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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏฺศิลป์ พ.ศ. 2553 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย และเพ่ือสร้างเกณฑ์ประเมินผลการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา
กลุ่มเปูาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายรวมทั้งสิ้น 290 คน (30 : 30 : 230) จากนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 ภาคเรียนที่ 2 จากวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ค่าความยาก
แบบทดสอบรายข้อ  ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วย KR-20 และค่า
คะแนนมาตรฐานซีแบบการแจกแจงปกติ (Z-Score)และคะแนนมาตรฐานที (T-Score) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2553 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย            
6 รายวิชา คือ วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย1 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย2 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย3 วิชาทฤษฎี
นาฏศิลป์ไทย4 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย5 และวิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย6 โดยก าหนดสัดส่วนของจ านวน
แบบทดสอบตามเนื้อหาดังนี้ 11 : 16 : 24 : 12 : 22 : 15 ข้อ รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ 2) แบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence) มีค่า
ระหว่าง  0.60 ถึง 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ผลการวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบ
จ านวน 100 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.28 ถึง 0.78 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์โดยในทุกข้อของแบบทดสอบมีคุณภาพ
รายข้อตามเกณฑ์ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27 ถึง 0.70 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
(Reliability) ของแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่า
ความเที่ยง 0.701 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*37/7 ถนนศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000  



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (983) 
 

ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับ สูง และ 3) ผลการสร้างเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
เฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า เกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดี
มาก เมื่อมีคะแนน 75 คะแนนขึ้นไป ระดับ ดี เมื่อมีคะแนนระหว่าง 55 ถึง 74 คะแนน ระดับ พอใช้ เมื่อมี
คะแนนระหว่าง 30 ถึง 54 คะแนน และระดับ ปรับปรุง เมื่อมีคะแนนต่ ากว่า 30 คะแนน  
 
ค าส าคัญ : แบบทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ นาฏศิลป์ไทย 
 

ABSTRACT 
 This research was “the Research and Development Standards Test of Thai Dramatic 
Arts Professional Group for High School Students, Central Thailand”. The objectives of the 
research were to analyze the Basic Professional of the College of Dramatic Arts Curriculum 
B.E.2553  in the High School Level under the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 and 
to construct and check the quality of the standards test of Thai Dramatic Arts Professional 
Group in high school level, central region. This research was research and development and 
the target group was high school level students majoring in Thai Drama. The sample of this 
research was selected used simple random sampling technique which consisted of 290 
people 30 : 30 : 290) from Mathayom Suksa six students during the second semester, 
Academic Year 2018 in the College of Dramatic Arts, Suphan Buri Collage of Dramatic Arts, 
Angthong College of Dramatic Arts and Lop Buri College of Dramatic Arts. The data were 
analyzed by Item-Objective Congruence Index (IOC), Difficulty of standards test items, 
Discrimination, Reliability of standards test using by KR-20, Standard Z –Score (Z-Score) and 
Standard T-Score (T-Score). 
 Research findings were as follows: 1) the analysis results of the Basic Professional of 
the College of Dramatic Arts Curriculum B.E.2553 in the High School Level under the Basic 
Education Core Curriculum B.E.2551 consisted of 6 subject : Theory of Thai Classical Dance 
Drama 1) Theory of Thai Classical Dance Drama 2) Theory of Thai Classical Dance Drama       
3) Theory of Thai Classical Dance Drama 4, Theory of Thai Classical Dance Drama 5 and 
Theory of Thai Classical Dance Drama 6 which determined the items of test and followed by 
the content including 11 : 16 : 24 : 12 : 22 : 15 items. The total of test was 100 items. 2) The 
Standards Test of Thai Dramatic Arts Professional Group in the High School Level was 
checked the Content Validity by three specialists. Item-Objective Congruence Index (IOC) had 
between 0.60-1.00 which passed all items. The analysis results of Difficulty and 
Discrimination of 100 test items had Difficulty between 0.28 – 0.78 which were in line for all 
items. The Standards Test had a quality for each item in difficulty criteria and Discrimination 
had between 0.27 – 0.70. The analysis results of Reliability of standards test of Thai Dramatic 
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Arts Professional Group in high school level had 0.701 which was in high level. and 3) The 
construction results of the evaluation criteria for standards test of Thai Dramatic Arts 
Professional Group in high school level found that the evaluation criteria divided into 4 
levels : Excellent was each item not less than 75 items, Good was each item between 55 – 
74 items, Fair was each item between 30 – 54 items. and then Improvement was each item 
less than 30 items. 
  
Keywords : Standards Test, Professional Autonomy, Thai Drama 
 
บทน า 
 สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสตวรรษที่ 21 ที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยาก  โดยมีการจัดการระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ยึด
หลักมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ และมี
การทดสอบที่ได้มาตรฐานไปสู่ระดับชาติ สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา จึงได้จัดตั้งสถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สทศ.” ขึ้นเพ่ือตรวจสอบประเมินผลว่าการจัด
การศึกษาที่เป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงนั้น มีคุณภาพต่ ามาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนดและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงอาศัยความรู้จากประสบการณ์ที่
ผ่านกระบวนการการปฏิบัติและสร้างสรรค์ของผู้รู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้องใน
การสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู ปกปูอง คุ้มครอง พิทักษ์ 
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือสืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และปลูกจิตส านึกคนไทยเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและ
ตระหนักในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ ภูมิปัญญาที่มีในชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) 
 วิทยาลัยนาฏศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  มีการจัด
การศึกษาวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ งสิ้น 12 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  โดยมีถึง 
10 สาขา ได้แก่ โขน ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย ดนตรีสากล คีตศิลป์สากล นาฏศิลป์สากล 
การแสดงพ้ืนบ้านและดนตรีพ้ืนบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาเกณฑ์การจบหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาชีพร่วมกับ
ผลทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ซึ่งในเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนเการเรียนรู้พ้ืนฐานมี
จ านวนชั่วโมงเรียนน้อยกว่าโรงเรียนสามัญทั่วไป โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเป็น
หลัก และท่ีผ่านมายังไม่มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ใช้เป็นเกณฑ์การจบการศึกษาร่วมกัน ดังนั้น เพ่ือให้มี
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การตรวจสอบมาตรฐานในการจัดการศึกษาให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน จึงมีความส าคัญจ าเป็นที่จะมี
แบบทดสอบมาตรฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาวิชาเฉพาะทางนาฏศิลป์ไทย ซึ่ง
ท าการสอนทุกวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งยังมีภารกิจส าคัญในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ 
สร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของขาติไทยให้ธ ารงอยู่สืบไป และเพ่ือให้การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยนาฏศิลป์มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้มาตรฐานตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระในส่วน
มาตรฐาน  
 ดังนั้นผลการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพนั้นแสดงถึงความเป็นวิชาชีพด้านนาฏศิลป์
และดุริยางคศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป จากการทดสอบทางการศึกษา
ข้างต้น พบว่ายังไม่มีแบบทดสอบด้านวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทยที่มีมาตรฐาน สาขานาฏศิลป์ไทยเป็น
วัฒนธรรมทางการเรียนรู้ด้านศิลปะที่มีความจ าเพาะเจาะจง แบบทดสอบมาตรฐานสามารถยกระดับนาฏศิลป์
ไทยด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการประเมินการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์
ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามวิชาชีพสาขา
นาฏศิลป์ไทย ผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  เพ่ือยกระดับการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อไปในระดับสากล 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  2. เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เขตภาคกลาง 
  3. เพ่ือสร้างเกณฑ์ประเมินผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เขตภาคกลาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทยใน
วิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคกลาง สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ปีการศึกษา 2560 จ านวน
นักเรียนทั้งสิ้น 432 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย
ในวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคกลาง สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ปีการศึกษา 2560 ด้วย
วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 290 คน  
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เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยคณะครูผู้สอนในรายวิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 1 ถึง วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ ไทย 6 ร่วมกันก าหนดสมรรถนะ
ผู้เรียนจ าแนกตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใช้เป็นโครงสร้างในการออก
ข้อสอบและสร้างเครื่องมือโดยจัดท าแบบทดสอบ(Test Blueprint) ส าหรับน าไปใช้ในการประเมิน โดย
แบบทดสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก ในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว เกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบ
ถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน (รวมถึงกรณีไม่ตอบแบบทดสอบ) จ านวน 100 ข้อ 
 
วิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับที่ปรึกษางานวิจัย ผู้บริหารฝุาย
วิชาการและคณะครูที่ด าเนินการสอนในสาขานาฏศิลป์ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและขอรับ
ค าแนะน าเพ่ือใช้ในการท าวิจัย 
 2. ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการร่วมกับผู้อ านวยการ รองฝุายวิชาการและคณะ
ครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองและวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
ท าให้สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ โครงสร้าง รายวิชาเรียน  เกณฑ์การจบของหลักสูตร พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยมีเกณฑ์การจบหลักสูตรที่สามารถยกระดับการเรียนคือ ผลการเรียน ในรายวิชาปฏิบัติเอกและ
รายวิชาทฤษฎีเอกต้องไม่ต่ ากว่า “2” 
 3. ด าเนินการพิจารณาและก าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะผู้เรียนในกลุ่มสาขานาฏศิลป์
ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4. สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะผู้เรียน
สาขานาฏศิลป์ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5. จัดท าร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะผู้เรียนสาขานาฏศิลป์ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6. ด าเนินการสนทนากลุ่ม(Focus group) ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยนาฏศิลป 
จ านวน 10 คน เพื่อร่วมกันก าหนดโครงการสร้างในการออกข้อสอบ(Test Blueprint)  
 7. จัดท าโครงสร้างในการออกข้อสอบ (Test Blueprint) โดยมีลักษณะเป็นตารางก าหนดคุณลักษณะ
ของการทดสอบ (Test Item Specification Table) ของข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตภาคกลาง 
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 8. จัดส่งตารางก าหนดคุณลักษณะของการทดสอบ (Test Item Specification Table) ของข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตภาคกลาง ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นตอนที่ 2  การด าเนินการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานเพ่ือวัดสมรรถนะผู้เรียนในวิชาชีพสาขา
นาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตภาคกลาง มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ประสานความร่วมมือกับครู อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ที่เป็นผู้สอนในสาขานาฏศิลป์ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เพ่ือเป็นตัวแทนในการกลั่นกรองแบบทดสอบ 
 2. ด าเนินการออกข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียนสาขาวิชาชีพนาฎศิลป์ไทย จ าแนกตามวิชา ดังต่อไปนี้ 
  2.1 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 1 (นาฏศิลป์การละคร) ส าหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเนื้อหา
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 
   2.1.1 ความหมาย ประวัติที่มา การละครไทยและการละครตะวันตก 
   2.1.2 นาฏยศาสตร์ 
   2.1.3 ยุคสมัยของการละครไทย 
   2.1.4 ประเภทของการละครไทย 
   2.1.5 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย  
  2.2 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 2 (นาฏศิลป์โขน) ส าหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเนื้อหาครอบคลุม
หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 
   2.2.1 ความหมาย ประวัติที่มาของโขน 
   2.2.2 ก าเนิดโขน 
   2.2.3 วิวัฒนาการของโขน 
   2.2.4 ต านานโขนหลวง 
   2.2.5 เรื่องส าหรับเล่นโขน 
   2.2.6 หัวโขน 
   2.2.7 ประเภทของตัวแสดงโขน 
   2.2.8 วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน 
   2.2.9 คนพากย์-เจรจา 
   2.2.10 เครื่องแต่งกายโขน 
   2.2.11 วิธีดูโขน 
   2.2.12 โอกาสที่มีการแสดงโขน 
   2.2.13 จารีตประเพณีในการแสดงโขน 
   2.2.14 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
  2.3 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 3 (เครื่องศิราภรณ์และพัตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย) ส าหรับระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 
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   2.3.1 ความหมาย ประวัติที่มาของเครื่องศิราภรณ์และพัตราภรณ์ 
   2.3.2 พัมนาการและยุคสมัยของเครื่องศิราภรณ์และพัตราภรณ์ 
   2.3.3 ประเภทของศิราภรณ์ 
   2.3.4 สีและลักษณะของหัวโขน 
   2.3.5 มงกุฎและชฎา 
   2.3.6 เครื่องแต่งกายของโขน 
   2.3.7 เครื่องแต่งกายของละครประเภทต่างๆ 
   2.3.8 ศิราภรณ์และพัตราภรณ์ของระบ า ร า ฟูอน 
   2.3.9 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 

