสรรคการเรียนรูของตนเอง และพยายามหาทางผานอุปสรรค
6. รูความตองการของตนเองวาตองการเรียนรูอะไร
ลักษณะที่ผสมผสานกันทําใหนักเรียนเปนผูที่สามารถแสวงหาความรูดวยตนเองและ
มีการศึกษาตลอดชีวิต องคประกอบเหลานี้ เปน แนวคิด ของการวิจัย เพราะการวิจัย คือ การ
แสวงหาความรูสรางความรูใหม ดังนั้นผูสอนสามารถนํากระบวนการวิจัยเปนวิธีจัดการเรียนการ
สอนวิธีหนึ่งการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยมีพื้น ฐานมาจากการเรียนการสอนแบบสืบ
สอบ (Inquiry Teaching Method) ที่เนนใหนักเรียนสงสัย  สืบสวน  ทดลอง  คนพบ
คําตอบดวยตนเอง การเรียนการสอนแบบสืบสวนตองการใหนักเรียนเรียนรูโดยใชปญหาตองการ
ที่จะคนควาหาขอมูลมาชวยแกปญหา กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบสวนมีขั้นตอน ดังภาพ
ตอไปนี้
เสนอขอมูล

กระตุนใหสงสัย

ถามใหคิดตั้ง สมมติฐาน
หาขอมูลที่เกี่ยวกับ
สมมติฐาน

ความนาเชื่อถือของวิธีการ
ไดมาซึ่งความรู

เสนอขอมูลเพื่อประเมิน
สมมติฐาน

ความนาเชื่อถือของขอมูล
ที่เปนฐานความรู

สรุปผลการประเมิน

ความนาเชื่อถือของขอสรุป

ถามคําถามตอ
“จะเกิดอะไรขึน้ ถา......”

ภาพที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบสวน (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2547)
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2546) ไดใหแนวคิดที่มาของการสอน
โดยใชการวิจัยเปนฐานวา การสอนตองใหนักเรียนเรียนรูวิธีการเรียน และวิธีแสวงหาความรู
มากกวาเรียนตัวความรูหรือเนื้อหาวิชาสําเร็จรูปและตองเนนที่คุณภาพในการแสวงหาความรูของ
นักเรียนเปนอันดับแรก คือ การสอนที่มุงไปที่การทําใหนักเรียนมีเครื่องมือในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองเปนประเด็นสําคัญ สวนหนาที่ของครูนั้นคือการทํา ทั้งการสอนและการวิจัยควบคูไป
พรอมๆ กัน สามารถนําเสนอไดดังภาพตอไปนี้

การสอน

การวิจัย

การสอน การวิจัย

การสอน
การวิจัย

การสอนโดยการใชวิจัยเปนฐาน
ภาพที่ 4

แนวคิดที่มาของการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน
และทัศนีย บุญเติม, 2546)

กรมวิชาการ (2545) ไดใหแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยวาเปน
การจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนรูจักคิดในระดับสูง (Think at a High Level) จากการใชความรู
ความคิ ด และสามารถสรา งองคค วามรู ใหม ขึ้น มา ขณะจั ด การเรี ยนรู ครูต องพิจ ารณา และ
ตรวจสอบอยูต ลอดเวลาวานักเรียนเกิด ประสบการณเ รียนรูต ามเปาหมายที่ตองการหรือไม มี
ปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นบางและทํา การแกไขใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นการทําเชนนี้ถือไดวาเปนกระบวนการวิจัยนั่นเอง ดังนั้นการจัดการเรียนรูการวิจัย และ
การปรับปรุงแกไข จึงมีความสอดคลองสัมพันธกัน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู เปนการทํางาน
เชิงระบบที่ทาทายครูใหแสดงความสามารถในการกระตุนนักเรียน ดวยการจัดการเรียนรูที่เริ่มตน
จากความอยากรู และหากลวิธีในการหาคําตอบแลวสรุปอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ การไดขอคนพบ
จะสรางกระบวนการคิดอยางเปนระบบขึ้นในสมองโดยใชวิธีสังเกต จดบันทึกและวิเคราะหจนได
ขอ มูล ที่ยื น ยั น ไดว าเป น ป ญ หาหรือ ความตอ งการที่ แท จ ริ ง เพื่อ นํา มาดํ า เนิน การพั ฒ นาด า น
กระบวนการวิจัย ดังนั้นกระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู จึงไมแยกไปจากบทบาทหนาที่ที่
ครูปฏิบัติอยูเปนประจํา สามารถนําเสนอไดดังภาพตอไปนี้
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การจัดการเรียนรู

การวิจัย

ครู จัดกิจกรรม นักเรียน ตรวจสอบ
พฤติกรรม
การเรียนรู

แบบตรวจสอบ
สมุดบันทึก
แบบสังเกต

ตรวจสอบการ
จัดกระทํา
ผูวิจยั Treatment แหลงขอมูล เปลี่ยนแปลง เครื่องมือวิจยั

ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางการจัดการเรียนรูก ับการวิจัย (กรมวิชาการ, 2545)
อมรวิชช นาครทรรพ (2546) ไดใหแนวคิดการสอนแบบใชการวิจัยเปนฐาน
ไววา การสอนแบบวิจัยก็เป นเพียงการแตงตัว ใหมใหกับรูปแบบการสอนที่เกาแก ที่สุดของโลก
แบบหนึ่ง เพราะตั้งแตสมัยกรีกโรมันปรัชญาเมธีก็ไดใชหลักอุปนัย (Inductive Reasoning) หา
ขอเท็จ จริงดว ยขอมูลเชิง ประจักษเ ป น สวนหนึ่ง ของกระบวนการเรียนรูในการศึกษาระดับสูง
แนวคิดที่เกี่ยวกับการสอนแบบวิจัยมีพื้นฐานสัมพันธอยูมากกับกลุมทฤษฎีการสร างความรูดวย
ตนเอง (Constructivism) ที่เนนการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล บุคคลเปน
ผูสราง (Construct) ความรูจากการสัมพันธสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมหรือที่
Piaget ใชคํา วาเปนกระบวนการปรับใหเหมาะระหวางความรูเดิมกับสิ่งแวดล อมใหมที่คอยๆ
ปะติดปะตอเปนโครงสรางทางสติปญญาของคนเรา
อาชัญญา รัตนอุบล (2546) ไดอธิบายแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชการวิจัยเปนฐานวา ไดประยุกตจากการใชสัญญาแหงการเรียนรู (Learning Contract) ตาม
แนวคิดของ Knowles (1980) ไดเ สนอแนวคิด เกี่ยวกับการเรียนรูดว ยการนํา ตนเอง (Selfdirected Learning) คือ กระบวนการศึกษาของบุคคลใดบุค คลหนึ่ง โดยเริ่มต น จากความตั้งใจ
อยางมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนตลอดจนมีการวางแผนการเรียนรูมีการแสวงหาความรูโดยใชทักษะใน
การศึกษาคนควาและมีการวัดและประเมินผลตนเองอยูตลอดเวลา ลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองเปนคุณลักษณะของผูมีความพรอมในการเรียนรูด วยการนําตนเองว าตองประกอบดว ย
องคประกอบสําคัญ 8 ประการ คือ 1) การเปดโอกาสตอการเรียนรู 2) มโนมติของตนเองในดาน
การเปน นักเรีย นที่มีประสิทธิภ าพ 3) มีค วามคิด ริเ ริ่ม และเรี ยนรูไ ด ด ว ยตนเอง 4) มีค วาม
รับผิด ชอบตอการเรียนรูข องตน 5) มีความรักในการเรียน 6) มีความคิด สรางสรรค 7) มอง
อนาคตในแงดี และ 8) สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรู และทักษะการแกปญหา
จากแนวคิดและที่มาของการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานสามารถสรุปได
วา การสอนแบบวิจัยเปนการใหนักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองและมีการศึกษาตลอด
ชีวิต เปนการศึกษาของนักเรียนโดยเริ่มตนจากความตั้งใจอยางมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนตลอดจนมี
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การวางแผนการเรียนรูมีการแสวงหาความรูโดยใชทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลและขอเท็จจริง
ตางๆ ดวยการจัดการเรียนรูที่เริ่มตนจากความอยากรู และหากลวิธีในการหาคํา ตอบแลวสรุป
อยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ การไดขอคนพบจะสรางกระบวนการคิดอยางเปนระบบขึ้นในสมองโดย
ใชวิธีสังเกต จดบันทึกและวิเคราะหจนไดขอมูลที่ยืนยันไดวาขอมูลหรือคําตอบที่แทจริง
5.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
อมรวิชช นาครทรรพ (2546) ไดใหแนวการสอนแบบวิจัยทั้งหมด 5 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 การสอนแบบวิจัยเชื่อในกระบวนการสร างความรูในตนหัวใจ
ของการสอนแบบนี้ คือ การสงเสริมกระบวนการสรางความรู ใหมีประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรูที่
ยั่งยืน
ประการที่ 2 สาระสําคัญของการสอนอยูที่การเปด โอกาสให นักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงหรือประสบการณภาคปฏิบัติในเรื่องที่ศึกษา ซึ่งเชื่อวากระบวนการเรียนรูและ
องคความรูที่นักเรียนไดจะมีคุณคาและถาวรมากกวาเปนเพียงการเรียนรับ (Passive Learning)
เปลี่ยนบทบาทนักเรียนใหเปนการเรียนรุก (Active Learning) โดยอาศัยการวิจัยเปนสื่อสราง
ความรูในเรื่องที่นักเรียนสนใจใครรูอยางแทจริง
ประการที่ 3 เปนการยึดระเบียบแบบแผนของการวิจัยเปนกรอบการเรียนรู
ซึ่งแทจริงแลวการใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่ใชในชีวิตประจําวันเปนวัฒนธรรมอยู
ในการดํารงชีวิต การวิจัยจึงเปนเครื่องมือที่เราสามารถใชในการเรียนรู พัฒนาองคความรูและ
ตนเอง
ประการที่ 4 ลักษณะการสอนแบบวิจัยมักมีบูรณาการเนื้อหาและวิธีการสอน
และใชแนวทางที่อิงปญหาในชีวิตและสังคม เนนความคิดและคานิยม และสงเสริมเสรีภาพในการ
เรียนรูตลอดจนการมีวิจารณญาณอิสระของนักเรียนเปนสําคัญ
ประการที่ 5 การสอนแบบวิจัยตองประกอบดวยการกําหนดเงื่อนไขหลักสูตร
และการเรียนการสอนที่เอื้อตอการสอนแบบนี้ ในลักษณะของการบูรณาการเขาดวยกันเพื่อทําให
มีพื้นที่ในการสอดแทรกการเรียนแบบวิจัยเขาไปไดเขมขนยิ่งขึ้น
ไพฑูรย สินลารัตน (2547) ไดจัดแนวทางการจัดการเรียนการสอนด วยการวิจัยที่
เนน กระบวนการเรียนรูดวยการหาคําตอบ แกปญหา แสวงหาความรู และคิดคนสิ่งใหม โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แนวทางการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการวิจัย
ขั้นที่ 1 ตีความปญหา/การกําหนดปญหา: การเรียนรูรว มกัน/การเรียนรูแบบแกปญหา
สํารวจปญหา
1.1 ผูเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสํารวจปญหา
จัดลําดับความสําคัญของปญหา 1.2 ผูเรียนรวมจัดลําดับความสําคัญของปญหา
เลือกปญหา
1.3 ผูเรียนรวมกันเลือกปญหาที่จะศึกษา
กําหนดคําถามการวิจัย
1.4 ผูเรียนรวมกันกําหนดคําถามการวิจัย
กําหนดตัวแปร
1.5 ผูเรียนรวมกันกําหนดตัวแปร
ขั้นที่ 2 วางแผน: การเรียนรูรวมกัน
กําหนดสมมติฐาน
2.1 ผูรวมกันกําหนดสมมติฐาน โดยมีผูสอนชี้แนะแนวทาง
ออกแบบการวิจัย
2.2 ผูเรียนรวมกันออกแบบการวิจัย โดยมีผสู อนชีแ้ นะ
แนวทาง
ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผน: การเรียนรูรวมกัน
รวบรวม
3.1 ผูเรียนรวมกันเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะห
3.2 ผูเรียนชวยกันวิเคราะหขอมูล
สรุป
3.3 ผูเรียนรวมกันสรุปผล
ขั้นที่ 4 การนําผลวิจัยไปใชแกปญหาเพื่อการพัฒนา: การเรียนรูรวมกัน/การเรียนจาก
สถานการณจริง
ทดลองใช
4.1 ผูเรียนรวมกันนําผลการวิจัยไปทดลองปฏิบัติ
พัฒนา
4.2 ผูเรียนรวมกันนําขอมูลยอนกลับที่ไดมาพัฒนา
การทํางาน
สมหวัง พิธิยานุวัฒน และ ทัศนีย บุญเติม (2546) ไดเสนอการเรียงลําดับระดับ
ความเขมของนักเรียนในการมีสว นรวมกับการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานมีระดับตางๆ
ดังนี้
ระดับที่ 1 นักเรียนศึกษาหลักการความรูเ บื้องตนจากตํารา เอกสาร สื่อตางๆ
หรือจากคําบรรยายของอาจารย
ระดับที่ 2 เปนการเรียนรูผลการวิจัยจากการศึกษาด วยตนเอง หรือจากคํา
บอกเลาของอาจารย การเรียนในระดับนี้เริ่มเกี่ยวของกับงานวิจัย
ระดับที่ 3 เป น การเรีย นรู โ ดยศึ กษาจากงานวิ จัย โดยตรง เป น การทํา ให
เนื้อหาวิชาและกระบวนการวิจัยผสมผสานไปดวยกันได
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ระดับที่ 4 เปนการทํารายงานเชิงวิจัย เมื่อเรียนรูกระบวนการวิจัยในศาสตร
ของตนโดยศึกษาจากตัวอยางงานวิจัย
ระดับที่ 5 เป น การทํ า วิ จั ย ฉบั บ จิ๋ ว เพื่ อ ให นั ก เรี ย นเกิ ด ความคุ น เคยกั บ
กระบวนการวิจัยในลักษณะของการลงมือปฏิบัติ
ระดับที่ 6 เปน การทําวิจัยภายใตการนิเทศ การเป นผู ชวยในโครงการวิจัย
ของอาจารยเพื่อเรียนรูขั้นตอน และศึกษากระบวนการจัดการโครงการอีกดวย
ระดับที่ 7 เป น การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ หรื อ ทํ า วิ จั ย ด ว ยตนเอง ซึ่ ง ถื อ เป น
เปาหมายสูงสุดของการสอนแบบใชการวิจัยเปนฐาน ซึ่งสามารถนําเสนอเปนภาพดังตอไปนี้
7. ทําวิทยานิพนธ/ทําวิจัยดวยตนเอง
6. การทําวิจัยภายใตการนิเทศ/เปนผูชว ย
วิจยั
5. ทํา Baby Research
4. ทํารายงานเชิงวิจัย
3. เรียนรูโดยศึกษาผลจากงานวิจยั
2. เรียนรูผลการวิจัยจากการศึกษา/คําบอกเลาของอาจารย
1. ศึกษาหลักการความรูจากตํารา/เอกสาร/สื่อตาง ๆ /คําบอกเลา
ภาพที่ 6 ระดับการสอนโดยใชการวิจยั เปนฐาน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม,
2546)
สมหวัง พิธิยานุวัฒ น และ ทัศนีย บุญ เติม (2546) ไดอธิบายลักษณะของแนว
ทางการสอนซึ่งเปนโครงสรางที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในการสอนอัน
ไดแกหลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอนการสอน การประเมินผล รวมถึงกิจกรรมสนับสนุน
อื่นๆ แลว สามารถสรุปเปนแนวทางการสอนไดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แนวทางการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL)
1. หลักการ
ทฤษฎีการเรียนรูนักเรียนจะ
เรียนรูไดดีถามีประสบการณ
ตรงกับสิ่งนั้นหลักการสอน
การให นั ก เรี ย นได ฝ ก หั ด
ทักษะยอย ๆ ที่ละนอยอยาง
เป น ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนทํ า ให
นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถ
ชํานาญในงานนั้น
การฝกใหนักเรียนคุนเคยกับ
กระบวนการวิจัย หรือ
กระบวนการแสวงหาความรู
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให นั ก เรี ย นสามารถ
แสวงหาความรู ใ นศาสตร
ของตนไดด วยตนเองโดยมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค

3. เนื้อหา
สาระของศาสตรแตละศาสตร

6. การประเมินผล
ก. ประเมินสาระในศาสตร
ข. ประเมินความสามารถใน
กระบวนการการแสวงหาความรู
ค. ประเมินเจตคติ

4. ขั้นตอนการสอน
ก. กําหนดวัตถุประสงค
ข. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ค. การประเมินผล
5. กระบวนการเรียนการสอน
ระดับการสอน กลวิธกี ารสอน
ระดับที่ 7
กลุมที่ 1
ระดับที่ 6
กลุม ที่ 2
ระดับที่ 5
ระดับที่ 4
ระดับที่ 3
กลุมที่ 3
ระดับที่ 2
กลุม ที่ 4
ระดับที่ 1

7. ระบบปฏิสัมพันธ
ก. การสื่อสาร 2 ทาง
ข. การยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน
8. ผลที่เกิดกับนักเรียนทั้งทางตรง
และทางออม
ก. ความรูใหม
ข. ทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
ค. ความใฝรู มีเหตุผล
ง. การมีปฏิสมั พันธกับบุคคลอืน่

ทิศนา แขมมณี (2547) ไดกลาวถึงการวิจัยวา คนสวนใหญมักคิดถึงกระบวนการวิจัย
คือ วิธีการวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งผลการวิจัย และผลการวิจัย คือ ผลที่ไดมาจากการดําเนินการดังนัน้ แนว
ทางการใชการวิจัยในการเรียนการสอน จึงประกอบดวยการใชผลการวิจัย และการใชกระบวนการวิจัย
ในการเรียนการสอนดังแสดงในภาพตอไปนี้
แนวทางการใชการวิจัยในการเรียนการสอน
การวิจัย
1. ผลการวิจัย
2. กระบวนการวิจัย

ครู

ผูเรียน

แนวที่ 1
แนวที่ 3

แนวที่ 2
แนวที่ 4

ภาพที่ 7 แนวทางการใชการวิจยั ในการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2547)
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ดังนั้น แนวทางการใชการวิจัยในการเรียนการสอนมี 4 แนวทาง คือ
แนวที่ 1 ครูใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน
แนวที่ 2 นักเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน
แนวที่ 3 ครูใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน
แนวที่ 4 นักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน
5.4 ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
กองการวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได แบ ง การจัด การเรียนรู โดยใช
กระบวนการวิจัยเปนขั้นตอนตางๆ ไดดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545)
ขั้นที่ 1 วางแผนการจัดการเรียนรู
เปนขั้นตอนที่ครูศึกษาวิเคราะหองคประกอบและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรู ไดแก การวิเคราะหเชื่อมโยงมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานและขอบขายสาระการเรียนรู
กลุมวิชามาตรฐานการเรียนรูช ว งชั้น เพื่อกําหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรู ตลอดจนการ
วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยคํานึงถึงองคประกอบตอไปนี้ คือ ธรรมชาติของ
นักเรียนประสบการณ และพื้นฐานความรูเ ดิม วิธีการเรียนรู (Learning Style) ของนักเรียนเพื่อเปน
ขอมูลที่นําไปใชในการกําหนดเปาหมายของการวางแผนออกแบบกิจกรรม เพื่อนําไปจัดการเรียนรู
ใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจและวิธีการเรียนรูข องนักเรียนและสภาพจริง
ขั้นที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู
เป น ขั้น ตอนที่ค รูนํา กิจ กรรมต างๆ ที่กํา หนดไว ในแผนการเรียนรู มาสู การ
ปฏิบัติ จ ริง โดยเน น นั กเรี ยนเป น สํา คัญ เพื่ อให นักเรียนเกิด การเรี ยนรู และมีคุณ ลั กษณะตาม
เปาหมายที่ตองการ รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดยครูและ
นักเรียนจะเกิด การเรียนรู ไปพรอมๆ กันขณะเดียวกัน ครูก็ประเมิน ผลการเรียนรู และรวบรวม
ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนที่เกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธี
และแบบวัดตางๆ
ขั้นที่ 3 ประเมินผลการเรียนรู
เปนการตรวจสอบวานักเรียนมีผลการเรียนรูทักษะและพฤติกรรม คุณธรรม
จริยธรรมคานิยมหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ตามที่คาดหวัง หรือไมมากน อยเพียงใด ผลที่ไดจ าการ
ประเมินนี้สวนหนึ่ง จะไดมาจากการประเมินไปพร อมๆ กัน กับการจัดกิจ กรรมการเรียนรูโดย
วิธีการสัง เกตการปฏิบัติงาน สัมภาษณ และตรวจผลงานการจัดทํา แฟมสะสมงาน (Portfolio)
ของนักเรียน ซึ่งเปนการประเมินตามสภาพจริงและอีกสวนเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
การที่ครูปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนดังกลาวสะทอนใหเห็นวาครูไดนํากระบวนการวิจัย
เขามาสูการจัดการเรียนรูแลว ขณะเดียวกันขอมูลที่ครูไดจากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 หากพบวา
นักเรียนไมเกิดการเรียนรู และ/หรือมีพฤติกรรมไมพึงประสงค ครูจําเปนตองใหความชวยเหลือหรือ
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ปรับปรุงแกไขสิ่งที่ไมพึงประสงคเหลานั้น ซึ่งการชวยเหลือดังกลาวอาจทําไดทันทีที่พบหรืออาจตอง
ใชการวิจัยชวยในการแกปญหา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ วพร. ของโรงเรียนพระมารดา และ
โรงเรียนเซนตหลุยสศึกษา (โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห , 2547) นั้นมีการแบงขั้นตอน
การสอนเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ของใจ (ศึกษาและกําหนดปญหาการวิจัย)
ครูตองจัดสถานการณเพื่อสงเสริมใหนักเรียนคิด และตั้งปญหาวิจัยดวยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันอยางเหมาะสม เชน การศึกษาจากแหลงเรียนรู การศึกษาจาก
ของจริง การศึกษาผลงานวิจัย การเชิญวิทยากรมาให ความรู การใชสื่ออุปกรณ ไดแก วีดีทัศน
ภาพสไลด ในขณะที่ใช วิธีการดัง กล าวครูต องใชเ ทคนิค การตั้ง คํา ถามที่สง เสริมใหนักเรียนใช
กระบวนการคิด ซึ่งสวนใหญเปนคําถามปลายเปดเปนคําถามที่ถามนําใหเกิดการอภิปรายแสดง
ความคิด เห็น ร ว มกัน นอกจากนี้ค รูต องอาศัยกระบวนการกลุ มให นั กเรียนกํา หนดป ญ หาวิจัย
รวมกันดวย โดยครูทําหนาที่เปนผูแนะนําตรวจสอบปญหาวิจัยใหมีความชัดเจน เหมาะสม และ
เกิดประโยชนแกนักเรียนมากที่สุด
ขั้นที่ 2 หมายคําตอบ (ศึกษาและกําหนดสมมติฐานและขอบเขตการวิจัย)
ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุม (กลุมละ 4–6 คน) ศึกษาเรื่องจะทําการ
วิจัยใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนักเรียนสามารถบอกจุดมุง หมายของการวิจัย กําหนดสมมติฐาน
และขอบเขตของการวิจัยได ครูทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําการทํางานของแตละกลุม
ขั้นที่ 3 รอบคอบ (วางแผนและเตรียมเครื่องมือ)
ครูใหนักเรียนทบทวนความสําคัญของเรื่องที่ทําวิจัย จุดมุงหมาย สมมติฐาน
และขอบเขตการวิจัยตอจากนั้นใหนักเรียนศึกษาตัวอยางการสรางเครื่องมือแบบตางๆ ที่ครูได
จัดเตรียมไวเทาที่นักเรียนมีความจําเปนตองใช จากนั้นใหนักเรียนรวมกันออกแบบเครื่องมือที่
เหมาะสมกับเรื่องและนําไปสูก ารไดคําตอบของคําถามวิจัย โดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมอีกครั้งแลวจึงใหนักเรียนรวมกันวางแผนการเก็บขอมูล
ขั้นที่ 4 สอบสวน (เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน)
นัก เรี ยนดํ า เนิน การเก็ บข อมู ล อย างเป น ระบบ โดยวิ ธีก ารต างๆ เช น การ
สัมภาษณ การสังเกต การทดลอง การบันทึกภาพถาย การบัน ทึกเสียง เปนต น ครูควรแนะนํา
เทคนิคการเก็บขอมูลหรือชวยประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของเทาที่จําเปน กําหนดชวงเวลาให
นักเรียนมีโอกาสทํางานไดอยางพอเพียงและตองติดตาม สอบถามความกาวหนาของการทํางาน
เปนระยะหากนักเรียนประสบปญหาจะไดชว ยแกไขไดทันเวลา
ขั้นที่ 5 ครวญใคร (ประมวลและวิเคราะหขอมูล)
นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เปรียบเทียบและจัดระบบเพื่อนํา ไปสูการ
สรุปผล โดยครูตรวจสอบความถูกตองของการวิเคราะห และสรุปผลอีกครั้งหนึ่ง นักเรียนแตละ
กลุมอาจใชวิธีการวิเคราะหขอมูลตางกัน เชน คิดเปนคาเฉลี่ย คารอยละ ทําเปนกราฟเปรียบเทียบ
หรือสรุปเปนขอความ เปนตน
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ขั้นที่ 6 ไขความจริง (สรุปและอภิปรายผล)
นักเรียนแตละกลุม สรุปขอคนพบที่ไดจากการศึกษา โดยอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิด เห็น กั น ในกลุ ม จากนั้น จึ ง นํา เสนอตอเพื่อนและครูในหองเรีย น และแสดงผลการ
ศึกษาวิจัยในลักษณะของการจัดนิทรรศการ ถาเปน นักเรียนที่อยูในระดับมัธยมใหจัดทําผลงาน
เปนรูปเลม แตถาเปน นักเรียนในชั้นอนุบาล หรือประถมอาจใหติดผลงานในกระดาษแข็ง และ
ตกแตงใหสวยงาม
จากการศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช
วิจัยเปนฐานนั้นไดมีผูกําหนดขั้นการเรียนการสอนไวมากมาย เชน ขั้นการเรียนการสอนโดยใชการ
วิจัยเปนฐานของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห ไดแก ของใจ-หมายคําตอบ-รอบคอบสอบสวน-ครวญใคร-ไขความจริง แตการแบงขั้นการเรียนการสอนดังกลาวผูวิจัยเห็นวาเปนเพียง
รูปแบบหนึ่งเทานั้น ที่ทางโรงเรียนไดจัดทําขึ้น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู วิจั ยไดยึดแนวคิดของ ทิศนา
แขมมณี (2548), ไพฑูรย สินลารัตน (2547), ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2547), สมหวัง พิธิยานุวัฒน
และทัศนีย บุญเติม (2546) และกรมวิชาการ (2545) มาเปนกรอบแนวคิดในการแบงขั้นการเรียน
การสอน เพราะถือไดวาครอบคลุมขั้นการเรียนการสอนที่จําเปนเอาไวมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยไดทําการ
แบงขั้นการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานในการศึกษาครั้งนี้ออกเปน 5 ขั้นตอน ซึ่งผูวิจัย
ไดนําขั้นตอนมาวิเคราะหเปนแนวทางในการจัดทําแผนการเรียนรูและไดปรับปรุงเพื่อใหเหมาะกับ
สภาพของนักเรียน พรอมทั้งตั้งชื่อเพื่อใหงายตอการจํา ประกอบไปดวยขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นเลือกปญหา (สงสัย) เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงปญหา
จากสถานการณที่กําหนดให หรือปญหาที่เกิดขึ้นจากความสงสัยของนักเรียน แลวครูตั้งประเด็น
คําถามเพื่อใหนักเรียนชวยกันเลือกปญหาที่จะทําการศึกษาคนควาวิจัย
2) ขั้น วิเ คราะหปญ หา (ใครรู) เปน ขั้น ที่ค รูตั้ง ประเด็นคําถามใหนักเรียน
รวมกันวิเคราะห อภิปราย โดยนักเรียนแบงกลุมแลวรวมกันวิเคราะหปญหาเพื่อจะไดนยิ ามปญหา
ใหชัด เจนหลัง จากที่กําหนดปญ หาที่จ ะทําการศึกษาค น ควาแลว รวมทั้ง ศึกษาปญ หาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานใหสามารถสรางสมมติฐานในปญหาที่กําลัง ทําการศึกษาคนควาไดดี
ยิ่งขึ้น และเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล
3) ขั้นเลือกระเบียบวิจัย (สูคําตอบ) เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดวางแผนในการที่
จะไดลงมือศึกษาคนควา โดยแตละปญหาจะตองเลือกวิธีการในการศึกษาคนควา และดําเนินการ
ตามแผนที่ไดวางไว ไดแก
3.1) วิธีการทดลอง เปนการศึกษาโดยการทดลองปฏิบัติจริงตาม
กฎเกณฑ แลวสรุปผลจากการทดลองนั้นมาเปนคําตอบ
3.2) วิธี ก ารเชิ ง สํ า รวจ เปน การศึก ษาอยา งกว างๆ โดยการใช
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือแบบบันทึก แลวรวบรวมขอมูลเพื่อเปนคําตอบ
3.3) วิธีการทางประวั ติศาสตร เปนการศึกษาขอมูลจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร เชน สถานที่ตาง หรือผูที่อยูในเหตุการณในสมัยนั้นๆ แลวสรุปเปนคําตอบ
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3.4) วิธีเชิงบรรยาย เปนการศึกษาคนควาขอมูลจากตํารา เอกสาร
หนังสือ รูปภาพ หรืองานวิจัยตางๆ แลวรวบรวมขอมูลเปนคําตอบ
4) ขั้ น รวบรวม และตี ค วามหมายข อ มู ล (สอบสื บ หา) เป น ขั้ น ที่ ใ ห
นักเรียนไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตางๆ ตามที่ไดวางแผนเตรียมการการศึกษาคนควาไว ซึ่ง
รวบรวมขอมูลดวยการสํารวจ สอบถามหรือสัมภาษณ คนควาจากหนังสือ เอกสารตางๆ รูปภาพ
สื่อการเรียนรูตางๆ หรือทําการทดลองปฏิบัติจริง แลวแตลักษณะของปญหาและแผนที่วางเอาไว
แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ตีความหมาย และเตรียมสรุปผลการคนควาวิจัยที่คนพบ
5) ขั้นสรุปผลการวิจัย (นํามาสรุปผล) เปนขั้นที่ใหนักเรียนเขียนสรุปผล
การดําเนินการทั้งหมด ในลักษณะของรายงานวิจัย 5 บท แลวนําเสนอผลการศึกษาคนควาวิจัย
อาจใชวิธีการเขียนรายงาน หรือภาระงานหรือชิ้นงานอื่นๆ แลวรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
และสรุปความคิดรวบยอด
สามารถนําเสนอกรอบแนวคิดการแบงขั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปน
ฐาน (RBL) เปนภาพได ดังนี้
ขั้นตอนการเรียนการสอน
ตามแนวทางของกรมวิชาการ

ขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนในการวิจยั ครั้งนี้

ขั้นที่ 1 วางแผน
จัดการเรียนรู

ขั้นที่ 1 ขั้นเลือกปญหา
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหปญหา

ขั้นที่ 2
จัดกิจกรรม
ขั้นที่ 3
ประเมินผล
ขั้นปรับปรุง
โดยนําขอมูล
ขั้น 2 และ 3 มาแกไข

ขั้นที่ 3 ขั้นเลือกระเบียบวิจยั
ขั้นที่ 4 ขั้นรวบรวม และ
ตีความหมายขอมูล
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผลการวิจัย

ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดการแบงขัน้ การจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
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5.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบงชี้การเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ทิศนา แขมมณี (2547) ไดเสนอตัวบงชี้การจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ไวดังนี้
1) ผูสอนมีการนําผลการวิจัยมาใชประกอบการสอนเนื้อหาสาระของตน และ/หรือ
2) ผูสอนมีการใหนักเรียนประมวลผลงานวิจัยที่เ กี่ยวของกับเนื้อหาสาระที่เรียน
เพื่อจะขยายขอบเขตความรูในเรื่องนัน้ และเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการ และกระบวนการวิจัยรวมทั้งการ
อานและใชผลการวิจัย และ/หรือ
3) ผูสอนมีการใชกระบวนการวิจัยในการสอน กลาวคือ ใหนักเรียนดําเนินการวิจยั
ตามกระบวนการวิจัยบางขั้นตอน หรือครบทุกขั้นตอน และ/หรือ
4) ผูสอนมีการฝกฝนทักษะการวิจัยที่จํา เปน หรือที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เรียนใหแก
นั ก เรี ย นตามความเหมาะสมกั บ เนื้ อ หาและสถานการณ เช น ทั ก ษะการนิ ย ามป ญ หาการ
ตั้ง สมมติฐ าน การคัด เลือกตัว แปร การสุมตัว อยางประชากร การสรางเครื่องมือ การพิสูจ น
ตรวจสอบ การรวบรวมวิเ คราะหและการสัง เคราะหขอมูล การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย
ผลการวิจัยและการใหขอเสนอแนะ เปนตน
5) ผู ส อนและนั ก เรี ย นมี ก ารอภิ ป รายร ว มกั น เกี่ ย วกั บ กระบวนการวิ จั ย และ
ผลการวิจัย
6) ผูสอนมีการวัดและประเมินการเรียนรูทั้งทางดานเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห (2547) ตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูป
การเรียนรูทั้งโรงเรียน ไดจัดทําตัวบงชี้การสอนดวยกระบวนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตัวบงชี้การจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัยเปนฐาน
การดําเนินงาน
ตัวบงชี้
1. การวิเคราะห ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร เลือกสาระการเรียนรูท ี่เหมาะสมกับระบวนการวิจัย
หลักสูตร
2. การเขียน
1. ครูเขียนแผนการสอนตามขั้นตอนของการสอนดวยกระบวนการวิจัย
แผนการสอน
การจัดการเรียน 1. ครูกระตุนใหผูเรียนพบปญหาการวิจัย
การสอน
บทบาทของครู
บทบาทของผูเรียน
1.1 ครูจัดประสบการณหรือ
1.2 ผูเรียนรวมกันกําหนด
สถานการณที่ชวยใหผูเรียนคนพบปญหา ปญหาการวิจยั ที่มีความชัดเจน
เหมาะสม และเกิดประโยชน
2. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนคนพบคําตอบดวยตนเองโดยอาศัยการทํางาน
รวมกัน
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ตารางที่ 6 ตัวบงชี้การจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัยเปนฐาน (ตอ)
การดําเนินงาน