  2.4 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 4 (เพลงการละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง) ส าหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
5 มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

   2.4.1 ความหมาย เพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
   2.4.2 ก าเนิดที่มาของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
   2.4.3 ประเภทของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
   2.4.4 วิเคราะห์ เปรียบเทียบนาฏยลักษณ์ของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
   2.4.5 โอกาสที่มีการเล่นเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
   2.4.6 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
   2.4.7 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 

  2.5 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 5 (การสื่อสารในนาฏกรรมไทย) ส าหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

   2.5.1 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 
   2.5.2 กระบวนการ องค์ประกอบและแบบจ าลองของการสื่อสาร 
   2.5.3 การสื่อสารการแสดง 
   2.5.4 การสื่อสารในนาฏกรรมไทย 
   2.5.5 ภาษานาฏศิลป์ 
   2.5.6 การพากย์-เจรจา 
   2.5.7 การร าใช้บท 
   2.5.8 การร าหน้าพาทย์ 
   2.5.9 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 

  2.6 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 6 (หลักและวิธีจัดการแสดงนาฏกรรมไทย) ส าหรับระดับมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 
   2.6.1 ความหมายของนาฏยองค์กร 
   2.6.2 รูปแบบโครงสร้างการบริหารนาฏยองค์กร 

   2.6.3 ต าแหน่งหน้าที่ตามโครงสร้างนาฏยองค์กร 
   2.6.4 หลักและวิธีด าเนินการแสดงนาฏกรรมไทย 
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   2.6.5 การประยุกต์และออกแบบการแสดงนาฏกรรมไทย 
   2.6.6 การจัดกิจกรรมการแสดงนาฏกรรมไทย 
   2.6.7 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบหาคุณภาพของข้อสอบที่สร้างขึ้น มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 3.1 น าข้อสอบทั้งหมดเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) และคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป 

 3.2 น าข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาจัดท าเป็นแบบทดสอบ 100 ข้อแล้วน าไปทดลองใช้ (Try 
out) กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 30 คน 

 3.3 น าผลการสอบมาค านวณหาค่าความยาก (Difficulty : p) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ 
 3.4 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination : r) ของข้อสอบเป็นรายข้อโดยใช้สูตร Item Total 

correlation) 
 3.5 คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 และข้อสอบที่มีอ านาจจ าแนกเป็นค่าบวกและ

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งถือเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพ 
 3.6 น าข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาจัดท าเป็นแบบทดสอบ และน าแบบทดสอบไปทดสอบ

(Try out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน จากวิทยาลัยนาฏศิลป 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เพ่ือหาค่าความเที่ยงหรือ
ค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (Kuder 
Richardson Formulas) โดยควรมีค่า 0.7 ขึ้นไปจึงจะถือว่ามีความเท่ียงสูง 
 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเกณฑ์ปกติและคู่มือการใช้  

 4.1 เมื่อท าการคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ความยากและค่าอ านาจจ าแนกมาจัดท าเป็ น
แบบทดสอบฉบับละ 100 ข้อ เพื่อไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  จาก
วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
จ านวน 230 คน เพ่ือน าผลมาค านวณหาค่าความเที่ยงทั้งฉบับของแบบทดสอบ และน าผลการทดลอง          
มาค านวณหาเกณฑ์ปกติ(Norm) โดยใช้การค านวณค่าคะแนนมาตรฐานซีแบบแจกแจงปกติ(Normal 
Distribution Z-Score) และคะแนนมาตรฐานที(T-Score)  

 4.2 น าผลคะแนนมาค านวณเพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ(Norm) 4 ระดับ ได้แก่ ปรับปรุง พอใช้ ดี และ     
ดีมาก ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  ระดับปรับปรุง  ที่คะแนน  Z < 1  หรือ T < 40 
  ระดับพอใช้  ที่คะแนน  1 ≤ Z < 0 หรือ 40 ≤ T < 50 
  ระดับดี   ที่คะแนน  0 ≤ Z < 1 หรือ 50 ≤ T < 60 
  ระดับดีมาก ที่คะแนน  Z ≥ 1  หรือ T ≥ 60 
 4.3 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์พร้อมคู่มือการใช้แบบทดสอบ 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยความรู้  6 รายวิชา ประกอบด้วย 
1) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 1 (นาฏศิลป์การละคร)  2) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 2 (นาฏศิลป์โขน)  3) วิชาทฤษฎี
นาฏศิลป์ไทย 3 (เครื่องศิราภรณ์และพัตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย)    4) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 4 (เพลงการละเล่น
และนาฏศิลป์พ้ืนเมือง)  5) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 5 (การสื่อสารในนาฏกรรมไทย) และ 6) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์
ไทย 6 (หลักและวิธีจัดการแสดงนาฏกรรมไทย) โดยก าหนดสัดส่วนของจ านวนแบบทดสอบตามเนื้อหาทั้ง 11 : 16 : 
24 : 12 : 22 : 15 

2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 

2.1 แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่ าน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(ICO : Item Objective Congruence) มีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ครบทุกข้อ แสดงว่า 
แบบทดสอบมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ 

2.2 ผลการการวิเคราะห์แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบทดสอบจ านวน 100 ข้อ มีค่าความยาก
ระหว่าง 0.28 ถึง 0.78 ซึ่ งอยู่ ในเกณฑ์ค่าความยากระหว่าง 0 .2 ถึง 0.8 และมีค่าอ านาจจ าแนก
(Discrimination : r) อยู่ระหว่าง 0.27 ถึง 0.70 โดยมีค่าบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกข้อ
ของแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 100 ข้อ            
มีคุณภาพรายข้อตามเกณฑ์ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก 

2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) เมื่อท าการคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ความยากและอ านาจจ าแนกมาจัดท าเป็นแบบทดสอบจ านวน 100 ข้อ เพ่ือไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 
จ านวน 300 คน เพ่ือน าผลมาค านวณค่าความเที่ยง (Reliability) พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
(Reliability) ของแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่า
ความเที่ยง (Reliability)  0.701 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง  

3.  ผลการสร้างเกณฑ์การประเมินผลการการทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขา
นาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า เกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก เมื่อมี
คะแนน 75 คะแนนขึ้นไป ระดับ ดี เมื่อมีคะแนนระหว่าง 55 ถึง 74 คะแนน ระดับ พอใช้ เมื่อมีคะแนน
ระหว่าง 30 ถึง 54 คะแนน และระดับ ปรับปรุง เมื่อมีคะแนนต่ ากว่า 30 คะแนน 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พัฒนาขึ้น 100 ข้อมีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตรวจให้
คะแนนแบบถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน จึงสามารถบริหารจัดการแบบทดสอบได้ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับ
แบบทดสอบชนิดอ่ืน ส่งผลให้มีความสะดวกต่อการน าไปใช้ ทั้งยังมีความเป็นปรนัยสูง ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มี
การตรวจให้คะแนนตรงกัน ไม่ว่าจะตรวจโดยผู้ใดก็ตาม 
 แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกตามเนื้อหาที่
ได้จากการวิเคราะห์หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยความรู้ 6 รายวิชา ประกอบด้วย 1) 
วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 1 (นาฏศิลป์การละคร)  2) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 2 (นาฏศิลป์โขน)  3) วิชาทฤษฎี
นาฏศิลป์ไทย 3 (เครื่องศิราภรณ์และพัตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย 4) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 4 (เพลงการละเล่น
และนาฏศิลป์พ้ืนเมือง)  5) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 5 (การสื่อสารในนาฏกรรมไทย) และวิชาทฤษฎีนาฏศิลป์
ไทย 6 (หลักและวิธีจัดการแสดงนาฏกรรมไทย) โดยก าหนดสัดส่วนของจ านวนแบบทดสอบตามเนื้อหาทั้ง 11 : 
16 : 24 : 12 : 22 : 15 แบบทดสอบทุกข้อผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
คน ทั้งนี้เพราะ กระบวนการออกแบบทดสอบเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรฯ จึงท าให้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบ
เนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรฯ แบบทดสอบทุกข้อมีการหาความยากและอ านาจจ าแนกรายข้อ และแบบทดสอบ
ทุกข้อมีค่าความยากและอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และเมื่อน าแบบทดสอบไปทดลองหาค่าความเที่ยงได้
ค่า 0.701  ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถน าไปใช้ในการทดสอบวัดสมรรถนะ
ของผู้เรียนในสาขาวิชาชีพนาฏศิลป์ไทยได้เป็นอย่างดี และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีวัดคุณภาพของแบบทดสอบราย
ข้อ ได้แก่ ค่าความยาก และอ านาจจ าแนก จะเห็นว่าแบบทดสอบมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ของแบบทดสอบที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบเป็นราย
ข้อโดยใช้เทคนิค Item total Correlation พบว่า แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีค่าอ านาจจ าแนกที่มีค่าบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถือว่า ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพทุกข้อของแบบทดสอบ และเมื่อหาค่าความเที่ยง จึงพบว่า แบบทดสอบดังกล่าวมีค่าความเที่ยง
อยู่ในระดับสูง 
 เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการวิเคราะห์ค่าเกณฑ์ปกติ(Norm) โดยใช้ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนน
มาตรฐานทีแบบแจกแจงปกติ(Normal Distribution T-Score) และค่าคะแนนมาตรฐานซี(Z-Score) พบว่า 
เกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก เมื่อมีคะแนน 75 คะแนนขึ้นไป ระดับ ดี เมื่อมีคะแนน
ระหว่าง 55 ถึง 74 คะแนน ระดับ พอใช้ เมื่อมีคะแนนระหว่าง 30 ถึง 50 คะแนน และระดับ ปรับปรุง เมื่อมี
คะแนนต่ ากว่า 30 คะแนน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตภาคกลาง ในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “วช.” สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติควร
ผลักดันให้น าแบบทดสอบชุดนี้ไปใช้ในการประเมินสมรรถณะของผู้เรียนหลังส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และอาจจะใช้ในการประกันคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ร่วมถึงประกันคุณภาพของหลักสูตรอีกด้วย 
ซึ่งจะช่วยให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้น าผลการทดสอบไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ นักเรียน นักศึกษา ก็จะสามารถได้แรงงานที่ตรงตามความต้องการ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสามารถใช้แนวคิดนี้ไปผลักดัน
ให้สถาบันหรือมหาวิทยาลัยพัฒนาแบบทดสอบวิชาชีพเฉพาะด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  ผ่ านการจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบมี ส่ ว น ร่ ว ม โดย ใช้ ปัญหา เป็ น ฐาน  มี วั ตถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อ  
1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด ของกลุ่มเปูาหมาย เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 70  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด ของกลุ่มเปูาหมาย ก่อนเรียนและ 
หลังเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้   กลุ่มเปูาหมาย คือ นักศึกษา 
ชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด และแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้ เชี่ยวชาญ  ใช้รูปแบบ
การทดลองแบบ The One - Shot case study และ The One Group Pretest –posttest Design  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test)  สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด ของกลุ่มเปูาหมาย สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด ของ
กลุ่มเปูาหมาย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ 3) ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 

 
ค าส าคัญ:   การเรียนรู้ปญัหาเป็นฐาน  
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ABSTRACT 
       The research title is cognitive skill development of undergraduate Bunditpatanasilpa 
Institute through Active Learning by Problem Base Learning. Its purposes are 1) to examine 
cognitive skill achievement of Bunditpatanasilpa Institute undergraduate through Active 
Learning by Problem Base Learning defined 70 percentage  criterion, 2) to examine cognitive 
skill achievement by testing pretest–posttest of Bunditpatanasilpa Institute undergraduate 
through Active Learning by Problem Base Leaning and 3) to examine learners’ satisfaction to 
Active Learning by Problem Base Learning. The target group was the freshmen of Lopburi 
College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute on the second semester of 2017 
academic year. The research tools are an achievement test and questionnaire of learners’ 
satisfaction to Active Learning by Problem Base Learning. Which has passed the quality 
checking tools from experts. The experiment takes The One– Shot case study and The One 
Group Pretest–Posttest Design. The data analyzed through average, percentage, standard 
deviation and T-test. The results are as follow: 1) The cognitive skill achievement was equal 
70 percentage criterion with the statistical significance at .01, 2) The cognitive skill 
achievement was higher after taking Active Learning by Problem Base Learning with the 
statistical significance at .01 and 3) The Learners’ satisfaction was the most with the 4.60 
average.  
 
Key words:  Problem Base Learning 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลัก  ในการพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศ
เพ่ือการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัตประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้
ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลกควบคู่กับการธ ารงรักษาอัตลักษณ์
ของประเทศในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดัน
ภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมไทยเป็นสังคม
คุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
รองรับ การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 1)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด ซึ่งได้ก าหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจ
หลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบในการด าเนินการ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความ
สอดคล้องกัน และน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 11)  ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สังคม
สูงวัย ส่งผลให้ ทุกประเทศทั่วโลกก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศตนให้มีทักษะและ
สมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น การจัดการศึกษาในปัจจุบั นจึงต้องปรับเปลี่ยนให้
ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนาก าลังคน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่ง การเปลี่ยนแปลงทักษะส าคัญจ าเป็นในโลก
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตามค าย่อว่า 3Rs + 8Cs  3Rs ประกอบด้วยอ่านออก (Reading) 
เขียนได้ (Writing) คิดเลขเป็น (Arithmetics) 8Cs ประกอบด้วยทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork  
and  Leadership)  ทักษะด้านการสื่อสาร  สารสนเทศ  และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and 
ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ความมีเมตตา กรุณา วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 15-16)   

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนควรเรียนรู้อย่างมีเปูาหมาย ที่ผ่านมาผู้เรียนจะไปโรงเรียน ใช้เวลา
เรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือรับเกรดและเพ่ือให้จบการศึกษา แต่ปัจจุบันการเรียนรู้เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้
เตรียมตัวใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้นผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ที่แท้จริง และเกิดทักษะที่สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้  ครูจึงต้องเอาใจใส่ พัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองให้สามารถออกแบบการเรียนรู้เพ่ือให้ศิษย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองในด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรมได้ตลอดชีวิต  วิธีออกแบบ การเรียนรู้ให้ศิษย์มีทักษะนี้ ใช้หลักการว่า ต้องมีการ
เรียนรู้แบบที่เด็กร่วมกันสร้างความรู้เองคือ เรียนรู้โดยการสร้างความรู้ และเรียนรู้ เป็นทีม การเรียนรู้ทักษะใน
การเรียนรู้และเรียนรู้ทักษะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น (นวัตกรรม) ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ 
ดังต่อไปนี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) การแก้ปัญหา (problem solving) การสื่อสาร  
(communication)  ความร่วมมือ(collaboration) และความริเริ่มสร้างสรรค์(creativity) และนวัตกรรม 
(innovation) มีความเข้าใจผิดที่เชื่อกันแพร่หลายในวงการศึกษาว่า ผู้เรียนต้องเรียนความรู้รายวิชาจนเข้าใจ
คล่องแคล่วก่อน แล้วจึงจะสามารถน าความรู้นั้นไปใช้งานได้ ผลการวิจัยสมัยใหม่บอกว่า การเรียนโดย
ประยกุต์ใช้ความรู้เพื่อเรียนรู้ทักษะ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาและความริเริ่มสร้างสรรค์ไป
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พร้อม ๆ กับเรียนเนื้อหา ให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้สูงกว่า เพราะเด็กมีความตั้งใจเรียนมากกว่า (วิจารณ์ 
พานิช. 2555 : 28-30) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในด้านคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตที่จะต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความสามัคคี 
ซื่อสัตย์ สุจริต รักและศรัทธาในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ในด้านทักษะทางปัญญา บัณฑิต
จะต้องมีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง  มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ส าคัญบัณฑิตที่เรียนวิชาชีพครูจะต้องมี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ท าหน้าที่ในการผลิตครูทางด้านศิลปะ โดย
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี) 
ให้บัณฑิตมีความรอบรู้ทางวิชาการด้านนาฏศิลป์และดนตรี สร้างสรรค์การพัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ได้
อย่างสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกของความ
เป็นไทย ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในสังคม กล้าคิด กล้าท าและเสียสละ เพ่ือส่วนรวมสามารถครองตน
ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรีของครูอย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก (สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์, 2555: 1-2) ในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก าหนดให้
รายวิชา ความเป็นครูวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามก าหนดให้แก่ผู้เรี ยน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ของนักศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นการสอนแบบการบรรยายโดยผู้เรียนมีส่วน
ร่วม ยึดเนื้อหาจากเอกสารและต าราตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเดิม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกใช้
ค าถาม และฝึกคิดน้อยมาก และผู้เรียนบางคนยังคิดไม่ทันเพ่ือน  

จากการศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะการคิดและนวัตกรรม มีหลายแนวทาง รวมทั้ง การจัดการเรียนรู้
ด้วย Active Learning เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งซึ่งมีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และมีจุดเด่นคือเน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและเน้นการสร้างความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการไตร่ตรองใน
ระหว่างกิจกรรมการซึ่งเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา วิธีการเรียน  Active Learning 
สามารถช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(สาวิตรี โรจนะสมิต อาร์โนลด, 2555 : 1-2) ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าสองทศวรรษให้
ข้อเสนอว่า ผู้เรียนต้อง “ท า” มากกว่าเพียงแต่ฟัง  กล่าวคือ ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน อภิปราย หรือแก้ปัญหา ที่
ส าคัญที่สุด ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง ในงานที่ใช้การคิดขั้นสูงในระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน 
(Chickering and Gamson, 1987)จึงได้มีการเสนอว่า กลวิธีที่สนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 
กระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ ท า และ คิด ในสิ่ งที่ท า (Bonwell and Eison, 1991) เช่น 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process : 5Es) การเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
(Research-Based Learning: RBL) การสอนอย่างไตร่ตรอง (Reflective Teaching) เฉลิมชัย กาญจน
คเชนทร์ ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในรายวิชาชีววิทยา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนโดยส่วนใหญ่ นิยมเน้นผู้เรียน
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เป็นศูนย์กลาง เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ผู้เรียนได้รับและเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้มากที่สุด และหนึ่งในวิธีการ
เรียนดังกล่าว คือ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base Learning: PBL) เป็นรูปแบบการเรียนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ผู้สอนมอบให้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า
พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือบน Cloud Computing มีคะแนน
ทดสอบเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยการบรรยายและท าแบบฝึกหัดในคาบเรียน  (การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21,2559 : 379) 

เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning)โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base 
Learning) เป็นการจัดเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดทั้ งขั้นพ้ืนฐานและการคิดระดับสูง โดย
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผ่านการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ผู้วิจัยได้ท าการสอนอยู่ท าให้ง่ายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้ าน
การคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เทียบเท่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70  

2. เ พ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการวิจัย 
1.1 กลุ่มเปูาหมาย  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
1.2 เนื้อหา ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชา ความเป็นครูวิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
1.3 ระยะเวลา ในการวิจัย ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โดยผู้วิจัยด าเนินการ