ตัวบงชี้

บทบาทของครู
บทบาทของผูเรียน
2.1 ครูมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน
2.1 ผูเรียนรวมกันวางแผน
ในลักษณะกัลยาณมิตร
กําหนดหนาที่ และวิธีการเก็บขอมูล
2.2 ครูใหคําปรึกษา แนะนํา
2.2 ผูเรียนรวมกันจัดเตรียม
แหลงขอมูล แหลงเรียนรูอ ยาง
เครื่องมือในการเก็บขอมูล
หลากหลาย
2.3 ครูติดตามงานและใหความ
2.3 ผูเรียนลงมือเก็บขอมูลตาม
ชวยเหลือแกผูเรียนในกรณีจําเปน แผน
2.4 ผูเรียนรวมกันวิเคราะหและ
จัดระบบขอมูลไดอยางเหมาะสม
2.4 ครูใหคําปรึกษาในการสราง
2.5 ผู เ รี ย น ร ว ม กั น ส รุ ป ผ ล
เครื่องมือและวิธีการเก็บขอมูลที่
การศึกษาจากขอมูลไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
2.6 ผูเรียนนําเสนอขอมูล และ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน/ครูได
3. ครูชี้แนะใหผูเ รียนใชวิธีการที่เ หมาะสม และเชื่อถือไดในการคน หา
คําตอบ
3.1 ครูฝ ก ให ผู เ รี ยนมี ทัก ษะกระบวนการคิ ด และทั กษะการวิจั ย ที่
เหมาะสมตามศักยภาพ
การประเมินผล 1. ครูเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานการเรียนรูของผูเรียนมาวิเ คราะห และ
ประเมินผลการ เรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
การวิจัยเพื่อ
1. ครูมีการพัฒนาดวยการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดวย
พัฒนาการ
กระบวนการวิจัย
เรียนการสอน
5.6 บทบาทของครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ไพฑูรย สินลารัตน (2547) ไดอธิบายบทบาทครูโดยยึดตามรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใชการวิจัยเปนฐานดังแสดงตามภาพ ตอไปนี้
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รูปแบบ
แนวคิด
พื้นฐาน
เปาหมาย
วิธีสอน
บทบาท
ผูสอน

1
คําตอบ

2

3

ฟง
จํา/ทํา/ใช

ขอมูล/ปญหา/แสวงหา/ติดตาม

บรรยาย
Lecture
ปฏิบัติ
(Operator)

นําอภิปราย
Publication

แนะนํา
Practice

4
คําถาม
หาเอง
คิด/คน/
แสวงหา
ใหคําปรึกษา
Research
ผูจัดการ
(Manager)

ภาพที่ 9 การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2547)
ทิศนา แขมมณี (2547) ไดกลาวไววา บทบาทครูที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการวิจัยเปนฐานจะอยูที่การชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และเกิดทักษะที่จําเปนตอการใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการสืบสอบในศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย อันจะ
นําไปสูก ารไดคําตอบขอคนพบ หรือขอความรูใหม แสดงรายละเอียดไดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 บทบาทครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยการใชวิจัยเปนฐาน
แนวทางการใชการวิจัยใน
การเรียนการสอน
แนวที่ 1 ครูใชผลการวิจัยใน
การเรียนการสอน
ครูใชผลการวิจัย
ประกอบการเรียนการสอน
เนื้อหาสาระตาง ๆ ชวยให
นักเรียนขยายขอบเขตของ
ความรู ไดความรูที่ทันสมัย
และคุนเคยกับแนวคิดการวิจัย

บทบาทครูผูสอน

1. ครู สื บ ค น แหล ง ข อ มู ล ที่
เกี่ยวของกับสาระที่สอน
2. ครูศึกษางานวิจัย/ขอมูล/
ขาวสาร/องคความรูท ี่เกี่ยว
ของกับเนื้อหาสาระ
3. ครูเลือกผลงาน วิจัยที่
เหมาะสมกับสาระที่สอน และ
วัยของนักเรียน

บทบาทผูเรียน

1. เรียนรูเนื้อหาสาระโดยมี
ผลการวิจัยประกอบทําให
นักเรียนคุน เคยกับเรื่องของ
การวิจยั การแสวงหาความรู
การใชเหตุผล เปนตน
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ตารางที่ 7 บทบาทครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยการใชวิจัยเปนฐาน (ตอ)
แนวทางการใชการวิจัยใน
การเรียนการสอน

แนวที่ 2 นักเรียนใชผลการ
วิจัยในการเรียนการสอน
การใหนักเรียนสืบคน และ
ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับสาระที่เรียนดวย
ตนเอง

บทบาทครูผูสอน

บทบาทผูเรียน

4. ครูนําผลการวิจัยมาใช
ประกอบเนื้อหาสาระที่สอน
เสริมใหนักเรียนไดความรู
เพิ่มขึ้น และนํามาประยุกตใช
ในการเรียนการสอน
5. ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับผล และ
กระบวนการวิจัยความสําคัญ
ของการวิจยั
6. ครูวัดและประเมินผลการ
เรียนรูเกี่ยวกับผล และ
กระบวนการวิจัยควบคูไ ปกับ
การเรียน

2. อภิปรายประเด็นตางๆ ที่
เกี่ยวของกับผลการวิจัย/
กระบวนการวิจัย/ความสําคัญ
ของการวิจยั

1. ครูสืบคนแหลงขอมูล และ
ศึกษางานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับ
สาระที่สอน
2. ครูกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจใฝรู เกิดขอสงสัย
อยากรูอยากแสวงหาคําตอบ
ของขอสงสัย
3. ครูใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
แหลงขอมูล และงานวิจัยที่
นักเรียนจะตองสืบคนเพื่อ
การศึกษาหาความรูรวมทั้ง
คัดเลือกงานวิจัยที่เหมาะสม
กับวัยนักเรียน

1. แสวงหาสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับการวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับ
สาระที่เรียนรูตามความสนใจ
ของตน
2. ศึกษางานวิจัยตางๆ โดย
ฝกทักษะการเรียนรูที่จําเปน
เชน การสรุปผลการวิจัย การ
นําเสนอผลการวิจยั การ
อภิปรายผลการวิจยั
3. นําเสนอสาระของงานวิจัย
อย า งเชื่ อ มโยงสาระที่ กํ า ลั ง
เรียนรู
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ตารางที่ 7 บทบาทครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยการใชวิจัยเปนฐาน (ตอ)
แนวทางการใชการวิจัยใน
การเรียนการสอน

แนวที่ 3 ครูใชกระบวนการ
การวิจัยในการเรียนการสอน
ครู ใ ช ก ระบวนการวิ จั ย
อาจเปนบางขั้นตอน หรือครบ
ทุกขั้นตอนในการจัดการเรียน
การสอน โดยพิ จ ารณาตาม
ความเหมาะสมของสาระการ
เรี ย นการสอน และวั ย ของ
นักเรียน

บทบาทครูผูสอน

บทบาทผูเรียน

4. ครูอาจจําเปนตองสรุปงานวิจัยให
เหมาะสมกับระดับของนักเรียน
5. ครูแนะนําวิธีการอาน/ ศึกษา/
วิเคราะหรายงานวิจัยตามความ
เหมาะสมกับระดับนักเรียน
6. ครูเชื่อมโยงสาระของงานวิจัยกับ
สาระการเรียนการสอน
7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
เกี่ยวกับผลและกระบวนการวิจัย/
ความสําคัญของการวิจัย
8. ครูวัดและประเมินผลทักษะการ
อานรายงาน และการเรียนรูเกี่ยวกับ
ผลการวิจัย/ กระบวนการวิจัยควบคู
ไปกับการเรียนรูสาระตามปกติ
1. ครูพิจารณาวัตถุประสงค และสาระ
ที่จะใหแกนักเรียน และวิเคราะหวา
สามารถใชขั้นตอนใดบางในการสอน
ซึ่งอาจจะใชกระบวนการวิจัยบาง
ขั้นตอน หรือครบทุกขัน้ ตอน
2. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัย/ ขัน้ ตอนการ
วิจัยที่กําหนดในการสอน
3. ครูดําเนินกิจกรรมโดยใช
กระบวนการวิจัย/ขัน้ ตอนการวิจัยที่
กําหนดในการสอน
4. ครูฝกทักษะที่จําเปนตอการ
ดําเนินการตามกระบวนการ
วิจัยใหแกนักเรียน

4. อภิปรายประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผลการวิจัย/
กระบวนการวิจัย/
ความสําคัญของการ
วิจัย
5. ประเมินตนเอง
เกี่ยวกับทักษะการ
อานรายงาน และการ
เรียนรูเกี่ยวกับ
ผลการวิจัย/
กระบวนการวิจัย

1. เรียนรูตามขั้นตอน
ของกระบวนการวิจัยที่
ครูกําหนด
2. ฝกทักษะกระบวน
การวิจัยที่จําเปนตอ
การดําเนินการตาม
ขั้นตอนการวิจัยที่ครู
กําหนด
3. อภิปรายประเด็น
ตางๆ เกี่ยวกับ
กระบวนการ
วิจัยที่ตนมี
ประสบการณ และ
ผลการวิจัยที่เกิดขึน้
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ตารางที่ 7 บทบาทครู และนักเรียนในการเรียนการสอนโดยการใชวิจัยเปนฐาน (ตอ)
แนวทางการใชการวิจัยใน
การเรียนการสอน

แนวที่ 4 นักเรียนใช
กระบวนการการวิจัยในการ
เรียนการสอน
ครูใหนักเรียนทําวิจัยโดย
ใชกระบวนการวิจัย (ครบทุก
ขั้น ตอน) ในการทํา วิ จัยเพื่ อ
แสวงหาคํา ตอบ หรือความรู
ใหมตามความสนใจของตน

บทบาทครูผูสอน

บทบาทผูเรียน

5. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ทักษะกระบวนการวิจยั ของนักเรียน
และพิจารณาวาควรจะเสริมทักษะดาน
ใดใหแกนักเรียน
6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
เกี่ยวกับผล และกระบวนการวิจยั
7. ครูวัดและประเมินทักษะ
กระบวนการวิจยั ควบคูไ ปกับผลการ
เรียนรูสาระตามปกติ
1. ครูพิจารณาและวิเคราะหวตั ถุประสงค
และสาระการเรียนรูว า มีสว นใดที่เอื้อให
นักเรียนสามารถทําวิจัยได
2. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่
เปดโอกาสใหนักเรียนทําวิจัยได
3. ครูกระตุนใหนักเรียนเกิดความ
สนใจใฝรู
4. ครูฝกทักษะกระบวนการวิจัย
ใหแกนักเรียน
5. ครูใหนักเรียนทําวิจัย
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและ
ทักษะกระบวนการวิจยั ของนักเรียน
7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และ
ผลการวิจัยที่เกิดขึน้
8. ครูวัดและประเมินทักษะ
กระบวนการวิจัยควบคูไ ปกับการ
เรียนรูสาระตามปกติ

4. ประเมินตนเองใน
ดานทักษะกระบวน
การวิจัย และ
ผลการวิจัยที่ไดรับ

1. คิดประเด็นวิจัยที่
สนใจ
2. ฝกทักษะกระบวน
การวิจัยที่จําเปนตอ
การดําเนินการวิจัย
เชน การระบุปญ
 หาวิจัย
วัตถุประสงคการ
ตั้งสมมติฐาน การ
ออกแบบการวิจัยการ
สรางเครื่องมือ เปนตน
3. ปฏิบัติการวิจัยตาม
กระบวน การวิจัยที่
เหมาะสมบกระบวน
การวิจัยและ
ผลการวิจัยที่เกิดขึน้
4. ประเมินตนเอง
ดานทักษะ
กระบวนการวิจัย
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จากรูปแบบขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานดังที่กลาวมาแลวขางตัน
สรุปไดวา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานตามแนวทางการใชวิจัย
ในการเรียนการสอน แนวทางที่ 3 คือ ครูใชกระบวนการวิจัยอาจเปนบางขั้นตอน หรือครบทุก
ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสาระการเรียนการสอน
และวัยของนักเรียน และแนวทางที่ 4 คือ ครูใหนักเรียนทําวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัย (ครบทุก
ขั้นตอน) ในการทําวิจัยเพื่อแสวงหาคําตอบ หรือความรูใ หมตามความสนใจของตน
5.7 ประโยชนของการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
จรัส สุวรรณเวลา (2545) ไดวิเคราะหถึงบทบาทการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา ในดาน
การวิจัยเปนเครื่องมือทางการศึกษาที่ชวยใหเกิดประโยชน ดังนี้
ประการที่ 1 เปนการสรางความรู เปนเปาหมายเบื้องตนของงานวิจัย
ที่มีผลผลิตเปนความรูใหม ทั้งที่เปนความรูสากล และความรูเฉพาะกรณี อันจะเปนประโยชนเพื่อ
ประกอบเปนฐานความรู (การวิจัยพื้นฐาน) หรือใชประโยชนในการแกปญหา หรือพัฒนา (การ
วิจัยประยุกต) การศึกษาจึงสรางคนที่มีความรู สามารถสรางความรูใหมได ทําใหแกปญ
 หาของตน
และการงานไดตลอดจนสรางความสามารถในการแขงขันของตน ของงาน และของชาติ
ประการที่ 2 การวิ จั ยใช ในลั กษณะสร างคุ ณ ลั กษณะของคน เช น
วิจารณญาณ การใชเหตุผล นวัตกรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความใจกวาง รับฟงผูอื่น และปรับ
เปลี่ยนได การสื่อสารทางวิชาการ ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาการ
ประการที่ 3 การวิจัยสรางความสามารถจัดการความรู การวิจัยเป น
เครื่องมือเขาถึงความรู สามารถคนควาจากเอกสาร จากหองสมุด และจากอินเตอรเน็ทได แลว
สามารถยอยความรูเพื่อจัดการกับความรูท ี่มีอยูม ากและเปลี่ยนอยางรวดเร็ว โดยสามารถประเมิน
ความเชื่อถือไดความคุมคา แลวสามารถปรับใหอยูในรูปที่เหมาะสําหรับใชไดงาย กระบวนการ
เหลานี้ตองอาศัยกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ
ประการที่ 4 การวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางพลัง (Empowerment)
ผูที่สามารถรูจ ักตนเอง และสามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง การวิจัยเปน
กระบวนการที่ผูวิจัยตองคิด กระทํา และสื่อสารอยางมีระบบ โดยใชปญ
 ญาเปนฐาน จึงทําใหผูวิจัย
สามารถยืนหยัดดวยตนเองไดอยางอิสระ
การวิธีวิจัยจะชวยในการพัฒนาคน ดังเชนที่ สุดาพร ลักษณียนาวิน (2539) ไดแสดง
ทัศนะไวในการประชุมทางวิชาการเรื่อง “การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย”
ไววาการศึกษา และการวิจัยเปนเรื่องเดียวกัน การใหการศึกษาดวยวิธีวิจัย ไมใชการใหความรู
หรือถายทอดความรูแกผูเรียนแตประการเดียวแตจะตองเปนการชี้แนะชักจูงใหผูเรียนสามารถ
แสวงหาคําตอบไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังไดเสนอคุณลักษณะอันจะเกิดจากการศึกษา ดวยวิธี
วิจัยมี 4 ประการ คือ
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ประการที่ 1 มีความสามารถในการสังเกต
ประการที่ 2 มีความสามารถในการถาม
ประการที่ 3 มีความสามารถในการแสวงหาคําตอบ
ประการที่ 4 มีความสามารถในการตอบ คือ ความสามารถทางภาษาใน
การสื่อสาระขอเท็จจริงใหผูอื่นทราบ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธของคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ
ดังกลาวไดดวยภาพ ดังนี้
การสังเกตสภาวการณตาง ๆ

คําถาม, ปญหา, สมมติฐาน
การแสวงหาคําตอบ

คําถามปญหา

คําตอบขอเท็จจริง

การสื่อสาระ
ขอเท็จจริงดวยรูปแบบตางๆ

คําถาม

คําถาม

คําถาม

คําถาม

องคความรู และการพัฒนา
องคความรู
ภาพที่ 10 ความสัมพันธของคุณลักษณะทีเ่ กิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยการวิจยั
เปนฐาน (สุดาพร ลักษณียนาวิน, 2539)
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
6.1 ที่มาและความสําคัญของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ถูกผลักดันเขาสูระบบการศึกษาใน
หลายประเทศทั่วโลก ซึ่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองยึดหลักผลลัพธทั้งในแงของความรูใน
วิชาแกนและทักษะแหงศตวรรษใหม เปนผลลัพธที่ประเทศ โรงเรียน สถานที่ทํางาน และชุมชน
6.
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ตางเห็นคุณคา ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จะชวยเตรียมความพรอมใหนักเรียนรูจักคิด เรียนรู ทํางาน
แกปญหา สื่อสาร และรวมมือทํางานไดอยางมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต (Bellanca & Brandt, 2011)
เครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หรือมีชื่อยอวา
เครือขาย P21 (Partnership for 21st Century Skills) ไดพัฒนาวิสัยทัศนการเรียนรูเปนกรอบ
ความคิด เพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองคค วามรู ทักษะเฉพาะดาน ความ
ชํานาญและความรูเทาทันดานตางๆ เขาดวยกัน เพื่อชวยใหผูปฏิบัติบูรณาการทักษะเขาในการ
สอนเนื้อหาวิชาหลักดานวิชาการ ใหประสบผลสําเร็ จ ทั้งในดานการทํางานและการดําเนิน ชีวิต
กรอบแนวคิดดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทักษะแหงอนาคตใหมสําหรับประเทศไทย
การนําทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกทักษะไปใช นักเรียนทุกคนจําเปน ตองไดรับการ
พัฒนาใหมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาหลักดานวิชาการ การที่ นักเรียนจะสามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยบูรณาการของพื้นฐานความรูดังกลาว
ภายใต บ ริ บ ทการสอนความรู วิ ช าหลั ก นั ก เรี ย นต อ งเรี ย นรู ทั ก ษะที่ จํ า เป น เพื่ อ ให ป ระสบ
ความสําเร็จในโลกทุกวันนี้ เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรา งสรรค การ
สื่อสาร และความรว มมื อกัน กรอบแนวคิดขางตน จําเปนจะตองมีระบบสนับสนุนการศึกษาที่
จําเปน ไดแก มาตรฐานการเรียนรู การประเมินผล หลักสูตรและวิธีสอน การพัฒนาวิชาชีพและ
บรรยากาศการเรียนรูที่สง เสริมใหนักเรียนมีสวนรว มในกระบวนการการเรียนรูมากขึ้นและจบ
การศึกษาออกไปดวยความพรอมที่จะประสบความสําเร็จในเศรษฐกิจโลก (Partnership for 21st
Century Skills, 2009)
6.2 แนวคิดของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
ทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่เสนอโดยเครือขายองคกรความ
รวมมือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หรือเครือขาย P21 (Partnership for 21st Century
Skills) ไดเสนอแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาวิสัยทัศนเพื่อความสําเร็จ
ของนักเรียนในระบบเศรษฐกิจโลกใหม เปนกรอบแนวคิดองครวมทั้งหมดแสดงได ดังนี้
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ภาพที่ 11 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของเครือขายองคกรความรวมมือ
เพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009)
จากกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่
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 การปกครองและหนาที่พลเมือง
นอกจากนั้นโรงเรียนตองสงเสริมความเขาใจเนื้อหาวิชาการใหอยูในระดับสูง
ดวยการสอดแทรกทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาหลัก
2. แนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย
2.1 จิตสํานึกตอโลก (Global Awareness)
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2.2 ความรูพื้นฐานดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ
(Final, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy)
2.3 ความรูพื้นฐานดานพลเมือง (Civic Literacy)
2.4 ความรูพื้นฐานดานสุขภาพ (Health Literacy)
2.5 ความรูพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy)
3. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมจะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียน
ในการเขาสูก ารทํางานซึ่งมี ความซับซอนเพิ่มขึ้นในโลกปจจุบัน ประกอบดวย
3.1 ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
3.2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา (Critical Thinking and
Problem Solving)
3.3 การสื่อสาร และการรวมมือทํางาน (Communication and Collaboration)
4. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology
Skills)
จากสภาพแวดลอมที่ขับเคลื่อนดวยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นได จากการ
เขาถึงขอมูลขาวสารจํานวนมากมาย การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยี การศึกษาและ
ความสามารถในการเชื่อมโยงกัน ซึ่งพลเมืองและแรงงานที่ มีประสิทธิภาพต องสามารถแสดง
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานที่ดี และหลากหลาย ประกอบดวย
4.1 ความรูพื้นฐานดานสารสนเทศ (Information Literacy)
4.2 ความรูพื้นฐานดานสื่อ (Media Literacy)
4.3 ความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information,
Communications and Technology, Literacy)
5. ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills)
การดํารงชีวิต และการทํางานในทุกวัน นี้จําเปน ต องมีทักษะการคิด และองค
ความรูเพิ่มขึ้นมากมาย ความสามารถในการทํางานในยุคที่มีการแขงขันกันดานขอมูลขาวสารและ
การดํารงชีวิต ที่ มีค วามซ้ํา ซอนให ประสบความสําเร็จ ได นั้ น จํ าเป น ที่ นักเรียนต องใสใจอย า ง
เครงครัดในการพัฒนาทักษะชีวิตตอไปนี้ใหเพียงพอ ไดแก
5.1 ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
5.2 ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง (Initiative and Self-Direction)
5.3 ทักษะทางสัง คมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and CrossCultural Skills)
5.4 การเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบ (Productivity and Accountability)
5.5 ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)
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ระบบสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century Support Systems)
การพัฒนากรอบความคิดที่ ค รอบคลุมเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นั้ น
จําเปนตองจะตองสรางระบบสงเสริมเพิ่มขึ้นจากทักษะเฉพาะดาน องคความรูความชํานาญการ
และความสามารถในการเรียนรูด านตางๆ เพื่อชวยให นักเรียนรอบรู มีความสามารถที่จําเปนและ
ลากหลายเครือขาย P21 ไดระบุ ระบบสงเสริมให นักเรียนไดรอบรู ทักษะการเรียนรูที่สําคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ไว ดวยกัน 5 ระบบ ดังนี้
6.1 มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards)
6.2 หลักสูตรและการสอนของศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum
and Instruction)
6.3 การประเมินผลทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 (Assessments of 21st
Century Skills)
6.4 การพัฒนาทางวิชาชีพของศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional
Development)
6.5 สภาพแวดลอมการเรียนรูของศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning
Environments)
6.3 แนวคิดของศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช (2555) ในเรื่องทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
ครูเพื่อศิษยตองเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงเพื่อใหเปน “ครูเพื่อศิษยในศตวรรษที่
21” ไมใชครูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 20 หรือศตวรรษที่ 19 ที่เตรียมคนออกไปทํางานในสายพาน
การผลิตในยุคอุตสาหกรรม การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองเตรียมคนออกไปทํางานที่ใชความรู
(Knowledge Worker) และเปน บุคคลพรอมการเรียนรู (Learning Person) ไมวาจะประกอบ
สัมมาชีพใด มนุษยในศตวรรษที่ 21 ตองเปนบุคคลพรอมเรียนรู และเปนคนทํางานที่ใชความรู
ดังนั้น ทักษะสําคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเปนทักษะของการเรียนรู (Learning Skills)
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนการเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
รุนแรง พลิกผัน และคาดไมถึง คนยุคใหมจึงตองมีทักษะที่สูงในการเรียนรูและปรับตัว ครูเพื่อ
ศิษยตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะของการเรียนรูดวย และในขณะเดียวกันตองมีทักษะในการทํา
หนาที่ครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไมเหมือนการทําหนาที่ครูในศตวรรษที่ 20 หรือ 19
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนตองเรียนรูตั้ง แตชั้น อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย
และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C ดังตอไปนี้
1. 3R ไดแก
1.1 Reading (อานออก)
1.2 (W) Riting (เขียนได)
1.3 (A) Rithmetics (คิดเลขเปน)
6.
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2. 7C ไดแก
2.1 Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแกปญ
 หา)
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
สื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ)
2.6 Computing & ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
2.7 Career & Learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)
จากแนวคิดของทักษะในศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะห ทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 จากแนวคิดของ Partnership for 21st Century Skills (2009), Bellanca
& Brandt (2011) และวิจารณ พานิช (2555) ไดกรอบแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 (Learning Skills for 21st Century) สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 หมายถึง ความสามารถทางดานทักษะการเรียนรูที่จําเปน สําหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21
เพื่อใหตนเองสามารถประสบผลสําเร็จในยุคของศตวรรษที่ 21 ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ดาน ประกอบไปดวย
1. ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดที่
หลากหลาย เปนความคิดที่แปลกใหม สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ทําใหเกิด
ความคิดใหม ประกอบดวย สรางสรรคผลงานเปนที่ยอมรับ และการแสดงพฤติกรรมเปนที่ยอมรับ
2. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง ความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุมีผล คิดพิจารณาไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบ มีหลักเกณฑ เพื่อนําไปสู
การตั ด สิ น ใจหรื อ ลงข อ สรุ ป ของสถานการณ ห รื อ แก ป ญ หาได อ ย า งถู ก ต อ งสมเหตุ ส มผล
ประกอบดวย การจําแนก/เลือกขอมูล การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน และการสรุปอางอิง
3. การแกปญ หา (Problem Solving) หมายถึง ความสามารถในการรับรู
ปญหา สาเหตุ แสวงหาทางเลือกและลงมือปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม การวิเคราะหความ
เปน ไปไดข องแนวทางในการแกปญหา และกําหนดแนวทางในการแกปญหาตางๆ ไดอยางมี
เหตุผลและเปนระบบ ประกอบดวย การวิเคราะห ระบุปญหา และการแกปญหาอยางเปนระบบ
4. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการใชคําพูดและ
ภาษาทาทาง เพื่อแสดงออกถึง ความรูสึกนึกคิ ด ของตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสมต อ
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและสถานการณตางๆ ประกอบดวย การแสดงใหรูถึงความ
ปรารถนา รูจักปฏิเสธ ตอรอง ขอรอง และขอความชวยเหลือ
5. การรวมมือทํางาน (Collaboration) หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
รวมกัน การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย เขาใจขั้นตอนของการรวมมือทํางาน
รูจักการอยูรวมกันกับผูอื่น เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนในการเปนสมาชิกรวมทีม และเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของการเปนหัวหนาหรือผูนําทีม
6.4 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
Jay Mc Tighe & Elliott Seif ไดเสนอกรอบความคิดในการนําไปสูการปฏิ บัติเพื่อ
สนับสนุนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Bellanca & Brandt, 2011) ไวดังภาพตอไปนี้
นโยบาย, โครงสรางโรงเรียน และการจัดสรรทรัพยากรใดบางที่จําเปน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลลัพธที่พึงประสงคสําหรับศตวรรษที่ 21
จะออกแบบหลักสูตรและ
ระบบการประเมินที่
สอดคลองตอเนื่องเพื่อ
บูรณาการผลลัพธที่
พึงประสงคไดอยางไร

จะสอนอยางไรใหบรรลุ
ผลลัพธที่พึงประสงค
สําหรับศตวรรษที่ 21
นโยบาย,
โครงสราง,
การปกครอง,
การจัดสรรทรัพยากร,
งานบุคคล (จาง, ประเมิน, พัฒนา)

โปรแกรมการสอนและแนวปฏิบัติ
หลักสูตรและระบบการประเมินผล
พันธกิจ
ผลลัพธที่พึงประสงคสําหรับศตวรรษที่ 21 มี
อยูในพันธกิจของโรงเรียนและเขตหรือไม
ภาพที่ 12

หลักในการเรียนรู
หลักในการเรียนรูอะไรบางที่ชวย
กําหนดแนวปฏิบตั ิดานการศึกษา

โครงสรางของการออกแบบเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
(Schooling by Design) (Bellanca & Brandt, 2011)
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1. หลักในการเรียนรู
การศึกษาคือกิจกรรมเพื่อการเรียนรู ซึ่งมีหลักการ ดังนี้
1.1 การเรียนรูตองมีเปาหมายและบริบท ดังนั้น นักเรียนควรไดรับความ
ชวยเหลือเพื่อใหเ ขาใจเปาหมายของสิ่งที่เ รียน การเรียนรูค วรวางกรอบดวยคําถามที่เกี่ยวของ
ความทาทายที่สําคัญ และการประยุกตใชที่แทจริง
1.2 ผูเชี่ยวชาญจัดระบบหรือแบงความรูของตนเองตามแนวคิดหลักที่
ถายดอนได ซึ่งใหแนวทางในการกําหนดขอบเขตความรู และชวยบูรณาการความรูใหม ดังนั้น
การสอนเนื้อหาจึง ควรวางกรอบในแงข องแนวคิด หลักและขั้ น ตอนที่ถา ยดอนได ไมใชสอน
ขอเท็จจริงและทักษะแบบเอกเทศ
1.3 การคิด แบบตางๆ อาทิ การจําแนก (Classification) และการจัด
กลุม (Categorization) การใชเหตุผลเชิงอนุมาน (Inferential Reasoning) การวิเ คราะห การ
สัง เคราะห และการคิด ซอนคิด (Metacognition) วิธีคิดเหลานี้เปน สื่อกลางและชว ยเสริมการ
เรียนรู ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการคิดที่ซับซอน เพื่อให
นักเรียนไดลึกซึ้งขึ้นหรือรูจักนําไปประยุกตใช
1.4 นักเรี ยนจะแสดงออกหรือ สาธิต ใหเ ห็น วาตนเขาใจเมื่อ นั กเรีย น
สามารถประยุกต ถายโอน และดัดแปลงสิ่งที่เรียนรูเขากับสถานการณและปญหาใหม ดังนั้น ครู
ควรสอนใหนักเรียนรูจักถายโอนสิ่งที่เรียนรู และนักเรียนควรมีโอกาสไดประยุกตใชสิ่งที่เรียนรูใน
บริบทที่สําคัญและหลากหลาย
1.5 การเรี ย นรู สิ่ ง ใหม นั้ น ต อ ยอดจากความรู เ ดิ ม ที่ มี นั ก เรี ย นใช
ประสบการณและความรูพื้นฐานเพื่อสรางความหมายตอตนเองและโลกรอบตัวอยางกระตือรือรน
ดังนั้น นักเรียนตองไดรับความชวยเหลือเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลและความคิดใหม ๆ เขา
กับสิ่งทีน่ ักเรียนเรียนรูมาแลว
1.6 การรูเปนเรื่องทางสังคม ดังนั้น ครูควรสรางโอกาสในการเรียนรูแบบ
มีปฏิสัมพันธภายใตสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุน
1.7 ทัศนคติและค านิยมมีสว นชว ยในการเรียนรู ดว ยการกลั่ น กรอง
ประสบการณและสิ่งที่รับรู ดังนั้น ครูจึงควรชวยใหนักเรียนรูจักทัศนคติและคานิยมของตนเอง
โดยชัดเจน และเขาใจวาสิ่งเหลานั้นสงผลตอการเรียนรูอยางไร
1.8 การเรียนรูไมใชกระบวนการที่เปนเสนตรง แตเปนการพัฒนาที่มีการ
ลงลึกตลอดเวลา ดัง นั้น นักเรียนควรมีสว นรวมในการทบทวนแนวคิด หลักและขั้น ตอน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูใหลึกซึ้งและกาวหนายิ่งขึ้นเมื่อเวลาผานไป
1.9 ตนแบบความคิดเปนเลิศ (Model of Excellence) และเสียงสะทอน
อยางตอเนื่องชวยปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติ ดังนั้นนักเรียนตองไดเห็นตนแบบของงานที่
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เปนเลิศ และไดรับความเห็นตอบกลับอยางสม่ําเสมอ ทันทวงที และเปนมิตร จะไดนําไปปฏิบัติ
ไดลองซ้ํา ไดคิดทบทวน และปรับปรุงงานของตนเอง
1.10 การเรียนที่เอื้ออํานวยตอลักษณะการเรียนรูทนี่ ักเรียนพอใจ รวมทั้ง
เอื้อตอความรูเดิมและความสนใจจะชวยเสริมการเรียนรู ดังนั้น ครูควรทําการประเมินกอนสอน
เพื่อคนหาความรูเดิม ความชอบและความสนใจของนักเรียน และควรแยกแยะรูปแบบการสอน
เพื่อรองรับความแตกตางสําคัญที่คนพบ
2. โปรแกรมการสอนและแนวปฏิบัติ
ในศตวรรษที่ 21 ควรจัดการสอนเพื่อใหบรรลุผลลัพธที่พึงประสงค ดังนี้
2.1 ตัวชี้วัด ที่ 1 ยุทธศาสตรแบบโตต อบที่ใหนักเรียนมีสว นรวมอยาง
กระตือรือรน ในการพัฒ นาความเขาใจเรื่องความคิดอันยิ่งใหญและการประยุก ตใชทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21
2.2 ตัวชี้วัดที่ 2 มีการสอนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 อยางชัดเจน และมี
การประยุกตใชในเนื้อหาวิชาการ
2.3 ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนไดรับโอกาสมากมายที่จะถายโอนสิ่งที่เรียนรูไปสู
สถานการณใหม
2.4 ตัวชี้วัดที่ 4 ครูใหการประเมิ น อยางตอเนื่องเพื่อตรวจสอบระดับ
ความเขาใจของนักเรียนในเรื่องของแนวคิดและทักษะ และปรับปรุงระดับและความเร็วในการ
สอนใหสอดคลอง
2.5 ตัวชี้วัดที่ 5 ครูสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศในชั้นเรียนที่ใหคุณคา
กับการมีสว นรว มของนักเรียน เคารพความคิด คําถาม และสิ่งที่ นักเรียนทําในชั้น เรียน และ
สนับสนุนใหนักเรียนแสดงความคิด คําถาม และการคาดคะเนของตนเอง
3. หลักสูตรและระบบการประเมิน
สําหรับศตวรรษที่ 21 แลว กระบวนทัศนของหลักสูตรและการประเมินที่
ตางไปจากแบบเดิมนั้นเปนสิ่งที่จําเปน ถาอยากเห็นการหลอมรวมผลลัพธที่พึงประสงคเขากับ
ระบบการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล หลักสูตรและการประเมินแบบใหมควรไดรับการพัฒนา
ตามแนวทางปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้
3.1 เนน “ความคิดอันยิ่งใหญ” วิชาแกนและทักษะแหงศตวรรษที่ 21
3.2 ประเมินผลลัพธที่มีคุณคาดวยวิธีการอันเหมาะสม
3.3 ทําแผนผังหลักสูตรแบบยอนกลับ โดยเริ่มจากความสามารถในการ
ถายโอนที่เปนเปาหมาย
สรุปสําคัญในกรอบความคิดสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สามารถ
สรุปไดดังตารางที่ 8