ท าการทดสอบก่อนการเรียน 1 ชั่วโมง และทดสอบหลังการเรียน 1 ชั่วโมง ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้ด าเนินการ จ านวน 24 ชั่วโมง ดังตาราง 1 
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ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ ชั่วโมงท่ี เนื้อหา 
1 1-3 ทดสอบก่อนเรียนความเป็นมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู 
2 4-6 ความเป็นมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู 
3 7-9 บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู 
4 10-12 คุณลักษณะของครูที่ดี 
5 13-15 คุณลักษณะของครูที่ดี 
6 16-18 คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู 
7 19-21 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
8 22-24 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูทดสอบหลังเรียน 

 
2. การก าหนดกิจกรรมและค าถามในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  โดย

ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้  
2.1 ศึกษาหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ .3 ของรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ  

วิเคราะห์จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา และแผนการสอนของรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ  
2.2 ก าหนดทักษะการคิดที่ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  และ การ

ก าหนดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ

มองเห็นปัญหา สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้และเกิดความสนใจที่ค้นค าตอบ 
 ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนท าความเข้าใจปัญหาที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องอธิบายสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 
 ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วย
วิธีการหลากหลาย 

 ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง
และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
 ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผล
งานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของ
ตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 

 ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอเป็นผลงาน
ในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผลงาน 

2.3 ก าหนดค าถามที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งจะ
พัฒนาทักษะการคิด ตามแนวคิดของบลูม ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินน า
ทักษะการคิดมาก าหนดค าถามและกิจกรรมการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนน าค าถามและกิจกรรมที่ก าหนด
ไว้ในไปด าเนินการจัดการเรียนรู้  ติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ตามความคาดหวังที่ก าหนดและการตอบรับของ
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ผู้เรียน พัฒนาปรับเปลี่ยนค าถามและกิจกรรมตามความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถสร้างประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านทักษะการคิด เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด          

4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
3.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 
4. การด าเนินการทดลอง ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีกระบวนการและข้ันตอนตามล าดับ ดังนี้ 

         4.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเป็นครูวิชาชีพ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไป     
ท าการทดสอบกับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย และบันทึกไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pretest) 

 4.2 ด าเนินการสอน โดยจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  กล่าวคือ ผู้สอนจะใช้
ค าถามเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ และลงมือปฏิบัติโดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน  ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา 
             ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจปัญหา 
  ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
   ขั้นที่ 4  สังเคราะห์ความรู้ 
   ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
  ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน 

ทั้งนี้ผู้วิจัยมีการก าหนดค าถามและกิจกรรมอย่างหลายหลายตามความเหมาะสมของเนื้อหาการเรียนรู้
ในแต่ละชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง จ านวน 8 สัปดาห์ เวลารวม    
24 ชั่วโมง 

 4.3  เมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนครบตามก าหนด ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ความเป็นครูวิชาชีพ  ไปท าการทดสอบกับผู้เรียน และบันทึกไว้เป็นคะแนนหลังเรียน 
(Posttest) ตรวจคะแนน และน าคะแนนมาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้กระบวนการทางสถิติ  

 4.4 ด าเนินการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ ปัญหาเป็น
ฐาน โดยให้ผู้เรียนตอบแบบประเมิน ตรวจคะแนน และน าคะแนนมาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
กระบวนการทางสถิต ิ 
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   5. การด าเนินการวิจัยเป็นการทดลองแบบ The One - Shot case study และแบบ The One Group 
Pretest – posttest Design  ดังนี้ 

รูปแบบการทดลองแบบ The One - Shot case study 
ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

- X O 
 

โดย  X   คือ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
O   คือ การทดสอบหลังเรียน 
 

รูปแบบการทดลองแบบ The One Group Pretest –posttest Design 
ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

O1 X O2 
  

  โดย  O1   คือ  การทดสอบก่อนเรียน 
X   คือ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

   O2   คือ การทดสอบหลังเรียน 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      6.1  การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเป็นครูวิชาชีพ เทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้มากกว่าร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t - test แบบ One Sample t – test  
    6.2 การทดสอบเปรียบเทียบคะแนน Pretest กับคะแนน Posttest โดยใช้สถิติ t - test แบบ 
Dependent Sample  
  6.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการทดสอบการแจกแจงโค้งปกติของข้อมูล 
 
ตารางที่  2  ผลการทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คะแนน 
Kolmogorov -Smirnov  

statistic df sig 
คะแนนสอบก่อนเรียน .828 31 .499 
คะแนนสอบหลังเรียน .968   31 .306 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน 
มีการแจกแจงโค้งปกติท่ีระดับนัยส าคัญ .01 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบหาความเบ้ของการแจกแจงของข้อมูล 
 

การทดสอบ จ านวน
(คน) 

Skewness Std. Error of 
Skewness 

ความเบ้ 

คะแนนสอบก่อนเรียน 32 -.070 .414 - .169 
คะแนนสอบหลังเรียน 32 -.534 .414 1.289 

 

 จากตารางที่  3  พบว่า ผลการเปรียบเทียบเพื่อหาความเบ้ คะแนนสอบก่อนเรียนเท่ากับ  
–.169  คะแนนสอบหลังเรียนเท่ากับ 1.289  ซึ่งมีค่าไม่เกิน 2 แสดงว่า เป็นโค้งปกติ 

ซ่ึงจากการที่ทดสอบแล้วพบว่าเป็นโค้งปกติ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าสถิติแบบ 
t -test ได้ ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้ 

 
1. ผลการทดสอบคะแนนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคะแนนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 

การทดสอบ จ านวน 
(คน) 

 ̅ SD t df Sig  
(2-tailed) 

คะแนนสอบหลังเรียน 32 25.84 1.32 11.76 31 .00 
P<.01 

จากตารางที่  4  พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนภายหลังผ่านการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเทียบกับคะแนนมาตรฐานที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 70 อยู่ในระดับดี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.84 
 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนของผู้เรียน 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน(pretest) กับคะแนนหลังเรียน (Posttest) 

 
การทดสอบ จ านวน(คน)  ̅ SD t df Sig(2-tailed) 

คะแนนสอบก่อนเรียน 32 14.69 2.17 - 26.62 31 0.00* 
คะแนนสอบหลังเรียน 32 25.84 1.32 

*P < .01 
 จากตารางที่  5 พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่  1  
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความเป็นครูวิชาชีพ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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3. ผลการวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตารางที่  6  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดกา รเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ 
               ปัญหาเป็นฐาน 
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 ̅ SD 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

1 ความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4.52 .41 มากที่สุด 
2 ความพึงพอใจในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4.43 .55 มาก 
3 ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 4.58 .72 มากที่สุด 
4 ความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน 

ในกลุ่มและในชั้นเรียน 
4.62 .54 มากที่สุด 

5 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก 
ภายในกลุ่ม 

4.69 .60 มากที่สุด 

6 ความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นตัวก าหนดการคิดแต่ละขั้นตอน 

4.38 .63 มาก 

7 ความพึงพอใจในการก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจ
ปัญหา 

4.52 .60 มากที่สุด 

8 ความพึงพอใจในการใช้ค าถามในการน าเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

4.87 .50 มากที่สุด 

9 ความพึงพอใจในการใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน 

4.72 .49 มากที่สุด 

10 ความพึงพอใจในการใช้ค าถามสรุปบทเรียน 4.68 .47 มากที่สุด 
11 ความพึงพอใจในการการสังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง 4.51 .59 มากที่สุด 
12 ความพึงพอใจในน าเสนอผลงานของตนเอง 4.73 .76 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.60 .57 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่  6 พบว่า  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานพิจารณารายข้อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 4.43 4.58 4.62 4.69 4.38 4.52 4.87 4.72 4.68 4.51 และ
4.73 ตามล าดับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .41  .55  .72  .54  .60  .63  .63  .60  .50  
.49  .47  .59  และ .76 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่ านการจัด  
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเทียบเท่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการคิดเกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการ
ของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู และ
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  โดยผู้เรียนมีทักษะการคิด  ด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมิน ได้อย่างดี สอดคล้อง  ภูริ วงศ์วิเชียร (2559 : 78) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active 
learning) ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเทียบเท่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 70  และช่วยให้ผู้เรียนมี
โอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมทักษะ และประสบการณ์ในการจดจ าการเข้าใจ 
และการน าประเด็นความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมภายในชั้นเรียน
เพ่ิมความสนุกสนาน ในการท ากิจกรรม เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ผู้สอนก าหนด   
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนลป์ ที่
ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการสร้างสถานการณ์ให้
ผู้เรียนเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
อภิปรายร่วมกันช่วยให้ผู้เรียนมีเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนและครู และสามารถพัฒนาทักษะการคิดให้ดีขึ้น  
สอดคล้องกับดวงเดือน แสงเมือง (2560 : 25-26) อัมพร จ าเริญพานิช (2557: 40) และ Wilkerson & 
Feletti (1989: 51-60) ที่กล่าวว่า จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีมีอิสระในการคิด 
การพูดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดขึ้นโดยปัญหาที่ก าหนดให้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกันระดม
ความคิด วิเคราะห์ พร้อมทั้งใช้ทักษะต่าง ๆ น าความสามารถของผู้เรียนในกลุ่มย่อยมาช่วยในการแก้ปัญหา
เพ่ือหาค าตอบแล้วน ามาอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเกิดความรู้จาก
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด พบว่า  อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นเป็นรูปแบบที่
เปลี่ยนไปจากการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเพ่ือนด้วยกันภายในกลุ่มและในชั้นเรียน รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูได้ด้วย ซึ่งผู้เรียนจะ
ชอบมากกว่าการนั่งคิด หรือท างานด้วยตนเองเพียงคนเดียว สอดคล้องกับ ทฤษฎีความต้องการของ Maslow 
(Maslow.อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล. 2556: 158-162) กล่าวว่า ในความต้องการเห็นตนเองมีคุณค่า เป็น
ความต้องการระดับสูงต้องการให้บุคคลอ่ืนยอมรับ รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ ความสามารถ ความ
เป็นอิสระ และเสรีภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ (2559 : 383-386) ท าการศึกษา
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชา
ชีววิทยา  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก และสุเทพ แพทย์จันลา (2554: 57) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทบาทครูผู้ สอน บทบาทของผู้เรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผู้สอนต้องก าหนดกิจกรรมและ
ประเด็นค าถามให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเวลาที่ก าหนด 
 2. การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดของผู้เรียนสถานศึกษาต้องมีความพร้อมของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให้เพียงพอส าหรับนักศึกษาจ านวนมาก หรืออาจต้องค้นคว้ามาล่วงหน้า 
 3. สามารถน าการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้การวิจัยพัฒนาทักษะ 
ด้านอื่น ๆ ของผู้เรียนได้ 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีพ้ืนบ้าน
อีสาน ระดับมัธยมศึกษา ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ซึ่งผ่านกระบวนการ
หาความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และเก็บข้อมูลจาก กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ครูผู้สอน ผู้บริหาร 
และผู้ส าเร็จการศึกษา จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอ โดยผลการศึกษาพบว่า 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของวิทยาลัย มีการก าหนดเนื้อหาหลักสูตรไว้อย่าง
ชัดเจน สามารถสรุปเป็นล าดับขั้น เริ่มจากการเตรียมความพร้อมและน าเข้าสู่บทเรียน โดยเป็นการสร้างความ
เข้าใจ ทัศนคติที่ดี ความรักและภูมิใจในการเรียนการสอนร่วมกันก่อนจะเข้าสู่บทเรียน ซึ่งผู้สอนจะต้องมีวาง
วางแผนล่วงหน้าเสมอ จากนั้นจึงมีการการออกแบบกิจกรรม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอย่างอิสระโดยมี
ผู้สอนคอยชี้แนะซึ่งจะใช้บทเรียนที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ใช้การบูรณาการการสอน
แบบภูมิปัญญาร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้นจึงสรุปทบเรียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กิจกรรมการสอน เป็นการตระหนักให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน การ
แนะแนวทางแหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้เรียนได้เ รียนรู้อย่างต่อเนื่อง ก่อนถึงกระบวนการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งมีจุดหมายในการคาดคะเนผู้เรียน การพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนจากการร่วมกันสร้างเกณฑ์
มาตรฐานการวัดและประเมินผลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และท าการวัดผล ค านึงถึงวิธีการประเมินด้วยเครื่องมือ
และวิธีการทีเหมาะสม และให้ผู้สอนร่วมกันหาแนวทางเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถผ่านกระบวนการวัดผล จึงจะครบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 
ค าส าคัญ : กระบวนการจัดการเรยีนการสอนดนตรี, การเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้าน, หลักสตูรดนตรพีื้นบ้านอีสาน 
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ABSTRACT 
  This study Aims to study the process of teaching and learning Northeast Folk Music 
Course Secondary level In Roi Et College of Dramatic Arts By conducting an interview form 
through the process of finding accuracy from experts And collecting data from People who 
provide information include teachers, administrators and graduates according to the 
curriculum. Synthetic and presentation The study found that The process of teaching and 
learning is College identity The course content is clearly defined. Can be summarized as a 
hierarchy Start by preparing and bringing into the lesson. Then there was an activity design. 
By emphasizing that students are able to practice skills independently, with instructors 
waiting to guide, which will use a variety of lessons suitable for each student Using the 
integration of wisdom teaching together with the theory of learning both theory and practice 
Then summarize the study as the final step of teaching activities. It is a realization that 
students can review their knowledge and develop skills both inside and outside the 
classroom. Guidance on additional learning resources So that learners can learn continuously 
Before the measurement and evaluation process Which is intended to predict students 
Development of learners to improve the standard of measurement and evaluation in both 
theory and practice And measure by taking into account the method of assessment with 
appropriate tools and methods And give the instructors together so that the learner can go 
through the measurement process Therefore will complete the teaching and learning 
process according to the curriculum 
 