43

ตารางที่ 8 สรุปสาระสําคัญในกรอบความคิดสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
กรอบความคิด
ประเด็นของกรอบความคิด
แถลงการณ
- มุงผลลัพธ
พันธกิจ
- เนนผลลัพธที่พึงประสงคสําหรับศตวรรษที่ 21 เปนพิเศษและการสอนเพื่อ
ความเขาใจและการถายโอน
- เปนที่รับรูในหมูผูมีสวนไดเสียหลัก
- ไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอและถูกใชเปนแนวทางสําหรับนโยบายและ
แนวปฏิบัติทางการศึกษา
หลักในการ
- แนวคิดที่ชัดเจนดานการเรียนรูที่พัฒนาจากงานวิจยั ลาสุดและแนวปฏิบัติที่ดี
เรียนรู
- มุมมองเรื่องการเรียนรูในเชิงการรับรู/การสรางความรูดวยตนเอง
หลักสูตร
- เนนหัวขอจํานวนไมมาก ความคิดอันยิ่งใหญที่ถายโอนได และคําถามสําคัญ
ในเชิงวิชาการ
- เนนการเรียนรู การคิด และความเขาใจเชิงลึกซึ้งใหมากขึ้น
- เนนการหลอมรวมผลลัพธที่พึงประสงคสําหรับศตวรรษที่ 21 เขาไปในหลักสูตร
- ใชทรัพยากรหลากหลายรวมทั้งเทคโนโลยี
การประเมิน
- รวมภารกิจที่เกีย่ วของกับการบูรณาการความคิดอันยิ่งใหญในเนื้อหาใหเขา
กับทักษะแหงศตวรรษที่ 21
- การประเมินผลภารกิจหลักที่เกิดซ้ําๆ โดยยึดมัน่ หลักสูตรตามภารกิจที่ถาย
โอนความรูเขากับสถานการณจริงได
- ใชการประเมินอยางตอเนื่องที่ใหความเห็นตอบกลับที่ทันทวงทีแกครูและนักเรียน
การสอน
- การสอนใชแนวทางจากหลักการเรียนรูที่เห็นพองตองกัน
- เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวม และใชยุทธศาสตรที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง
- เนนการสอนและการฝกอบรมเพื่อความเขาใจและการถายดอนความรู
ปจจัยโดยรวม - ความมุงมั่นในระยะยาวที่จะพัฒนาผลลัพธที่พึงประสงคสําหรับศตวรรษที่
21 ในทางปฏิบตั ิ
- ใชโมเดลการออกแบบแบบยอนกลับเพื่อวางแผนหลักสูตรและปรับปรุงการ
สอนในโรงเรียน
- องคประกอบหลักของระบบการศึกษา (พันธกิจ, หลักในการเรียนรู, นโยบาย,
กระบวนการ, การจัดสรรทรัพยากร, หลักสูตรและแนวปฏิบตั ิในการพัฒนาบุคลากร
และอื่นๆ) ที่สอดคลองและสนับสนุนผลลัพธที่พึงประสงคสําหรับศตวรรษที่ 21
- แนวทางระดับประเทศและระดับรัฐที่ใหการสนับสนุน แรงจูงใจทางการเงิน
และมาตรฐานเนื้อหา เพื่อพัฒนาผลลัพธที่พึงประสงคสําหรับศตวรรษที่ 21
ในทางปฏิบัติและแนวการสอนเพื่อความเขาใจ
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6.5 การประเมินและกรอบการประเมินในศตวรรษที่ 21
การเรียนรูคือเปาหมายสุดทายในศตวรรษที่ 21 ถาเปรียบเทียบกับตัวแปลการวิจัยก็
คือ การเรียนรูคือตัวแปรตาม ตัวแปลตามคือผล เชน คะแนนสอบ ตัวแปรอิสระคือสาเหตุ เชน
การสอน ความเปนผูนํา หลักสูต ร ปจจั ยดานประชากร และปจจัยดานอื่น ๆ ที่สงอิทธิพล การ
วิเคราะหตัวแปรเหลานี้ใหขอมูลที่ลึกซึ้งสําหรับกรอบการประเมินทักษะแหงศตวรรษที่ 21 แบบ
ใหม ซึ่งกรอบการประเมินแบบใหมสําหรับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 มิติ ไดแก การเรียนรู
ความเขาใจ การสราง การสํารวจ และการแบงปน แสดงไดดังภาพ ดังนี้

สํารวจ: นักเรียนได
เรียนรูอะไรนอกจาก
ในบทเรียน? นักเรียน
เคยทําผิดพลาดอะไร
จากสิ่งนั้น?
แบงปน: นักเรียน
จะใชสิ่งที่เรียนรูเพื่อ
ชวยเหลือผูอื่น ชั้น
เรียน ชุมชน หรือ
โลกไดอยางไร?

เขาใจ: มีหลักฐาน
อะไรที่แสดงวา
นักเรียนรูจัก
ประยุกตใชสิ่งที่เรียนรู
ในสถานการณอื่น?

การประเมิน
ทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21

สรางสรรค:
นักเรียนเสนออะไร
ใหม ๆ ที่เปน
ความคิดความรู
ความเขาใจ?

เรียนรู:
นักเรียนรูอะไรบาง?
นักเรียนทําอะไรเปน
บาง?

ภาพที่ 13 กรอบการประเมินแบบใหมสําหรับทักษะแหงศตวรรษที่ 21
(Bellanca & Brandt, 2011)
นอกจากนี้แลว การประเมิน ทักษะแหง ศตวรรษที่ 21 ยั ง มีนัยเชิ ง ปฏิบัติ ข องการ
ประเมินมิติของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 อีกดวย ซึ่งแสดงไดดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 นัยเชิงปฏิบัติของการประเมินทักษะแหงศตวรรษที่ 21
มิติของทักษะแหง เงื่อนไขที่เปนมาตรฐานเดียว
ศตวรรษที่ 21
 เงื่อนไขที่แปรผันได
การเรียนรู
การใชแบบทดสอบ
มาตรฐานเพื่อตรวจสอบ
ความรูแตละทักษะแยกกัน
มีขอจํากัดเงื่อนไขตอง
แปรเปลี่ยนไดตามความ
ตองการเพื่อสะทอนถึงการ
ประยุกตใชจริง

ความเขาใจ

การสํารวจ

ความลับ
 การเปดเผย
เก็บความลับเมื่อ
จําเปนตองคุมครอง
ทางกฎหมาย (เชน
ชื่อผูใหสัมภาษณใน
การเก็บขอมูลในการ
วิจัย) การประเมิน
โดยทั่วไปโนมเอียงไป
ในทางเปดกวาง
รวมทั้งใชการประเมิน
ทีน่ ักเรียนเสนอ
ความโปรงใสเต็มที่
คือบรรทัดฐาน
นักเรียน ผูปกครอง
และครูสามารถเขาถึง
คําถามและงานตาง ๆ
ได

คะแนนรายบุคคล
 คะแนนกลุม
ใชการทดสอบ
“ทักษะการอยู
รอด” รายคน เชน
การรูหนังสือ ใช
การประเมินเชิง
กลุมสําหรับ
ประยุกตใช บันทึก
การประเมินเฉพาะ
คนมีทั้งคะแนนราย
คนและของกลุม
รายการตางๆ ของการ
หลักฐานของความ
ประเมินที่ยืดหยุน ชวยให
เขาใจของแตละคน
นักเรียนไดทั้งทักษะและ
เปนเพียงสวนหนึ่ง
ความเขาใจ
ของการประเมิน
การใชความเขาใจ
ดังกลาวชวยใหคน
อื่นเรียนรูเปน
กระบวนการที่
สําคัญ ดังนัน้ การ
รวมมือจึงเปน
สิ่งจําเปน
ครูชวยเปดประตูไปสู
เปาหมายของการ
การสํารวจตองใช
ดินแดนแหงการสํารวจที่พน สํารวจคือการเปดเผย ความรวมมือ การ
จากเงื่อนไขแบบมาตรฐาน ความลับ ไมใชการ
ชวยเหลือกัน การ
เดียว
เก็บเอาไว
แสดงความคิดเห็น
และการใหแรง
บันดาลใจแกกนั
ระหวางผูสํารวจ
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ตารางที่ 9 นัยเชิงปฏิบัติของการประเมินทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (ตอ)
มิติของทักษะแหง เงื่อนไขที่เปนมาตรฐานเดียว
ศตวรรษที่ 21
 เงื่อนไขที่แปรผันได
ความสรางสรรค
นักเรียนคาดหวังเงื่อนไขที่
อิสระไรมาตรฐาน สถานที่
เวลา และเงื่อนไขสามารถ
แปรผันได

การแบงปน

ความลับ
 การเปดเผย
ไมมีความลับ
นักเรียนเปนผูรวม
ออกแบบการประเมิน
ไมใชผูรับการประเมิน