Keywords:  Music Teaching and Learning Process, Folk Music Instruction, Isan Folk Music Course 
 
บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดนั้นเป็นการจัดการสอนโดยเริ่มจาก
การเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีให้ผู้เรียนที่มีความถนัดและสนใจ เนื่องด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านดนตรีและการแสดง
พ้ืนบ้านอีสานที่แพร่หลาย ผู้เรียนส่วนใหญ่จึงมีความถนัดและสนใจ  โดยในการจัดหลักสูตรจากส่วนกลางของ
วิทยาลัยนาฏศิลป์นั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์และศิลปะประจ าชาติไทยในภาคกลางเป็นหลัก 
ต่อมาจึงมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วม (จีรพล เพรชสม , 
2556, น. 26-27) นอกจากนี้วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ยังเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่รวบรวมผลงาน
ศิลปินพ้ืนบ้านอีสานเพ่ือเป็นข้อมูลทางวิชาการ สามารถเผยแพร่วิชาความรู้ทางด้านดนตรีและการแสดง
พ้ืนบ้านอีสาน สู่ผู้เรียนและผู้สนใจ มีการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและการแสดงพื้นบ้านจ านวนมาก ถือได้ว่า
เป็นการสร้างมาตรฐานความรู้ทางด้านศาสตร์ของดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านอีสานจนได้รับการยอมรับจาก
สังคมและวงการศึกษาทางด้านดนตรีน าไปใช้เป็นหลักเกณฑ์และเผยแพร่สู่ผู้ที่สนใจ ท าให้มีผู้ สนใจศึกษาวิชา
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ดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน และยอมรับศาสตร์เกี่ยวกับดนตรีพ้ืนบ้านอีสานเพ่ิมมากขึ้น (พัลลภ เพียรชนะ, 2554, น. 
28-32)  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดจึงได้ริเริ่มพัฒนารายวิชาดนตรีพ้ืนบ้านอีสานให้เป็นแขนงวิชาเอกเฉพาะใน
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา จากเดิมที่มีเพียงแขนงวิชาดนตรีไทย  และวิชาดนตรีสากล เพ่ิมเติมให้มีแขนงวิชา
ดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านอีสานขึ้น ท าให้วิชาดนตรีพ้ืนบ้านอีสานนั้นเป็นสาขาวิชาที่มีความส าคัญเทียบเคียง
กับสาขาวิชาทางดนตรีอ่ืน ๆ โดยมีการพัฒนาหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งด าเนินการจัดการเรียน
การสอน จากผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนารับรองหลักสูตรเป็นล าดับ ท าให้มีจ านวน
ผู้เรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านในระดับมัธยมศึกษาของวิทยาลัยฯ (โยธิน 
พลเขต, 2561, 3-8) 
 จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ว่าสาขาวิชาดนตรีพ้ืนบ้านนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งและถือเป็นวัฒนธรรมทาง
ดนตรีที่ส าคัญจนมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน  เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การศึกษาเล่าเรียน หรือ
การอนุรักษ์ ผ่านกระบวนการ การจัดการศึกษาในระบบของสถานศึกษาโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษานั้นเป็น
ระดับการศึกษาที่จะต่อยอดผู้เรียนสามารถบูรณาการสู่อาชีพ (ทูลทองใจ ซึ่งรัมย์, 2552, 44-48)  ด้วยเหตุผล
และความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพ้ืนบ้านอีสานใน
ระดับมัธยมศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นต้นแบบทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และการยกระดับพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาด้านดนตรีพ้ืนบ้านอีสานให้เกิดการยอมรับ ให้มี
ความสมบูรณ์ ทั้งด้านคุณภาพและด้านกระบวนการการจัดการศึกษา ให้เป็นหลักสูตรที่สามารถศึกษาเล่าเรียน
ได้เทียบเท่ากับสาขาวิชาดนตรีไทย และดนตรีสากล ท าให้การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีพ้ืนบ้าน
อีสานในประเทศไทยสามารถด ารงอยู่ในสังคมและบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้  โดยการศึกษากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสานระดับมัธยมศึกษา ในวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด ให้ก่อเกิดเป็นองค์
ความรู้  เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษา และแนวทางกระบวนการเรียนการสอนทางดนตรีพ้ืนบ้านเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ และเกิดประโยชน์ในวงการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ระดับมัธยมศึกษา 
ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 
วิธีการวิจัย 
 การด าเนินการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสานระดับมัธยมศึกษา 
ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นการศึกษาเพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้าน
อีสานระดับมัธยมศึกษา โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยด้วยกระบวนการ
หาค่าความเที่ยงตรง (IOC) เพ่ือใช้สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจากกลุ่มบุคคล
ผู้ให้ข้อมูล  3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 1. ครูและคณาจารย์ ที่ด าเนินการสอนในสาขาวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง(Purposive Sampling) คอืเป็นผู้ด าเนินการสอนในระดับมัธยมศึกษา  
 2. ผู้บริหาร ที่บริหารและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีพ้ืนบ้านอีสานในวิทยาลัย



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1010)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

นาฏศิลปร้อยเอ็ดโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 3. ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling)   
 ในการด าเนินการศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากระบวนการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล  
น าไปใช้ในการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสานระดับมัธยมศึกษา ใน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้ 
  1. แบบสังเกต (Observation) ในการศึกษาวิจัยนั้น ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสังเกต ทั้งแบบ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant) และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non–Participant Observation) โดย
ใช้ในการเก็บข้อมูลกับส่วนต่าง ๆ ทั้งในด้าน การจัดการเรียนการสอนผ่านทางผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้สอน
คณาจารย์ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจารย์ประจ าสาขา ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหาร ประธาน
หลักสูตรและบริบททั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย โดยการสังเกตกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2. แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลจากสามกลุ่ม
ข้อมูล คือกลุ่มผู้เรียน กลุ่มผู้สอน และกลุ่มผู้สนับสนุนการเรียนการสอน ตามรายละเอียดการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็น โดยออกแบบและสร้างแบบสัมภาษณ์ จากแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรง IOC จากผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้าน ด้านดนตรีศึกษา และด้านการจัดการศึกษาและ
การเรียนการสอนจากหน่วยงานต่าง ๆหรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนทางดนตรี หลักสูตรทางดนตรี และออกแบบสร้างเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการ
สัมภาษณ์ ร่วมกับแบบสังเกตที่ใช้ในการสังเกต เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆที่ได้วางแผนไว้ในแต่ละ
ประเด็นการศึกษาให้ได้ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกต และน าข้อมูลมาสรุป วิเคราะห์ เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ โดยก าหนดผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีพ้ืนบ้าน ด้านดนตรีศึกษา ด้านการวิจัยและการจัด
การศึกษา ให้ตรวจสอบเครื่องมือหาคุณภาพแบบสัมภาษณ์ ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  
  3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview Guideline) เป็นการสัมภาษณ์โดยใช้
กระบวนการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพ่ือใช้สัมภาษณ์ข้อมูลในเชิงลึก หรือ
รายละเอียดปลีกย่อยในด้านการจัดการสอนดนตรีพ้ืนบ้าน หรือข้อมูลต่าง ๆที่จะสามารถน ามาเป็นประเด็นใน
การศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้าน ครบถ้วน จากการสอบถาม พูดคุย จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญกับการจัดการ
เรียนการสอน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสาน ระดับมัธยมศึกษาใน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด” นั้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ด้านกระบวนการจัดการสอน ประกอบด้วย การน าเข้าสู่
บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ การสรุปการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็น อัตลักษณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร กล่าวคือ มีการก าหนดเนื้อหาหลักสูตรในภาคทฤษฎีและปฏิบัติไว้อย่าง
ชัดเจนโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาเป็นส าคัญ โดยในการจัดการสอน
ภาคทฤษฎีใช้การบูรณาการทฤษฎีดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จ าเป็นในศาสตร์