คะแนนรายบุคคล
 คะแนนกลุม
ในขณะที่
กระบวนการ
สรางสรรค
บางอยางเปนเรื่อง
โดดเดี่ยว แตความ
พยายามสรางสรรค
เกิดขึน้ ในบริบทที่
ตองมรการสื่อสาร
การแสดงความ
คิดเห็นและการใช
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ตองอาศัย
ความรวมมือ
ทัศนะคติเปลี่ยนจาก “อยาง นักเรียนไมไดเปนแค ปฏิสัมพันธระหวาง
แบงปนงานของคุณ” ไป
ผูบริโภคการศึกษา
นักเรียนและครู
เปน “คุณไดแบงปนงานกับ แตยังแบงปนความ เปลี่ยนจากการ
ใครแลวบาง”
เขาใจ กระบวนการ แลกเปลี่ยนสอง
และความคิดกับ
ทางไปเปนการ
นักเรียนและครูใน
สนับสนุนเครือขาย
หองเรียนและทั่วโลก การเรียนรูโดย
นักเรียน เปาหมาย
ไมใชแคใหนักเรียน
พิสูจนคณ
ุ คาใหครู
เห็น แตเพื่อให
นักเรียนมีสวน
ชวยเหลือชุมชน
การเรียนรู
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จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การประเมินประเมินทักษะแหงศตวรรษ
ที่ 21 เปนการประเมินที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ไดแก การเรียนรู ความเขาใจ การสราง
การสํารวจ และการแบงปน ซึ่งจะทําใหนักเรียนนั้นถูกประเมินอยางรอบดาน
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Learning Skills for 21st Century)
ซึ่งประกอบไปดวยทักษะตางๆ ดังนี้
7.1 ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)
7.1.1 ความหมาย
Guilford (1968 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ใหความหมาย
ไววา หมายถึง ความสามารถทางสมองที่จะไดคิดหลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย ประกอบดวย
ความคลองแคลวในการคิด ความคิดยืดหยุน และความคิดที่เปนของตนเองโดยเฉพาะ ทําใหกลา
คิด ไมกลัวถูกวิพาก วิจารณ และมีอิสระในการคิด
Torrance (1972 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) เสนอความหมาย
วา หมายถึง การรวบรวมความรูและการคิดจากประสบการณทั้งหมดที่ผานมาเพื่อสรางรูปแบบของ
การคิดใหมๆ หรือผลิตผลใหมๆ
กรมวิชาการ (2535 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ไดใหความหมาย
วา หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยมีสิ่งเราเปนตัวกระตุนทําให
เกิดสิ่งใหมตอเนื่องกันไป ประกอบดวย ความคลองในการคิด ความคิดยืดหยุน และความคิดที่เปน
ของตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเริ่ม
7.1.2 องคประกอบ
Guilford (1968 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ไดอธิบายวา
ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะของการเอกนัย หรือหารคิดแบบกระจาย (Divergent Thinking)
เปนความสามารถทางสมองที่คิดไดกวางไกลหลายทิศทาง ประกอบดวย
1) ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม ซึ่งตาง
จากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่ม หรือที่เรียกวา Wild Idea เปนความคิดที่เปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม เกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลงผสมผสาน และประยุกตใหเกิดเปน
สิ่งใหมขึ้น
2) ความคิดคลอง (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมซ้ํากันใน
เรื่องเดียวกัน โดยแบงออกได ดังนี้
2.1) ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปน
ความสามารถในการใชถอยคําอยางคลองแคลวนั่นเอง
2.2) ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational
Fluency)
7.
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2.3) ความคิดคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional
Fluency) เปนความสามารถในการใชวลีหรือประโยค สามารถที่จะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว
เพื่อใหไดประโยคที่ตองการ
2.4) ความคลองแคลว ในการคิด (Ideational Fluency) เปน
ความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด เชน ใหคิดหาประโยชนของกอนอิฐมาให
ไดมากที่สุด ภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจจะเปน 5 นาที หรือ 10 นาที
3) ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบ
ความคิดที่แบงออกเปน
3.1) ความยืด หยุน ที่เ กิด ขึ้น ทัน ที (Spontaneous Flexibility)
เปนความสามารถที่จะพยายามคิดใหหลายประเภทอยางอิสระ เชน คนมีความคิดยืดหยุนจะคิดได
วาประโยชนของกอนหินมีอะไรบาง หลายประเภท ในขณะที่คนไมมีความคิดสรางสรรคจะคิดได
เพียงประเภทเดียวหรือสองประเภทเทานั้น
3.2) ความยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility)
ซึ่งมีประโยชนตอการแกปญหา คนที่มีความคิดยืดหยุน จะคิด ไดไมซ้ํากัน เชน ในเวลา 5 นาที
ทานลองคิดวาหวายจะใชทําอะไรไดบาง คําตอบ กระบุง กระจาด ตะกรา กลองใสดินสอ กระออม
เก็บน้ํา เปล เตียงนอน ตู โตะเครื่องแปง เกาอี้ เกาอี้นอนเลน โซฟา ตระกรอ เปนตน
4) ความคิ ด ละเอี ย ดลออ (Elaboration) หมายถึ ง ความคิ ด ใน
รายละเอียดเพื่อตกแตงหรือขยายความคิดใหมีความหมายสมบูรณยิ่งขึ้น ความคิดละเอียดลออ
เปนคุณลักษะที่จําเปนอยางยิ่งในการสรางผลงานที่มีความแปลกใหมใหสําเร็จ
7.2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
7.2.1 ความหมาย
Dewey (1933 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ไดใหความหมาย
ของการคิดอยางมีวิจารณญาณวา หมายถึง การพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบตอความเชื่อหรือ
ความรูตางๆ โดยอาศัยหลักฐานมาสนับสนุน รวมทั้งขอสรุปอื่น ๆ ที่มาเกี่ยวของในขอบเขตของ
เรื่องนั้นๆ 2 สถานการณ คือ การคิดจะเริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากซับซอนและจบลง
ดวยสถานการณที่มีความชัดเจน
Watson & Glaser (1961 อางถึงใน อรพิน พัฒนผล, 2551) ไดให
ความหมายไววา หมายถึง รูปแบบของการคิดที่ประกอบไปดวย ทัศนคติ ความรู และทักษะ โดย
ที่ทัศนคติ หมายถึง ทัศนคติที่มีตอการแสวงหาความรูและการยอมรับการแสวงหาหลักฐานมา
สนับสนุนอางวาเปนจริง แลวใชความรูดานการอนุมานสรุปใจความสําคัญและการสรุปเปนกรณี
ทั่วไป โดยตัดสินใจจากหลักฐานอยางสมเหตุสมผล สอดคลองกับหลักตรรกวิทยา ตลอดจนทักษะ
ในการใชทัศนคติและความรูดังกลาวมาประเมินความถูกตอง
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Ennis (1985 อางถึงใน อรพิน พัฒนผล, 2551) ไดใหความหมายของ
การคิดอยางมีวิจ ารณญาณไว วา หมายถึง การคิดอยางพิจารณาไตรต รองอยางมีเหตุผลและมี
จุดมุงหมายเพื่อการตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อกอนลงมือปฏิบัติ โดยเนนประเด็นสําคัญ 4 ประการ
คือ
1) เปนการคิดที่ใชเหตุผล
2) เปนการคิดที่มีการไตรตรองตรวจสอบเหตุผลทั้งของตนเองและผูอื่น
3) เปนการคิดที่เนนสติสัมปชัญญะ
4) เปนการคิดที่เนนการตัดสินใจวาอะไรควรเชื่อ ควรปฏิบัติ
7.2.2 องคประกอบ
Dressel & Mayhew (1957 อางถึงใน อรพิน พัฒนผล, 2551) กลาวถึง
ความสามารถที่ถือวาเปนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวยดานความสามารถใน
ดานตางๆ 5 ดาน ดังตอไปนี้
1) ความสามารถในการนิยามปญหา ประกอบดวย
1.1) การตระหนั กถึ ง ความเป น ไปของปญ หา ได แ ก การรู ถึ ง
เงื่อนไขตางๆ ที่มีความสัมพันธกันในสภาพการณ การรูถึงความขัดแยงและเรื่องราวที่สําคัญใน
สภาพการณ การระบุจุดเชื่อมตอที่ขาดหายไปของชุดของเหตุการณ หรือความคิดและการรูถึง
สภาพปญหาที่ยังไมมีคําตอบ
1.2) การนิยามปญหา ไดแก การระบุถึงธรรมชาติของปญหา ความ
เขาใจถึงสิ่งที่เกี่ยวของและจําเปนในการแกปญหา นิยามองคประกอบของปญหา ซึ่งมีความยุงยาก
และเปน นามธรรมใหเ ปน รูปธรรม จําแนกแยกแยะองคประกอบของปญหาที่มีค วามซับซอน
ออกเปนสวนประกอบของปญหาใหเปนลําดับขั้นตอน
2) ความสามารถในการเลือกขอมูลที่เ กี่ยวของกับการหาคําตอบของ
ปญ หา คือ การตัด สิน ใจวาขอมูลใดมีค วามจําเปน ตอการแกปญหา การจําแนกแหลง ขอมูลที่
เชื่อถือไดกับแหลงขอมูลที่เชื่อถือไมได การระบุวาขอมูลใดควรยอมรับหรือไม การเลือกตัวอยาง
ขอมูลที่มีความเพียงพอและเชื่อถือได ตลอดจนการจัดระบบระเบียบของขอมูล
3) ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน ประกอบดวย การระบุ
ขอตกลงที่ผูอางเหตุผลไมไดกลาวไว การระบุขอตกลงเบื้องตนที่คัดคานการอางเหตุผล และการ
ระบุขอตกลงเบื้องตนที่ไมเกี่ยวกับการอางอิง
4) ความสามารถในการกําหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบดวย การ
คน หาการชี้แนะตอ คําตอบปญหา การกําหนดสมมติ ฐ านตางๆ โดยอาศัยขอมูลและขอตกลง
เบื้ อ งต น การเลื อกสมมติ ฐ านที่มี ค วามเป น ไปไดม ากที่ สุ ด มาพิจ ารณาเป น อัน ดั บแรก การ
ตรวจสอบความสอดคล อ งระหว า งสมมติ ฐ านกั บ ข อ มู ลและข อ ตกลงเบื้ องต น การกํ า หนด
สมมติฐานที่เกี่ยวของที่ยังไมทราบและเปนขอมูลที่จําเปน
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5) ความสามารถในการสรุปอยางสมเหตุสมผล และการตัดสินความ
สมเหตุสมผลของการคิดหาเหตุผล ประกอบดวย
5.1) การลงสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยอาศัยขอตกลงเบื้องตน
สมมติฐานและขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก การระบุความสัมพันธระหวางคํากับประพจน การระบุ
เงื่อนไขที่จําเปนและเงื่อนไขที่พียงพอ การระบุความสัมพันธเชิงเหตุผล และการระบุและกําหนด
ขอสรุป
5.2) การพิจารณาตัดสิน ความสมเหตุสมผลของกระบวนการที่
นําไปสูขอสรุป ไดแก การจําแนกการสรุปที่สมเหตุสมผลจากการสรุปที่อาศัยคานิยม ความพึง
พอใจ และความลําเอียง การจําแนกระหวางการคิดหาเหตุผลที่มีขอสรุปไดแนนอนกับการคิดหา
เหตุผลที่ไมสามารถหาขอสรุปที่เปนขอยุติได
5.3) การประเมินขอสรุปโดยอาศัยเกณฑการประยุกตใช ไดแก
การระบุถึงเงื่อนไขที่จําเปนตอการพิสูจนขอสรุป การรูถึงเงื่อนไขที่ทําใหขอสรุปไมสามารถนําไป
ปฏิบัติได และการตัดสินความเพียงพอของขอสรุปในลักษณะที่เปนคําตอบของปญหา
Kneedler (1985 อางถึงใน อรพิน พัฒนผล, 2551) ไดกําหนดความสามารถ
ในกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเปน 3 กลุม ไดแก
1) การนิ ย ามและทํ า ความกระจ า งชั ด ของป ญ หา ซึ่ ง จํ า แนกเป น
ความสามารถยอยๆ คือ
1.1) การระบุเรื่องราวที่สําคัญหรือการระบุปญหา เปนความสามารถ
ในการระบุความสําคัญของเรื่องราวที่อาน การอางเหตุผล ภาพลอทางการเมือง การใชเหตุผลตางๆ
และขอสรุปในการอางเหตุผล
1.2) การเปรียบเทียบความคลายคลึง และความแตกตางระหวาง
คน วัตถุ สิ่งของ ความคิด หรือผลลัพธตั้งแต 2 อยางขึ้นไป
1.3) การกําหนดวาขอมูลใดมีการเกี่ยวของ เปนความสามารถใน
การจําแนกระหวางขอมูลที่สามารถพิสูจ นค วามถูกตองไดกับขอมูลที่ไ มสามารถพิสูจ นค วาม
ถูกตองได รวมทั้งการจําแนกระหวางขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องราว
1.4) การกําหนดคําถามที่เ หมาะสม เปน ความสามารถในการ
กําหนดคําถาม ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจที่ลึกซึ้งและชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราว
2) การพิจารณาตัดสินขอมูลที่มีค วามสัมพันธกั บปญหา จําแนกเปน
ความสามารถยอยๆ ไดแก
2.1) การจําแนกหลักฐานเปนลักษณะขอเท็จจริง ความคิดเห็น ซึ่ง
พิจารณาตัดสินโดยใชเหตุผล เปนความสามารถในการประยุกตเ กณฑตางๆ เพื่อการพิจารณา
ตัดสินลักษณะคุณภาพของการสังเกตและการคิดหาเหตุผล
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2.2) การตรวจสอบความสอดคลอ ง เปน ความสามารถในการ
ตัดสินวา ขอความหรือสัญลักษณที่กําหนดมีความสอดคลองสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีความ
สอดคลองกับบริบททั้งหมดหรือไม
2.3) การระบุขอตกลงเบื้องตนที่ไมไดกลาวอาง เปนความสามารถ
ในการระบุขอตกลงเบื้องตนในที่ไมไดกลาวไวในการอางเหตุผล
2.4) การระบุภาพพจน ในการอางเหตุผลเปนความสามารถของ
การระบุความคิดเห็นที่บุคคลยึดติด หรือความคิดตามประเพณีนิยม
2.5) การระบุความมีอคติปจจัยทางอารมณและการโฆษณา เปน
ความสามารถในการระบุ ค วามมี อคติใ นการอา งเหตุผ ลและการตั ด สิ น ความเชื่อ ถือ ไดข อง
แหลงขอมูล
2.6) การระบุความแตกตางระหวางระบบคานิยมและอุดมการณ
เป น ความสามารถในการระบุ ค วามคลา ยคลึ ง และความแตกตา งระหว า งระบบค า นิย มและ
อุดมการณ
3) การแกปญหาหรือการลงขอสรุป จําแนกเปน 2 ความสามารถยอย
ไดแก
3.1) การระบุความเพียงพอของขอมูล เปนความสามารถในการ
ตัดสินใจวา ขอมูลที่มีอยูเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพตอการนําไปสูขอสรุป การตัดสินใจ
หรือการกําหนดสมมติฐานที่เปนไปไดหรือไม
3.2) การพยากรณผลลัพธที่อาจเปนไปได เปนความสามารถมน
การทํานายผลลัพธที่อาจเปนไปไดของเหตุการณ หรือชุดของเหตุการณตางๆ
7.3 การแกปญหา (Problem Solving)
7.3.1 ความหมาย
ศรีสุรางค ทีน ะกุล และคณะ (2542) กลาววา การแกปญ หา (problem
solving) เปนรูปแบบหนึ่งของการคิดวิเคราะห ที่มีเหตุผลมีทิศทาง (directed thinking) ในชีวิต
เรามีเรื่องที่ตองแกปญหาอยูตลอดเวลา ตั้งแตปญหางายๆ ที่แกไขปญหาโดยเร็วไปจนถึงปญหาที่
ซับซอนที่แกปญหาไดยากหรือไมอาจแกปญหาไดปญหาเกิดขึ้นเมื่อสภาพเราตองการแตกตางไป
จากสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ความแตกตางนี้เปนปญหาการแกไขเกดขึ้นเมื่อเราตองการขจัด
ความแตกตางนี้
John Dewey (1901 อางถึงใน ศรีสุรางค ทีนะกุล และคณะ, 2542) ไดให
ความหมายของการคิดแกปญหาวา หมายถึง การคิด วิเคราะห วิจารณ เปนการคิดหาเหตุผลใน
เรื่องตางๆ รวมถึงการคิดสรางสรรค เพื่อหาความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ นําไปสูการประดิษฐสิ่ง
แปลกใหมรวมถึงการคนพบวิธีแกปญหาไดสําเร็จ หรือแมแตทฤษฎีหรือวิธีการใหมๆ ที่กอใหเกิด
ประโยชนมหาศาลตอมนุษยชาติ
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7.3.2

องคประกอบ
Polya (1957 อางถึงใน ขวัญยืน มูลศรี, 2548) ไดเสนอขั้นตอนของการ

แกปญหาไว ดังนี้
1) ทําความเขาใจปญหา พยายามใชสัญลักษณตางๆ ในปญ หา สรุป
วิเคราะห และแปลความหมาย
2) วางแผนในการคิดแกปญ
 หา โดยแบงปญหาออกเปนสวนยอยๆ เพื่อ
สะดวกตอการลําดับขั้นตอนในการคิดแกปญหาและวางแผนวาจะใชวิธีการใดในการคิดแกปญหา
3) การลงมือทําตามแผน เปนขั้นที่ดําเนินการแกปญหาตามแผนที่วาง
ไว ถาขาดทักษะใดตองเพิ่มเติม เพื่อนําไปใชใหเกิดผล
4) การตรวจสอบวิธีการและตอบคําถามเพื่อใหแนใจวาถูกตอง
Weir (1974 อางถึงใน จันทิมา สวรรค, 2547) ไดเสนอขั้นตอนการ
แกปญ หาไว 4 ขั้น ตอน ซึ่ง นักการศึกษาหลายทานใหการยอมรับในแนวทางการแกปญ หาที่
สามารถกําหนดระยะเวลา และวิธีการทํางานที่แนนอนได ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุหรือตั้งปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปญหา
ภายในขอบเขตที่กําหนด
ขั้นที่ 2 นิยามสาเหตุของปญหาโดยแยกแยะจากลักษณะที่สําคัญ หมายถึง
ความสามารถในการบอกสาเหตุที่แทจริงหรือสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาจากสถานการณที่กําหนด
ขั้นที่ 3 คนหาแนวทางแกปญหาและตั้งสมมติฐาน หรือวิธีการแกปญหา
หมายถึง ความสามารถหาวิธีการแกปญหาใหตรงกับสาเหตุของปญหา
ขั้ น ที่ 4 พิ สู จ น คํ า ตอบหรื อ ผลลั พ ธ ที่ ไ ด จ ากการแก ป ญ หา หมายถึ ง
ความสามารถในการอภิปรายผลที่เกิดขึ้นหลังจากการใชวิธีการแกปญหาวาผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร
7.4 การสื่อสาร (Communication)
7.4.1 ความหมาย
UNESCO (1994 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ไดใหความหมาย
ของการศึกษาไววา หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็น โดยใชคําพูดและการเขียน
เป นวิ ธี การสํ าคั ญในการสื่ อสาร ดั ง นั้ น ทั กษะในการสื่ อสารจึ งมี ค วามสํ าคั ญ ซึ่ งประกอบด ว ย
ความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพบุคคลอื่นๆ ความเชื่อมั่นในตนเองและเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูอื่น และแสดงออกถึงการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ในสังคม
WHO (1997 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ใหความหมายของ
การสื่อสารไววา หมายถึง ความสามารถในการใชคําพูดและกิริยาทาทาง เพื่อแสดงความรูสึกนึก
คิดของตนไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณตางๆ โดยสามารถแสดงความคิดเห็น
ความปรารถนา ความตองการ การขอคําแนะนํา การขอรอง หรือการขอความชวยเหลือจากผูอื่น
ในเวลาจําเปน การตักเตือน และการปฏิเสธ