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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สาขาวิชาทางดนตรี และในภาคปฏิบัตินั้น ผู้สอนจะให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะ
ทางดนตรีจากทักษะในบทเพลงที่มีความง่าย ไปหายาก และเน้นการพัฒนาทางดนตรีจากการฝึกฝน ท าซ้ า 
และเสริมสร้างทักษะจากประสบการณ์ตรง โดยมีล าดับการใช้เพลงที่มีท านองพ้ืนฐานทั่วไป จนถึงเพลงที่มีความ
สลับซับซ้อนขึ้น เพ่ือสร้างความช านาญ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพที่มี
มาตรฐาน ต่อยอดไปจนสามารถปฏิบัติรวมวง การบรรเลงประกอบการแสดงฟูอนร า เพ่ือให้สามารถ 
สร้างสรรค์งานดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกระบวนการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
    
 
          ภาพที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 
 การเรียนการสอนของวิทยาลัยนั้น เป็นการสอนโดยเป็นการใช้กระบวนการเรียนการสอนดนตรีแบบ
ดั้งเดิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของปราชญ์ภูมิปัญญาทางดนตรีที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางดนตรีสืบทอดกันมา
อย่างยาวนาน มาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ใช้หลักทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ และทฤษฎีการพัฒนา
ด้านทักษะควบคู่กัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากผ่านกระบวนการเรียนการสอน 
จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดังต่อไปนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนและการน าเข้าสู่บทเรียน 
   ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสาน ระดับมัธยมศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ดนั้น จะแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ภายใต้การควบคุมดูแลของฝุายวิชาการ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ กลุ่มสาระดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน มี
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้เรียน
และการปรับพ้ืนฐาน  เริ่มตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคือ ให้มีความเข้าใจ ในความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องของ
อิทธิพลดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน คุณค่าของดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน และเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เข้าใจที่มา ลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน 
 นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติพ้ืนฐานเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสานอย่างน้อย 1 เครื่องมือได้ถูกต้อง
ตามหลักและวิธีการ โดยการน าเข้าสู่บทเรียนนั้นผู้สอนจ าเป็นต้อง สร้างทัศนคติให้มีความภาคภูมิใจ มีความรัก
ต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ และมีความคิดสร้างสรรค์ต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ตลอดจน
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สร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพ้ืนบ้านอีสานได้อย่าง
อิสระและชื่นชม ก่อนด าเนินกิจกรรมการสอนข้ันต่อไป 
 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน จะอยู่ในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน คือการสร้างแรงบันดาลใจ การปรับทัศนคติให้ผู้เรียนมีความอยากเรียนรู้จาก
เดิม โดยการถ่ายทอดความรู้สึกจากผู้สอน วิพากษ์ วิจารณ์ร่วมกันอย่างอิสระและชื่นชม ตลอดจนปลูกฝังแนว
ทางการน าความรู้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิต ซึ่งเป็นการเตรียมตัวเพ่ือพร้อมสู่
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ 
ทัศนคติต่อการเรียนรู้ทางดนตรี การน าเข้าสู่บทเรียนจะเป็นการอธิบายหลักการ วัตถุประสงค์และความส าคัญ
ในการเรียนการสอนแต่ละระดับ ให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดทางบวกในการเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้วิชาชีพดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน เช่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสาระที่  1 ให้ศึกษาประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน และ สาระที่ 2 การปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน แคน โดยการเรียนรู้
ทักษะการปฏิบัติดนตรีพ้ืนบ้านอีสานในระดับแรก ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะจัดให้ผู้เรียนได้เรียนทักษะแคน 
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นลายท านองหลักของวงดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน และมีความส าคัญในการเป็นพ้ืนฐานของ
การสร้างสรรค์ท านอง ลายเพลงพ้ืนบ้านอีสานในขั้นแรก หลังจากผู้เรียนได้เรียนทักษะพ้ืนฐานของแคน และ
ประวัติศาสตร์ทางดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของหลักการวิธีการบรรเลง
เครื่องดนตรีในขั้นพ้ืนฐานแล้ว ต่อมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจประวัติและที่มา
ของวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรี
และวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน และการปฏิบัติเครื่องดนตรี พิณ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักในวงดนตรีพ้ืนบ้าน
อีสาน ในการด าเนินท านองลายเพลง ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรี พิณอีสาน ในรูปแบบที่
ถูกต้อง เพ่ือก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี พิณ และน าไปต่อยอดในการสร้างสรรค์การบรรเลง
ดนตรีเครื่องมืออ่ืน ๆ ต่อไป และช่วงชั้นสุดท้ายของการเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่จะน าผู้เรียนพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ในล าดับขั้นสูงขึ้น เป็นการเรียนรู้ในส่วนของ
ทฤษฎีดนตรี เรื่องโน้ต ระดับเสียง ส่วนประกอบของดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน การวิพากษ์วิจารณ์ดนตรีพ้ืนบ้าน
อีสาน รูปแบบการแสดง การน าเสนอผลงาน และการปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน โปงลาง  โหวด รวมถึง
เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึงหลักการและความส าคัญ ก่อนการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอนในล าดับต่อไป หลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จะเน้นความส าคัญในขั้นตอนของการ
ปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อม จะเป็นการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและตัวชี้วัดใน
สาระส าคัญต่าง ๆ โดยค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ให้ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียน
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อาทิ 
พ้ืนฐานการปฏิบัติ ทัศนคติต่อการเรียน  และการน าเข้าสู่บทเรียนจะกระท าโดยผู้สอนและผู้เรียนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและร่วมมือกันแก้ปัญหา จนถึงการตัดสินใจในวิธีการ
เรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคัญในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 
  การเตรียมความพร้อมและการน าเข้าสู่บทเรียน จะเน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการ
เรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนมีความพร้อม และสามารถเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยผู้สอนจะ
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แนะแนวทางในการเรียนการสอนถึงหลักการ ความส าคัญ การปรับทัศนคติ และการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีต่อ
การเรียนรู้ หลังจากนั้นจึงจะด าเนินการกิจกรรมการสอน โดยจะต้องด าเนินการตามแผนการสอน ที่ได้ก าหนด
ไว้ล่วงหน้าเสมอ  
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ระดับ
มัธยมศึกษานั้น ในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ผู้สอนจะเน้นย้ าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในเครื่องดนตรี การ
ดูแลรักษา การให้ความเคารพครูผู้สอน การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้เ รียนอ่ืน ๆ และการตรงต่อเวลา โดยการฝึก
ทักษะปฏิบัติส่วนใหญ่จะมีการทดสอบพ้ืนฐานผู้เรียนก่อนเรียน และหลังเรียน หากมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกันมาก 
ก็จะแยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม และผู้เรียนที่มีทักษะอ่อน จะต้องฝึกฝนเพิ่มเติม เพ่ือให้ทุกคนมีทักษะใกล้เคียงกัน 
โดยการฝึกทักษะจะเน้นการฝึกแบบ ง่าย ไปหายากโดยผู้สอนจะสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการสอนไว้ และ
คอยควบคุม ดูแลในระหว่างการสอน ซึ่งสิ่งส าคัญคือการปฏิบัติซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญบนหลักการและ
วิธีการที่ถูกต้อง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะด าเนินการโดยการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติร่วมกัน โดยจะมีการทดสอบผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนจากแบบฝึกทักษะที่เตรียมไว้ทีละ
ขั้นตอน เพ่ือแยกกลุ่มผู้เรียน และให้ผู้เรียนด าเนินการฝึกทักษะที่ผู้สอนออกแบบไว้ให้ โดยเป็นการฝึกทักษะ
จากง่าย ไปหายาก ซึ่งจะออกแบบให้ผู้เรียนฝึกฝนตามระดับความสามารถของแต่ละกลุ่มของผู้เรียน โดยผู้สอน
จะให้ค าแนะน า ซึ่งหลักการส าคัญคือผู้สอนจะให้ผู้เรียนด าเนินการฝึกฝนจากแบบฝึกที่ผู้สอนออกแบบไว้ โดย
การฝึกซ้ า ๆจนเกิดความช านาญ แต่หากผู้เรียนฝึกฝนตามบทเรียนได้ไม่ดีพอ ผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรม
หรือแบบฝึกในรูปแบบอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไป เพ่ือตอบสนองผู้เรียนที่แต่ละคนที่มีความสามารถและความถนัด
ที่แตกต่างกัน โดยทักษะที่จะต้องการฝึกจึงอาจจะแตกต่างกันไปด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี
พ้ืนบ้าน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดนั้น ผู้สอนจะออกแบบกิจกรรมการสอนโดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะอย่างอิสระ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยเป็นการเรียนแบบกลุ่มย่อย 2-4 
คน แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน แต่จะมีครูผู้สอนคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะทาง
ดนตรีได้อย่างอิสระ ผู้สอนจะด าเนินการก ากับดูแล ติดตามและสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนตลอดเวลา ซึ่งใน
กิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการเสริมสร้าง แนะน าในเรื่องบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับบทเพลงและการ
บรรเลง มีการสอดแทรกทฤษฎีทางดนตรี และการสร้างสรรค์งานดนตรีรูปแบบใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสามารถ
แสดงออกได้อย่างมีความมั่นใจในตัวเอง กล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพ้ืนบ้าน ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดนั้น ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน โดยมีการทดสอบผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียน ให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะตามความถนัดและเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจะด าเนินกิจกรรมโดยค านึงถึงหลักการบน
พ้ืนฐานของความแตกต่างกันของผู้เรียน นอกจากนนี้ยังออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการทั้ง
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนอย่างอิสระ ท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกทาง
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์  
 3. การสรุปบทเรียน การสรุปบทเรียนในการเรียนการสอนดนตรีพ้ืนบ้านระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร
ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดนั้น เป็นการด าเนินการหลังจากขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว โดยจะใช้ช่วงเวลาในขั้นตอนสุดท้าย
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ประมาณ 10 – 15 นาที และมีรูปแบบที่หลากหลาย ตามแต่กิจกรรมการเรียนการสอน แต่จะมีความส าคัญใน
การให้ผู้เรียนตระหนักถึงเนื้อหาและกระบวนการทักษะที่ได้ผ่านการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนต่อยอดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างสูงสุด จากการที่ผู้สอนได้
ร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้ท ากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันกับผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ดนตรีพ้ืนบ้านอีสานระดับมัธยมศึกษานั้น หลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนจะต้องสรุปเนื้อหา 
ทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียนเป็นขั้นสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอน โดยจะสรุปบทเรียนจากการ
ค านึงถึงกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ หากเป็นรูปแบบของกิจกรรมฝึกทักษะ ก็จะสรุปขั้นตอนการฝึก วิธีการ
ฝึกฝนและแนวทางการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถน าไปฝึกฝนต่อเนื่องด้วยตนเอง หรือหากเป็นกิจจกรมภาคทฤษฎี
ก็จะเป็นการทบทวนเนื้อหา ไปจนถึงการแนะแนวทางหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้หลังจากการสรุปบทเรียน 
 4. การวัดและประเมินผล แนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ใน
ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดนั้น จะเป็นการวัดและประเมินผลเพ่ือมุ่งเน้นใน
การคาดคะเนการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนถึงทิศทางที่ตะเป็นไปในอนาคต และ
หลักการส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการวัดและประเมินผลเพ่ือการช่วยเหลือ ปรับปรุงการเรียนของนักเรียน 
โดยใช้วิธีต่าง ร่วมกัน คือ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การสอบถาม สัมภาษณ์ การปฏิบัติ ทักษะและ
ก าหนดเกณฑ์การประเทินทักษะการปฏิบัติจริง ในกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนจะแบ่งการ
วัดและประเมินเป็นภาคความรู้ด้านทฤษฎีและภาคความรู้ด้านปฏิบัติ โดยในการวัดและประเมินผลภาคทฤษฎี
นั้นจะใช้กระบวนการทดสอบจากข้อสอบที่ผู้สอนก าหนดขึ้นเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจหลังจากผู้เรียนผ่านกรับ
วนการเรียนการสอนตามหลักสูตร และในภาคปฏิบัตินั้นจะเป็นการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานซึ่งทางผู้สอนได้
ร่วมกันก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางทักษะการปฏิบัติดนตรีโดยค านึงถึงหลักสูตร บทเรียนและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นจึงด าเนินการทดสอบปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะต้องด าเนินการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน คือร้อยละ 60 
คะแนน คิดเป็นเกรด 1.5 หากไม่สามารถท าการทดสอบได้ตามมาตรฐานก็จะต้องด าเนินการสอบแก้ตัว ซึ่ง
ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาให้ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามทหลักสูตร
สามารถทดสอบผ่านมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และจะมีการก ากับติดตามผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาการ
เรียนการสอนดนตรีในด้านผู้สอนคือ อาจารย์และครูผู้สอน รวมถึงศิลปินปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนจะจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มย่อย โดยครูจ านวน 1 คน 
จะรับผิดชอบผู้เรียนจ านวนไม่เกิน 10 – 15 คนเท่านั้น โดยจะแยกเป็นสอนตามความถนัดของเครื่องดนตรี ซึ่ง
ครูผู้สอนจะใช้แนะน า ดูแล และสาธิตให้ดูเป็นแบบอย่างและให้ความส าคัญในการฝึกฝนทั้งในเวลาและนอก
เวลาเรียน การเรียนการสอนจะเริ่มจากการปรับพ้ืนฐานผู้เรียน การเตรียมการและวางแผนการสอนล่วงหน้า 
และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะต้องให้ความส าคัญ ทุ่มเท และเสียสละกับการสอน จึงมีหลักการ
ส าคัญคือการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบตามหลักสูตรอย่างเคร่งครัด การเรียนการสอนนั้นจะต้องให้ผู้เรียน
ฝึกฝนทบทวนและปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความช านาญและสามารถพัฒนาทักษะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพ้ืนบ้านระดับมัธยมศึกษา 
 