53

7.4.2

องคประกอบ
Deen, Bailey & Parker (2002 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ได
อธิบายวาการสือ่ สารเปนความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิด ขอมูลขาวสาร หรือขอความระหวาง
บุคคลการใชคําพูด การเขียน กิริยาทาทาง และศิลปะของการแสดงออกทางอารมณและความคิด
ประกอบดวย การนําเสนอที่ดี การเปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพ การสื่อการที่ชัดเจนทั้งในดานความคิด
ความรูสกึ และการสื่อสารแผนการกับบุคคลอื่นได
Neeley (2004 อางถึงใน มนลดา กลอมแกลว, 2555) ไดแบงองคประกอบ
ของการสื่อสาร ไวดังนี้
1) การเขาใจพื้นฐานของทักษะการสื่อสาร (Understanding Basic
Communication Skills) ประกอบดวย การเขาใจการฟงและการพูดกับบุคคลที่หลากหลาย
2) การแสดงออก (Express Themselves) ประกอบด ว ย การ
แสดงออกทั้งดานคําพูด ความคิด และความรูสึก
3) การรับฟงผูอื่น (Listen to Others) ประกอบดวย การตระหนัก
รูในการเปนผูฟงที่ดี การรับรูวาบุคคลอื่นมีการสื่อสารที่แตกตางกัน และการรับฟงบุคคลอื่นอยาง
ตั้งใจและการทบทวนความคิดของบุคคลอื่นเมื่อสนทนา
7.5 การรวมมือทํางาน (Collaboration)
7.5.1 ความหมาย
Francis & Young (1979 อางถึงใน ปญญาพล ภัทรนาวิก, 2546) ได
กลาวถึง การรว มมือทํางานไววา หมายถึง กลุมบุค คลที่มีค วามผูกพัน ในความรับผิด ชอบที่จ ะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยสมาชิกทุกคนมีความพอใจที่จะทํางานและสามารถใหผลิตผล
ที่มีคุณภาพ
Parker (1990 อางถึงใน ปญญาพล ภัทรนาวิก, 2546) ไดใหความหมาย
ของการทํางานเปนทีมวา หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความสัมพันธกันเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
เปาหมายใหเสร็จสมบูรณ และคนกลุมนี้ยอมรับในวิธีการทํางานรวมกันวิธีเดียวคือ การทํางาน
รวมกัน
Woodcock & Francis (1981 อางถึงใน ปญญาพล ภัทรนาวิก, 2546)
กลาวถึงความหมายของการทํางานเปนทีมวา หมายถึง กลุมบุคคลที่มีการติดตอสัมพันธกันในอัน
ที่จะทํางานรวมกันใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
7.5.2 องคประกอบ
Parker (1990 อางถึงใน ปญ ญาพล ภัทรนาวิก, 2546) ไดอธิบายถึง
องคประกอบของการทํางานที่มีประสิทธิภาพไวดวยกัน 12 ประการ คือ
1) ประการที่ 1 ความชั ด เจนของวั ต ถุ ป ระสงค เป น การกํ า หนด
เปาหมาย ภารกิจของทีมงาน รวมกันซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางทางในการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะและเปนประโยชนสูงสุดในการคิดคะเนถึงอนาคตของทีมงาน
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2) ประการที่ 2 บรรยากาศในการทํางาน เปนการสรางความรูสึกที่ดี
บรรยากาศที่อบอุนและมีค วามเขาใจกัน ภายในทีมงานเพื่อเปนการลดความตึง เครียด ขณะที่
ปฏิบัติงานรวมกันของทีมงาน
3) ประการที่ 3 การมีสวนรวม เปนการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไมวาเปน
การแสดงออกทางวาจาหรือทาทาง ซึ่งจะสงผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางานเปนอยางยิ่ง
4) ประการที่ 4 การรับฟงซึ่งกันและกัน เปนการรับฟงความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ของทีมงาน ซึ่งจะเปนการสง เสริมใหสมาชิกในทีมงานรวมกัน ในการตัดสินใจ และ
ประสานความคิดไดอยางเหมาะสม
5) ประการที่ 5 ความไมเห็นดวยในทางบวก เปนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางกันในทิศทางบวก เปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดเสนอความคิดเห็นที่แตกตางกัน
อันจะนําไปสูความกลมเกลียวกันของทีมงาน
6) ประการที่ 6 ความเห็น พองกัน เปน เทคนิค ในการหาขอยุติใน
ประเด็นปญหาตางๆ ซึ่งอาจจะมาจากการออกเสียงหรือขอสรุปรวมกันของทีมงาน
7) ประการที่ 7 การสื่อสารที่เ ปด เผย เปนการสื่อสารแบบเปดเผย
จริงใจตอกัน สรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอกันภายในทีม
8) ประการที่ 8 บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน เปนการระบุ
บทบาทหนาที่ค วามรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนที่จะตองปฏิบัติใหชัด เจนและไมเกิดความ
ซ้ําซอนในการทํางาน
9) ประการที่ 9 ภาวะผูนํา เปนการแสดงออกซึ่งความเปนผูนํารวมกัน
ภายในทีมงาน คือ ทุกคนไมเฉพาะแตผูนําทีม แตเปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดเกิดการแสดง
ความเห็น วิธีการในการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของทีมงาน
10) ประการที่ 10 ความสั มพัน ธกับ ภายนอก เปน ความสัมพั น ธกั บ
ภายนอก ซึ่งสมาชิกทุกคนตองมีการใหความรวมมือกับสมาชิกภายในทีมของเราดวย เพื่อจะใหได
เปนขอมูลยอนกลับสูทีมงาน
11) ประการที่ 11 รูปแบบการทํางานที่หลากหลาย เปน การกําหนด
วิธี ก ารทํ า งานในหลายๆ รู ป แบบ เนื่ อ งจากหากเกิ ด ป ญ หาในการทํา งานขึ้ น จะได ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนแบบในการทํางานไดทันตอสถานการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
12) ประการที่ 12 การประเมิ น ตนเอง เป น การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานวาอยูในระดับใด และมีอะไรที่เปนอุปสรรคตอประสิทธิผลของงาน เพื่อนํามาใชในการ
ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
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8.

คุณลักษณะเด็กไทยและตัวชี้วัดความสําเร็จสูประชาคมอาเซียน
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียนใหประสบผลสําเร็จจําเปนตองกําหนด
เปาหมาย ไดแก ดานความรู ทักษะ/กระบวนการ และเจตคติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ฐานไดมีการจัดประชุมโตะกลมและประชาพิจารณบุคลากรที่เกี่ยวของโดยตรง ผูมีสว น
เกี่ยวของกับการเตรียมการและดําเนินการกาวสูประชาคมอาเซียน ทั้ง ดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ เชน สถานทูต มหาวิทยาลัยภาครัฐ
และเอกชน ในการรวมกําหนดคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ดังภาพตอไปนี้
เห็นคุณคามนุษย
รวมแลกเปลีย่ นเรียนรู

การเมืองและ
ความมั่นคง

ทักษะการเรียนรู
และการพัฒนาตน

เศรษฐกิจ
สังคมและ
วัฒนธรรม

ทักษะพลเมือง
และความ
รับผิดชอบตอ
สังคม

ประเทศอาเซียน

ทักษะพื้นฐาน

กฎบัตรอาเซียน
ความรู

คิดอยางมีเหตุผล
จัดการควบคุมตนเอง
ยอมรับความ
หลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
มีภาวะผูนํา
แกปญหาสังคม
สื่อสารอยางนอย 2 ภาษา

ทักษะกระบวนการ

การใชเทคโนโลยี

คุณลักษณะเด็กไทยสูป ระชาคมอาเซียน
เจตคติ

แกปญหาอยางสันติวิธี
ทํางานอยูรวมกับผูอื่น

ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตระหนักในความเปนอาเซียน

วิถีชวี ิตประชาธิปไตย สันติวิธี

ยอมรับความแตกตาง การนับถือศาสนา

รับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน

ภูมิใจในความเปนไทยและอาเซียน

ภาพที่ 14

คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
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8.1 ดานความรู
1. มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม
2. มีความรูเกี่ยวกับอาเซียน ไดแก
2.1 จุดกําเนิดอาเซียน
2.2 กฎบัตรอาเซียน
2.3 ประชาคมอาเซียน
2.4 ความสัมพันธกับภายนอกอาเซียน
8.2 ดานทักษะกระบวนการ
1. ทักษะพื้นฐาน
1.1 สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อน
บานอีก อยางนอย 1 ภาษา)
1.2 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค
1.3 มีความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี
1.4 มีความสามารถในการท างานและอยูรวมกับผูอนื่
2. ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม
2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.2 มีภาวะผูน ํา
2.3 เห็นปญหาสังคมและลงมือทําเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
3. ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตน
3.1 เห็นคุณคาความเปนมนุษยเทาเทียมกัน
3.2 มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู
3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีวธิ ีคิดอยางถูกตอง
3.4 มีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเอง
8.3 ดานเจตคติ
1. มีความภูมิใจในความเปนไทย/ความเปนอาเซียน
2. รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน
3. มีความตระหนักในความเปนอาเซียน
4. มีวิถี ชีวติ ประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม
5. ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา
6. ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั คุณภาพผูเ รียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา สามารถแสดงได
ดังตารางที่ 10 – ตารางที่ 12
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ตารางที่ 10 ตัวชี้วดั คุณภาพผูเ รียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ดานความรู
คุณลักษณะของผูเรียน
1. มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
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
2. มีความรูเกี่ยวกับอาเซียน ไดแก
2.1 จุดกําเนิดอาเซียน
2.2 กฎบัตรอาเซียน
- ความหมาย

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา
1.1 รอยละของนักเรียนที่สามารถวิเคราะห
และจําแนกความเหมือน/ความแตกตางเกี่ยวกับ
ระบอบการปกครอง ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ สิทธิมนุษยชน กฎหมายระหวางประเทศ
ในดานการเมือง
1.2 รอยละของนักเรียนที่สามารถวิเคราะห
และจําแนกความเหมือน/ความแตกตางเกี่ยวกับ
ระบบเงินตรา ระบบเศรษฐกิจ ปจจัยการผลิต
แรงงาน การคาเสรี ขอตกลงทางการคา ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ

1.3 รอยละของนักเรียนที่สามารถวิเคราะห
และจําแนกความเหมือน/ความแตกตางเกี่ยวกับ
ชาติพันธุ ภาษา ศาสนา การแตงกาย สาธารณสุข
สภาพทางภู มิศาสตร เอกลักษณ บุคคลสําคัญ
ประวัติศาสตร

2.1 รอยละของนักเรียนที่สามารถวิเคราะห
ความจําเปนความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน
2.2 รอยละของนักเรียนที่สามารถวิเคราะห
เปาหมายและหลักการ อัตลักษณ สัญลักษณ
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ตารางที่ 10 ตัวชี้วดั คุณภาพผูเ รียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ดานความรู (ตอ)
คุณลักษณะของผูเรียน
- ความสําคัญ
- สาระสําคัญ
2.3 ประชาคมอาเซียน
- ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
2.4 ความสัมพันธกับภายนอก
อาเซียน

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา
ของกฎบัตรอาเซียน
2.3 รอยละของนักเรียนที่สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับองคกรอาเซียน องคกรที่มีความสัมพันธ
กับอาเซียน กระบวนการตัดสินใจ การระงับขอ
พิพาทความสัมพันธกับภายนอก
2.4 รอยละของนักเรียนที่สามารถวิเคราะห
ประโยชนของกฎบัตรอาเซียนที่มีตอประชาคม
อาเซียน

ตารางที่ 11 ตัวชี้วดั คุณภาพผูเ รียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ดานทักษะ/
กระบวนการ
คุณลักษณะของผูเรียน
1. ทักษะพื้นฐาน
1.1 สื่อสารไดอยางนอย 2
ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ
ในอาเซียนอีกอยางนอย 1 ภาษา)
1.2 มีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค

1.3 มีความสามารถในการ
แกปญหาอยางสันติวิธี
1.4 มีความสามารถในการทํา
งานและอยูรวมกับผูอนื่

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา
1.1 รอยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสาร
ไดอยางนอย 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษ และภาษา
ของประเทศในอาเซียนอีก อยางนอย 1 ภาษา
1.2 รอยละของนักเรียนที่สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูออกแบบ
สรางสรรคงาน นําเสนอ เผยแพร แลกเปลี่ยน
ผลงานในระดับอาเซียน
1.3 รอยละของนักเรียนที่สามารถในการ
แกปญหาไดอยางสันติวิธี
1.4 รอยละของนักเรียนที่สามารถทํางานและอยู
รวมกับผูอื่น
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ตารางที่ 11 ตัวชี้วดั คุณภาพผูเ รียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ดานทักษะ/
กระบวนการ (ตอ)
คุณลักษณะของผูเรียน
2. ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบ
ทางสังคม
2.1 เคารพและยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

2.2 มีภาวะผูน ํา

2.3 เห็นปญหาสังคมและลงมือทํา
เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
3. ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตน
3.1 เห็นคุณคาความเปนมนุษยเทา
เทียมกัน (สิทธิเด็ก/สิทธิมนุษยชน)

ตัวชีว้ ัดระดับมัธยมศึกษา

2.1.1 รอยละของนักเรียนที่ใหความสนใจ
ยอมรับและเห็นประโยชน ในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
2.1.2 รอยละของนักเรียนที่เคารพใน
ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.2 รอยละของนักเรียนที่ปฏิบตั ิตนเปน
ผูนําที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอาเซียนศึกษาและมี
ผลงานปรากฏ
2.3 รอยละของนักเรียนที่สามารถเสนอ
ปญหาสังคม และแสดงความคิดเห็นเสนอ
ทางเลือกในการแกปญหาได

3.1 รอยละของนักเรียนที่ยอมรับและ
ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเทาเทียมกันและ
ตระหนักในคุณคาของมนุษย
3.2 มีสวนรวมในการแสดงความ
3.2 รอยละของนักเรียนที่เขารวมแสดง
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคมและ
วัฒนธรรม
3.3 มีความสามารถในการคิด
3.3 รอยละของนักเรียนทีส่ ามารถจําแนก
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีวิธคี ิดอยาง
แยกแยะเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
ถูกตอง
วัฒนธรรม สามารถแสดงออกไดอยางสรางสรรค
และมีเหตุผล
3.4 มีความสามารถในการจัดการ/
3.4 รอยละของนักเรียนทีส่ ามารถควบคุม
ควบคุมตนเอง
ตนเองยืดหยุน ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ
ไดอยางเปนระบบ
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ตารางที่ 12 ตัวชี้วดั คุณภาพผูเ รียนสูประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ดานเจตคติ
คุณลักษณะของผูเรียน
ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา
1. มีความตระหนักในความเปนอาเซียน 1. รอยละของนักเรียนที่ยอมรับ เห็นประโยชน
และมี สวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียน
2. มีความภูมิ ใจในความเปนไทย/
2. รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดวย
ความเปนอาเซียน
ความกระตือรือรนและรูคุณคาของความเปนไทย
และความเปนสวนหนึ่งของอาเซียน ความเปนไทย
และความเปนสวนหนึ่งของอาเซียน
3. รวมกันรับผิดชอบตอประชาคม
3. รอยละของนักเรียนที่แสดงความเอื้ออาทร
อาเซียน
แบงปน คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสมาชิกใน
ประเทศอาเซียน
4. มีวิถชี ีวิตประชาธิปไตย ยึดมัน่ ใน
4.1 รอยละของนักเรียนที่ที่มีคารวะธรรม
หลักธรรมาภิบาล (คารวะธรรม ปญญา ปญญาธรรม สามัคคีธรรม และปฏิบตั ิตนเปน
ธรรม สามัคคี ธรรม) สันติวิธี/
ประจําสม่ําเสมอ
สันติธรรม
4.2 รอยละของนักเรียนที่สามารถแกปญหา
อยางสันติวิธี/สันติธรรมเปนประจําสม่ําเสมอ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห สัง เคราะหทักษะการเปน พลเมืองอาเซียน
(ASEAN Citizenship Skills) ซึ่งไดกําหนดความหมายไววา ทักษะการเปนพลเมืองอาเซียน
หมายถึง ทักษะที่จ ะพัฒ นาเด็กไทยสูการเปน พลเมืองของประชาคมอาเซียน ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 3 ดานดวยกัน คือ
1. เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่นักเรียนให
ความสนใจ ยอมรับ และเห็นประโยชนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. มีภ าวะผู นํา หมายถึง ความสามารถในการหรือทําหนาที่ในการชี้แนะ สั่ง การ
ตัดสิน กระจายอํานาจ ประสานประโยชน และชวยเหลือใหทีมหรือกลุมสามารถปฏิบัติงานได
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไวอยางประสบผลสําเร็จ
3. เห็น ปญหาสังคมและลงมือทําเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง หมายถึง นักเรียน
สามารถเสนอปญหาสังคมและแสดงความคิดเห็น สามารถเสนอทางเลือกในการแกปญหา
นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นที่จะสงเสริมหรือมีสวนชวยใหผูเรียนมีคุณภาพในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนทั้งในดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ และดานเจคติ คือ คุณภาพครูและ
คุณภาพผูบริหาร ซึ่งครูและผูบริหารตองมีคุณภาพตามตัวชี้วัด คือ
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8.4 ตัวชี้วัดคุณภาพครู
8.4.1 ครูผูสอนมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน
8.4.2 ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
8.4.3 ครูใชหนังสือ ตําราเรียน และสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการ
เรียนรู
8.4.4 ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
และการเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline)
8.4.5 ครู ใ ช เ ทคนิ ค และวิ ธี ส อนที่ ห ลากหลายโดยเน น กิ จ กรรมหรื อ
กระบวนการในการจัดการเรียนรู
8.4.6 ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ในการจัดการเรียนรูทั้งใน
ประเทศ และในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
8.4.7 ครูใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนือ่ ง
8.5 ตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา
8.5.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
8.5.2 ผูบริ หารมีค วามสามารถในการบริหารจัด การภายใต สภาวการณ
จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
8.5.3 ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะใน
การใช ICT
8.5.4 ผูบริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือ
ในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เชน โรงเรียน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ ฯลฯ
8.5.5 ผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน
8.5.6 ผูบริหารมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ในการติดตอสื่อสารกับ
ภาคีเครือขายในกลุมประชาคมประเทศสมาชิกอาเซียน
9.