สรุปและอภิปรายผล  
  การศึกษาเรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ระดับมัธยมศึกษา
ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด” สามารถสรุปและอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือเป็นการศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ระดับมัธยมศึกษา ในวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการสร้าง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นล าดับขั้นตอนโดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพ่ือน าเข้าสู่
บทเรียนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจในการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจก่อให้เกิดความพร้อมในการ
เรียนรู้ และเป็นการสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือจะน าเข้าสู่บทเรียน โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความภาคภูมิใจและความสุขในการเรียนการสอนดนตรี
พ้ืนบ้านอีสาน ซึ่งผู้สอนจะต้องมีการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนล่วงหน้าเสมอ ในส่วนของกิจกรรม
การเรียนการสอนผู้สอนจะเน้นย้ าในการให้ผู้เรียนมีวินัย การเคารพครูผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมถึงการดูแล
รักษาเครื่องดนตรีและจะใช้การทดสอบเพื่อแยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามทักษะของผู้เรียน และท าการเรียนโดย
ผู้สอน 1 คนรับผิดชอบผู้เรียนไม่เกิน 10 คนตามความถนัดของเครื่องดนตรี โดยจะให้ผู้เรียนปฏิบัติซ้ า ๆให้เกิด
ความช านาญอย่างอิสระโดยมีผู้สอนคอยชี้แนะ ดูแล และสาธิตเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนอยู่เสมอ การออกแบบ
กิจกรรมจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการปฏิบัติ ใช้การบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจ ผู้สอนและผู้เรียนจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ บนหลักการสอนที่ผสมผสานการสอนแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นตามรูปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ดนตรีร่วมกับการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตามกระบวนการการเรียนการสอน
อย่างครบถ้วนแล้วจึงด าเนินการสรุปบทเรียนเป็นล าดับสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้วิธีการ
ที่หลากหลายตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญในการทบทวนเนื้อหา 
วิธีการต่อยอดองค์ความรู้ ชี้แนะแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่อไปได้
หลังจากการสรุปเนื้อหา บทเรียนเพ่ือพัฒนาให้เกิดทักษะทางดนตรีให้กับผู้เรียนหลังผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
และจะเข้าสู่การวัดและประเมินผลซึ่งมีจุดม่งหมายการวัดประเมินผลให้ผู้สอนสามารถคาดคะเนพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนได้ เป็นการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลทั้งในด้านทฤษฎีและ



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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การปฏิบัติ คือการใช้แบบทอดสอบวัดความรู้เชิงทฤษฎีและแบบสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติตาม เกณฑ์
มาตรฐานที่ผู้สอนร่วมกันก าหนดให้ผู้เรียนสามารถผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการ
เรียนการสอนได้ เป็นกระบวนการเรียนการสอนตามรหลักสูตรและเป็นอกลักษณ์เฉพาะของหลักสูตรดนตรี
พ้ืนบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพ้ืนบ้าน ระดบัมัธยมศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการ
ก าหนดหลักสูตรและการด าเนินงานตามหลักการจัดการศึกษา โดยเป็นการเรียนการสอนที่มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยมีความมุ่งเน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างช านาญหลังจากผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว โดยจะต้องเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานก่อนน าเข้าสู่
บทเรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการถ่ายทอดความรู้แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับ
การใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ ณรุท สุทธจิต (2555, 240-242)และ สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
(2557, 154-156)  ได้มีส่วนอธิบายว่าการเรียนการสอนดนตรีจะต้องให้ความส าคัญเก่ียวกับจิตวิทยาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งจะต้องมีความพร้อมทั้งในด้านผู้เรียน ผู้สอนและบทเรียน โดยทั้ง 3 ปัจจัยเป็นสิ่งที่ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ และการยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
สามารถแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่ดีของการเรียน ซึ่งหลักจิตวิทยาเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สอนที่มีความรู้
ทางด้านดนตรีอยู่แล้วสามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้นจะมีการทดสอบผู้เรียนเพ่ือคัดแยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และเป็นการบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติ 
จะเน้นย้ าในการฝึกฝนทักษะอย่างอิสระจากบทฝึกที่ผู้สอนก าหนด โดยจะออกแบบตามความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละระดับจาก ง่ายไปหายาก ผู้สอนจะให้ค าแนะน า สาธิตและชี้แนวทางการฝึกฝนให้ผู้เรียนตามบทฝึก 
และบทฝึกจะต้องมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองผู้เรียนแต่ละคนที่มีความถนัดแตกต่างกันไป โดยสอดคล้อง
กับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544, 38-42) และส าเร็จ ค าโมง (2538, 22-24) กล่าวถึงประเด็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนทักษะ การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพจะต้อง
มีการทดสอบผู้เรียนทั้งก่อนและหลังเรียน เพ่ือให้ทราบทักษะของผู้เรียนในแต่ละบุคคล การเรียนเป็นกลุ่มย่อย 
และการออกแบบบทเรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างกันระหว่างบุคคลจึงต้องมีแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ตอบสนองกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนจะให้
ผู้เรียนได้มีอิสระในการฝึกฝน แต่จะมีผู้สอนคอยควบคุมดูแล แนะน า อย่างใกล้ชิด เพ่ือติดตามและสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนตลอดเวลา ไปจนถึงการสรุปบทเรียนที่จะต้องเน้นย้ าให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความ รู้
เพ่ิมเติม การทบทวนความรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการทบทวน
ความรู้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจะเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของ
กระบวนการเรียนการสอนก่อนการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับ จีรพล เพรชสม (2556, 112-114)        
ที่กล่าวว่า การสรุปบทเรียนควรตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการทบทวนเนื้อหาความรู้ การแนะแนว
ทางการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่วนการวัด
และประเมินผลนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือคาดคะเน และพัฒนาแก้ไขปรับปรุงผู้เรียน โดยการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานการวัดและประเมินผล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ จากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม เพ่ือให้ผู้เรียน
มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของหลักสูตร และสามารถผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544, 81-92) ที่กล่าวถึงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
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ควรใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการวัดผล ทั้งในด้านความรู้และการปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถพัฒนา 
แก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 
ระดับมัธยมศึกษา ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และผลของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนต่อไป
ในอนาคต 
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บทคัดย่อ  
 วิจัยครั้งนี้เพ่ือประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะ ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี โดยประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1. ความคิดริเริ่ม 
(Originality) 2. มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 3. มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ประชากรมาใช้เป็นกลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วยครูผู้ประเมิน และ
นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจ านวนทั้งสิ้น 2 ฉบับคือ 1. แบบประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ส าหรับ
ครู 1 ฉบับ เป็นลักษณะของการประเมินแบบรูบริค คุณภาพของเครื่องมือค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 จ านวน
ข้อค าถาม 3 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.78  2. แบบประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน 1 
ฉบับ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คุณภาพของเครื่องมือค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 จ านวนข้อค าถาม 
12 ข้อ ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.91 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  
 1. ผลการประเมินของครู คิดเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความคิดริเริ่ม มีผลคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 30 
คะแนน ด้านความคิดยืดหยุ่นมีผลคะแนนเฉลี่ย คือ 25 คะแนนและด้านความคิดคล่องแคล่ว มีผลคะแนนเฉลี่ย 
22.5 คะแนน 
 2. ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะ ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  ̅=4.43, S.D = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นด้าน
ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ด้านความคิดริเริ่ม และ ด้านความคิดยืดหยุ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (  ̅=4.43, S.D = 0.68, S.D = 0.71) และด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(  ̅=4.37, S.D = 0.81) 
 