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL)
จริยา สมาคม (2552) ทําการศึกษาอิสระเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนจากการจัดการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) ผลวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา เคมี เรื่อง ของแข็งของเหลวและแกส มีคาเฉลี่ยเทากับ 28.20 คะแนน คิดเปนรอยละ
70.50 นักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป รอยละ 75 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว 2)
นักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉลี่ยเทากับ 51.50 คะแนน คิดเปนรอยละ
74.63 นักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป รอยละ 82.50 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว
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สถาพร ภูผาใจ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการ
วิจั ย เป น ฐาน รายวิ ช าชี ว วิท ยาเพิ่ มเติ ม ในระดั บมั ธ ยมศึ กษาปที่ 4 มี ผ ลการเรี ยนรู ในด า น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะพื้นฐานการวิจัย รอยละ 85.18 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และนักเรียน รอยละ 81.48 มีระดับคุณภาพของทักษะพื้นฐานการ
วิจัยในทุกทักษะอยูในระดับสูงสุด แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ใน
รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกาปที่ 4 สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และนักเรียนมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานการวิจัยที่ดีขึ้น
ธัฒนคร พวงคํา (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะพื้นฐานการสรางองคความรู วิชา ส 31104 ประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ที่เรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชา ส 31104 ประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน นักเรียนรอยละ 85 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ
74.50 2) ทักษะพื้นฐานการสรางองคความรู ในรายวิชา ส 31104 ประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน นักเรียนรอยละ 87.50 มีคะแนน
วัดทักษะพื้นฐานการสรางองคความรู เฉลี่ยรอยละ 76.85
กัลยาณี ชูศรีวัน (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเป นฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน
(ส 33102) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ ผลวิจัยพบวา
1) การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน (ส 33102)
ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเลือกปญหา (2) ขั้นวิเคราะหปญหา
(3) ขั้นเลือกระเบียบวิธีวิจัย (4) ขั้นรวบรวมขอมูลและตีความหมายขอมูล (5) ขั้นสรุปผลการวิจัย
ไดใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 4 รูปแบบสรุปไดวา รูปแบบที่ 1 ครูใชผลการวิจัย
ในการจัดการเรียนรู นักเรียนทํากิจกรรมกลุม ศึกษางานวิจัยในสวนของบทคัดยอซึ่ง มีเ นื้อหา
เกี่ยวของกับเรื่อง สิทธิมนุษยชนนักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาและรวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเปนการปูพื้นฐานความรูที่เกี่ยวกับงานวิจัย รูปแบบที่ 2 ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนรู
โดยผูเรียนสืบคนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประเด็นปญหาสิทธิมนุษยชน
ทําใหมีพื้น ฐานเกี่ยวกับการสัง เคราะหง านวิจัย นักเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดว ยการสืบคน
ขอมูลงานวิจัยจากสื่อ สิ่งพิมพและสื่ออีเล็กทรอนิกส รูปแบบที่ 3 ครูใชกระบวนการวิจัยในการ
จัด การเรียนรู โดยครูสอนกระบวนการวิจัยเบื้องตน จากนั้น เนน การฝกปฏิ บัติ ทักษะการระบุ
ปญหา ใหคํานิยาม ตั้งสมมติฐาน คัดเลือกตัวแปร การสุมตัวอยาง ประชากร การสรางเครื่องมือ
โดยเชื่อมโยงเนื้อหาโครงสรางทางสังคม เพื่อใหไดมาซึ่งเคาโครงงานวิจัยและเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย นักเรียนแสวงหาความรูคน ควาเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวของ จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่อ
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อีเล็กทรอนิกส นักเรียนมีสวนรวมในการทํางานกลุมอภิปรายในประเด็นปญหา จัดทําเครื่องมือที่
ใชในการวิจัย รูปแบบที่ 4 นักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู โดยแบงนักเรียนดําเนินการ
วิจัย เรื่องที่สนใจเนนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล ตรวจสอบ
ความเรียบรอยของขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป พรอมจัดทํา
รูปเลมรายงาน สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัยตลอดจนการนําเสนอผลการวิจัย 2) นักเรียนมี
ทักษะการแสวงหาความรูอยูในระดับมาก ( X = 4.00, SD = 0.30) 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รอยละ 79.00
จุฑา ธรรมชาติ (2555) ไดวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบใช
วิจัยเปนฐานในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปน
ฐานที่ผูวิจัยพัฒนามีลักษณะสําคัญ คือ 1) ฝกใหผูเรียนตั้งปญหาและหาแนวทางแกไขอยางเปน
ระบบ 2) บูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู แบบหลากหลายวิธี 3) สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน 4) ฝกทักษะวิจัยใหแกผูเรียนทีละนอยตามลําดับขั้นตอน 5) นําผล
วิจัยมาสอนควบคู กับการเรียนรูกระบวนการวิจัยอยางสมดุล และ 6) กระตุ นผู เ รียนด ว ยการ
ประเมินอยางตอเนื่อง ผลการทดลองจัดการเรียนรู แบบใชวิจัยเปน ฐาน พบวา นักศึกษากลุ ม
ทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูพื้น ฐานทางการวิจัย ทักษะการคิดแก ปญหาทางการวิจัย และ
คุณลักษณะของนักวิจัยสูงกวากลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
กัลยา ตากูล (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
สภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดและกระบวนการแกปญหาอนาคตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3: กรณีศึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลั ย ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีองคประกอบที่สําคัญ 5 องคประกอบ ไดแก
(1) การพัฒนาครูผูสอนใหมีความพรอมในการอํานวยการเรียนรูของนักเรียน (2) การจัดเนื้อหาให
เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน (3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนกระบวนการกลุม มี
การใชสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย (4) จัดการประเมินการคิดทั้งระดับบุคคลและระดับกลุม
และ (5) การจัดบรรยากาศในการเรียนรูใหนักเรียนมีอิสระทางการคิด และมีการเสริมแรงอยาง
สม่ําเสมอ 2) ทักษะการคิดและกระบวนการแกปญหาอนาคตของนักเรียนมีพัฒนาการอยูในระดับดี
3) แนวคิดและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในอนาคต คือ ควรเพิ่มจํานวนนักเรียนและ
จํานวนครูรวมทั้งเพิ่มเวลาเรียนขยายหลักสูตรไปจนถึงชวงชั้นที่ 4
อรพิณ พัฒนผล, เสกสรร ทองคําบรรจง และชวลิต รวยอาจิณ (2551) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่
3 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1) ดานการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการนิยามปญหา การ
ตัดสินขอมูลการระบุสมมติฐาน และการสรุปอางอิงของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ที่มีระดับชั้นตางกันและ

64

เพศตางกัน (1.1) นักเรียนที่มีระดับชั้นแตกตางกันมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ดานการนิยามปญหา การตัดสินขอมูล การระบุสมมติฐาน และการสรุปอางอิง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณดานการนิยามปญหาการตัดสินขอมูล และการสรุปอางอิงสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 และ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการ
ระบุสมมติฐานสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (1.2) นักเรียนที่มี
เพศแตกตางกันมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการนิยามปญหา การตัดสินขอมูล
การระบุสมมติฐาน และการสรุปอ างอิง แตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดย
นักเรียนเพศหญิงมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการนิยามปญหา การตัดสินขอมูล
การระบุสมมติฐาน และการสรุปอ างอิง สูงกวานักเรียนเพศชาย (1.3) ผลการศึกษาปฏิสัมพันธ
ระหวางระดับชั้นและเพศ พบวา ไมมีผลปฏิสัมพันธของระดับชั้นกับเพศที่มีตอความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณดานการนิยามปญหา ดานการตัดสินขอมูล ดานการระบุสมมติฐานและดาน
การสรุปอางอิง
พระมหาเสนห ไชยสุกา (2552) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาและการพัฒนาการทํางาน
รวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยยึดหลักสังคหวัตถุ 4 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 มีการทํา งานรว มกัน อยู ในระดับ มาก 2) นักเรียนกลุ มทดลองและกลุ ม
ควบคุมกอนเขารวมโปรแกรมมีการทํางานรวมกันไมแตกตางกัน 3) นักเรียนกลุมทดลองกอน
และหลัง เข ารว มโปรแกรมพัฒ นาการทํา งานร ว มกัน มี การทํา งานร ว มกัน แตกต างกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 4) นักเรียนกลุม ควบคุมที่ไมไดเขารวมโปรแกรมกอนและหลังมี
การทํางานรวมกันไมแตกตางกัน 5) นักเรียนกลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมพัฒนาการทํางาน
รวมกัน และกลุม ควบคุมที่ไมไดเขารวมโปรแกรม กอนและหลัง มีการทํางานรวมกันแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุระพรรณ พนมฤทธิ์ และคณะ (2554) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนหลักและการกํากับตนเองเพื่ อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและ
การรับรูอ ัตสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบวา ในระยะที1่ ไดรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใชปญหาเปนหลัก และโดยการกํากับตนเองซึง่ ประกอบดวยองค ประกอบและขั้นตอนที่
นําไปใชกับรายวิชาทางการพยาบาลได และในระยะที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอน 2 รูปแบบ พบวา 1) ไมมีกิริยารวมระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และวิธีสอน 2)
นักศึกษากลุม ทีม่ ีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิส์ ูงมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวานักศึกษากลุม ทีม่ ีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิต์ ่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักศึกษากลุมที่เรียน โดยวิธีสอนแบบใช
ปญหาเปนหลักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษากลุมทีเ่ รียนโดยใชการกํากับตนเองอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 4) นักศึกษากลุมที่เรียนโดยวิธีสอนแบบใชปญหาเปนหลัก และกลุมที่
เรียนโดยใชการกํากับตนเอง มีผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง กวานักศึกษากลุ มควบคุม อยางมี
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นัยสําคัญที่ระดับ .01 5) นักศึกษากลุม ทดลองทัง้ 4 กลุม มีคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูอัตสมรรถนะ
และการคิดวิจารณญาณสูงกวากลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ธนารัต น มาลัยศรี (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒ นาทักษะการคิด อยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับเรื่องประชาคม
อาเซียน โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ผลการวิจัยพบวา 1) หนวยการ
เรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) เรื่อง ประชาคมอาเซียน มีกระบวนการของการพัฒนา
หนวยตามขั้น ตอน วิเคราะหและระบุมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด กําหนดผังมโนทัศนและชื่อ
หน ว ยการเรี ย นรู กํ า หนดสาระสํ า คัญ กํ า หนดสาระการเรี ย นรู ค วามรู ทัก ษะ/กระบวนการ
คุณลักษณะ กําหนดชิ้นงาน/ภาระงาน กําหนดประเด็น เกณฑการประเมิน กําหนดเวลาเรียนและ
การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) คิดเปนคาเฉลี่ย 4.53 อยู
ในระดับความคิด เห็น มากที่สุด 2) นักเรียนมีค ะแนนทักษะการคิด อยางมีวิจ ารณญาณเฉลี่ย
30.35 คิดเปนรอยละ 75.88 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ รอยละ 76.47 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว 3) นั กเรียนมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นเฉลี่ย 30.94 คิด เป น รอยละ 77.35 และมี
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ รอยละ 79.41 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปนพลเมืองดี/พลเมืองอาเซียน
สมรัก หอมทอง (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนวยการเรียนรูพลเมืองดีตามวีถี
ประชาธิปไตย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานขามปอมดงเย็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 4 ผลวิจัยพบวา 1) การพัฒนาหนวยการเรียนรูพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานขามปอมดงเย็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4
ประกอบดวยขั้นที่ 1 การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู
รายป ขั้นที่ 2 จัดทําแผนผังมโนทัศน ขั้นที่ 3 กําหนดชื่อหนวยการเรียนรูและเวลาเรียน ขั้นที่ 4
ออกแบบการจัดการเรียนรู ขั้นที่ 5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยนํารูปแบบการสอนโดยใชแหลง
เรียนรูในชุมชนมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการพัฒนาหนวยการเรียนรูพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย แบงออกเปน 3 หนวยยอย คือ หนวยการเรียนรูที่ 1 วิถีประชาธิปไตย จํานวน 3
แผน หนวยการเรียนรูที่ 2 อธิปไตยของเรา จํานวน 3 แผน และหนวยการเรียนรูที่ 3 กฎหมายเรื่อง
ใกลตัว จํานวน 3 แผน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานขามปอมดงเย็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4
ตามเกณฑที่กําหนดไวคือ รอยละ 75 พบวา นักเรียนผานเกณฑการเรียนรูเฉลี่ยรอยละ 80 และมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้งชั้น รอยละ 81 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว 3) ผลการศึกษา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน สําหรับนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานขามปอมดงเย็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4
พบวา นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการใหความรวมมือในการทํางานกลุม ความ
ตั้งใจในการทํางาน การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการตรงตอ
เวลาอยูในระดับ ดี
ชรินทร มั่นคง (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมดานความเปน
พลเมืองดีในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ผลวิจัยพบวา 1) เนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและมโนทัศนที่
เกี่ยวของกับการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะความเปนพลเมืองดี จํานวน 8
คุณลักษณะ 25 ตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีตามวิถีโลก
จํานวน 22 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่แสดงถึงอัตลักษณการเปนพลเมืองดีตามวิถีไทย จํานวน 3 ตัวชี้วัด
คือ การเคารพเชื่อฟงผูมีพระคุณตามวัฒนธรรมไทย การดําเนินชีวิตตามหลักพรพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ และการดํารงชีวิตอยางมีดุลภาพโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนสาระวิชาสังคมศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมใน
ดานความเปนพลเมือง พบวา ครูสังคมศึกษามีความรูเกี่ยวกับการศึกษาพหุวัฒนธรรมระดับ นอย
และครูสังคมศึกษา รอยละ 100 มีความตองการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงพหุวัฒนธรรมใน
โรงเรียน สําหรับองคประกอบที่ครูสังคมศึกษาไมปฏิบัติตามตัวชี้วัดมากที่สุด คือ องคประกอบที่ 4
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 องคประกอบที่ 3 การพัฒนาสื่อและแหลง
เรียนรู คิดเปนรอยละ 98.53 องคประกอบที่ 1 วิเคราะหหลักสูตร คิดเปนรอยละ 97.06 และ
องคประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คิดเปนรอยละ 83.82 3) การปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะความเปนพลเมืองดีของนักเรียน พบวา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะความ
เปนพลเมืองดีมากกวารอยละ 50 จํานวน 6 คุณลักษณะ คือ ซื่อสัตย สุจริต คิดเปนรอยละ 91.93
จิตสํานึกสาธารณะ คิดเปนรอยละ 81.73 มีวินัย คิดเปนรอยละ 80.42 รักชาติ ศาสน กษัตริย คิด
เปน รอยละ 79.07 มุงมั่นในการทํางาน 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 มีความรูเกีย่ วกับการศึกษาพหุวัฒนธรรมในระดับนอย
เครือวัลย คงรักชาง (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะพลเมืองอาเซียนโดย
ใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น สาระการเรียนรูเพิ่มเติม วิชาอาเซียนศึกษา ส 33201 สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนขามแกนนคร ผลวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการ
เรียนรูเพิ่มเติม วิชาอาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น มีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ รอยละ 78.72 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว มีคะแนนเฉลี่ย
( X ) รอยละ 80.52 2) ทักษะพลเมืองอาเซียนในสาระการเรียนรูเพิ่มเติม วิชาอาเซียนศึกษา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ
รอยละ 80.85 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และมีคะแนนเฉลี่ย ( X ) รอยละ 77.16 3) ความพึง
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พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7
ขั้น โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น อยูในระดับมาก ( X = 4.37)
ฐิตารีย ศรีพรหม (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการแกปญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน โดยกระบวนการ
Lesson Study เรื่องประเด็นปญหาสังคมกลุมประชาคมอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลการวิจัยพบวา 1) การใชกระบวนการ Lesson Study เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวย
โครงงาน เรื่องประเด็นปญหาสังคมกลุมประชาคมอาเซียน ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 23201 อาเซียน
ศึกษา ผลวิจัยพบวา ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ Lesson Study ทําใหไดแผนการ
จัด การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสง ผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการแกปญ หาและผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุเกณฑที่กําหนดไว 2) ทักษะกระบวนการแกปญหาของนักเรียนที่เรียนโดยใช
แผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน โดยใชกระบวนการ Lesson Study ในการพัฒนาแผนการ
จัด การเรียนรูพ บวา นั กเรียนผานเกณฑ รอ ยละ 74.29 และนักเรี ยนมีทัก ษะกระบวนการ
แกปญหาเฉลีย่ 15.51 คิดเปนรอยละ 77.57 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงานโดยใชกระบวนการ Lesson
Study ในการพัฒ นาแผนการจัด การเรียนรู พบวามีนักเรียนผานเกณฑ รอยละ 77.14 และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 83.79 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
นําพงษ สุขสบาย (2556) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีที่
พึง ประสงคข องประชาคมอาเซียน ดว ยกิจ กรรมการเรียนรูตามแนวคิด จิต ตปญ ญาศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีพัฒนาการดานคุณลักษณะความ
เปนพลเมืองดีที่พึงประสงคของประชาคมอาเซียน รอยละ 78.40 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว และนักเรียนที่ผานเกณฑมีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 82.14 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 79.28 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไว และนักเรียนที่ผานเกณฑมีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 78.57 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว
10. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 สู ค วามเป น พลเมื อ งอาเซี ย นด ว ยรู ป แบบการสอนโดยใช วิ จั ย เป น ฐาน
(Research-Based Learning: RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงเปนภาพไดดังนี้
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รายวิชาเพิ่มเติม ส 33202
อาเซียนศึกษา 2
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชวิจยั เปนฐาน
(Research-Based Learning: RBL)

- ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(Learning Skills for 21st
Century)
- ทักษะการเปนพลเมืองอาเซียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ภาพที่ 15 กรอบแนวคิดในการวิจัย