ค าส าคัญ: ความคิดรเิริ่ม, ความคดิยืดหยุ่น, ความคิดคล่องแคล่ว 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*วิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช
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            ABSTRACT 
This research aims to evaluate the creative thinking of Mathematics for Art of the 

students in vocational certificate level at Suphanburi College of Fine Arts by evaluating the 
creative thinking in three aspects 1) Originality, 2) Flexibility and 3) Fluency. The researcher 
selected the population: a total of 25 people including the teacher and students to be used 
as a sample group for data collection.  The research tools were two issues of the evaluation 
forms for the teacher employing the rubric assessment and for the students applying rating 
scale 1-5.   
 The research results were as follows:                                                      
  1. the result of teacher creative evaluation considering each aspect found that for 
originality, the highest average score was 30, for flexible, the average score was 25 and for 
fluency, the average score was 22.5.   
  2. the results of students' opinions found that there was the creative thinking of 
Mathematics for Art of the students in vocational certificate at a high level (  ̅= 4.43, S.D = 
0.71). When considering each of creative aspects, the research finding found that for 
originality and flexibility, there was a high level of opinion (  ̅= 4.43, S.D = 0.68, S.D = 0.71) 
and for fluency, there was at a high level of opinion (  ̅= 4.37, S.D = 0.81). 
 
Keywords:  Originality, Flexibility and Fluency 
 
บทน า 

การจัดการอาชีวศึกษายังรวมสถานศึกษาที่สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ 
วิทยาลัยช่างศิลป์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วย 3 แห่งคือ วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ศ.ปวช.) เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนได้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปกรรม เน้นให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถาบันอีกแห่งหนึ่ง 
ที่สอนผู้เรียนให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการลงมือปฏิบัติเห็นถึงความส าคัญของมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือตอบการประเมินคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
ทัศนศิลป์ ซึ่งมีจุดเน้นเพือ่การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ หรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ  : 2558) และยัง
เป็นมาตรฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยตรง ทั้งนี้ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาทางด้านศิลปะ
นักเรียนจะต้องมีการลงมือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอถึงจะเกิดทักษะความช านาญ 

คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ถูกมองว่าเกี่ยวกับตัวเลขมีความยากและซับซ้อน จึงส่งผลให้นักเรี ยนส่วนใหญ่
คิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ประกอบกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1020)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

แห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้น วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษา
ทางด้านศิลปะ จึงได้น าเอาศิลปะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มีความชอบที่จะ
เรียนมากขึ้น เพราะศิลปะเป็นวิชาที่ไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนสามารถเรียนได้ อย่างน้อยที่สุดนักเรียนก็จะเกิดเจต
คติท่ีดีกับวิชาคณิตศาสตร์  

ฉะนั้น เพ่ือให้วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สามารถด าเนินการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้
เกิดความสนุกและสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดของผู้เรียน จึงได้จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เพ่ือศิลปะขึ้น เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น และเป็นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียนมากขึ้น โดย
รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะ เป็นรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.
ปวช.) เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ มีข้ันตอนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยบูรณาการศาสตร์ทาง
คณิตศาสตร์ กับศาสตร์ศิลปะร่วมกัน และวัดผลประเมินผล  และการวัดและประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
รู้ว่าสิ่งที่ผู้เรียนได้ศึกษาไปนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและสมรรถนะของผู้เรียนหรือไม่ ประกอบกับ
ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะ เป็นรายวิชาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะประเมินความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์ เ พ่ือศิลปะ ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เพ่ือประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านตามสมรรถนะของ
ผู้เรียน และเป็นการพัฒนาการเรียนและสร้างเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของคณิตศาสตร์และงาน
ศิลปะ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เ พ่ือศิลปะ ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. แหล่งข้อมูล 
  ประชากร ที่ใช้ในการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะ ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ครูผู้ประเมิน นักเรียนหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 25 คน ได้แก่ ครูผู้ประเมิน  จ านวน 5 คน นักเรียน
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.1) จ านวน  20  คน ทั้งนี้ งานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
เลือกกลุ่มประชากรมาใช้เป็นกลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาการประเมิน 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะ ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี 
  



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1021) 
 

  2.1 เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ โดยน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ 3 เรื่อง ดังนี้ 
   1. รูปเรขาคณิต คือ รูปเรขาคณิต ได้แก่ รูปเหลี่ยมต่าง ๆ และวงกลม สามารถน ามาประกอบกัน
ท าให้เกิดลวดลายต่างๆ 
   2. กราฟและคู่อันดับ คือ สัญลักษณ์ที่แสดงการจับคู่กันระหว่างสิ่ง  2  สิ่ง ซึ่งเกิดจากกราฟแกน 
x และ แกน Y  
   3. การแปลงค่าทางเรขาคณิต : การสะท้อน คือ รูปต้นแบบที่ต้องการสะท้อน การสะท้อนเสมือน
การพลิกรูปข้ามเส้นหรือการดูเงาสะท้อนบนกระจก เป็นการแปลงที่มีการจับคู่ระหว่างจุดแต่ละจุดบนรูป
ต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนรูปสะท้อน 
  2.2 เนื้อหาด้านการประเมิน โดยประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
   1. ความคิดริเริ่ม (Originality)  
   2. มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)  
   3. มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะ ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ผู้ประเมินด าเนินการสร้างขึ้นเอง มีจ านวนทั้งสิ้น 
2 ฉบับคือ 1. แบบประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ส าหรับครู 1 ฉบับ ดังตัวอย่างตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับครู 
 

ประเด็นการ 

   ประเมิน 

       ระดับ 

      คะแนน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

น้ าหนัก 

จุดเน้น 

ดีมาก  
(4) 

ดี  
(3) 

พอใช้  
(2) 

ปรับปรุง  
(1) 

ความคิด 

ริเริม่ 

มีความคิดที่แปลกใหม่ น าความรู้
ทางศาสตร์คณิตมาดดัแปลงหรือ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ใช้
จินตนาการและความพยายามที่
สร้างผลงาน และน าความรู้ทาง
ทฤษฎีสีมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 

มีความคิดที่แปลกใหม่ น า
ความรู้ทางศาสตร์คณิตมา
ดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ให้
เกิดสิ่งใหม่ๆ  ใช้จินตนาการ
และความพยายามทีส่ร้าง
ผลงาน  

มีความคิดที่แปลก
ใหม่ น าความรู้ทาง
ศาสตร์คณติมา
ดัดแปลงหรือ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่ง
ใหม่ๆ  

มีความคิดที่
แปลกใหม่ ในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 

10 

      
 
เกณฑ์การประเมิน 

ต่ ากว่า 37  1 (ปรับปรุง) 
37-61 2 (พอใช้)  

62-86 3 (ดี)  

87 ขึ้นไป 4 (ดีมาก) 
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2. แบบประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน 1 ฉบับ ดังตัวอย่างตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างแบบประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน 
 

ข้อที่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
 ความคิดริเริ่ม       
1 มีความคิดที่แปลกใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน      
2 น าความรู้ทางศาสตร์คณิตมาดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้

ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ 
     

3 ใช้จินตนาการและความพยายามที่สร้างผลงาน      
4 น าความรู้ทางทฤษฎีสีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน 
     

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 

 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแหล่งข้อมูล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแหล่งข้อมูล จ านวน 20 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของแหล่งข้อมูล จ านวน 20 คน 
 

เพศ ชาย หญิง 

ร้อยละ 50.52 49.48 

ประสบการณ์การด้านศิลปะ มีประสบการณ์ในการออกแบบ
ผลงานเข้าประกวด 

ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบ
ผลงานเข้าประกวด 

ร้อยละ 84.54 15.46 
 

 จากตารางที่ 3 แหล่งข้อมูล จ านวน 20 คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.52 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
49.48  มีประสบการณ์ในการออกแบบผลงานเข้าประกวด คิดเป็นร้อยละ84.54 ไม่มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบผลงานเข้าประกวด คิดเป็นร้อยละ 15.46  
 

ต้องการประเมินความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์
รายวิชาคณติศาสตรเ์พื่อศิลปะ ของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบรุ ี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
1. ความคิดริเริ่ม(Originality)      
2. มีความคิดยืดหยุ่น(Flexibility)   
3. มีความคิดคล่องแคล่ว(Fluency)  
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ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ส าหรับครู รายละเอียดดังตารางท่ี 4 และ 5 
ตารางที่ 4  แสดงภาพผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
  

ชิ้นงาน ชิ้นงานที่ส าเร็จ 

กลุ่มหัว
กวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มนก
เหยี่ยว 
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(1024)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 
 
 
 

  

ชิ้นงาน ชิ้นงานที่ส าเร็จ 

กลุ่มนกฮูก  
 
 
 
 

 
 

 

กลุ่มมิน
เนี่ยน 

 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1025) 
 

ตารางที่ 5  ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 
เพ่ือศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ส าหรับครู 

 
จากตารางที่ 5  ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากผลการประเมินของครู คิดเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านความคิดริเริ่ม มีผลคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 30 คะแนน ด้านความคิดยืดหยุ่นมีผลคะแนนเฉลี่ย คือ 
25 คะแนนและด้านความคิดคล่องแคล่ว มีผลคะแนนเฉลี่ย 22.5 คะแนน 
 

ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รายวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  ส าหรับ
นักเรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น ระดับ 

คุณภาพ 
X  S.D. 

1. มีความคิดที่แปลกใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน 4.52 0.66 มากที่สุด 

2. น าความรู้ทางศาสตร์คณิตมาดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ 4.37 0.68 มาก 
3. ใช้จินตนาการและความพยายามที่สร้างผลงาน 4.36 0.71 มาก 
4. น าความรู้ทางทฤษฎีสีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 4.46 0.68 มาก 

รวม ด้านความคิดริเริ่ม 4.43 0.68 มาก 
5. เชื่อมโยงศาสตร์คณิตกับงานศิลปะได้อย่างมีความสัมพันธ์  4.52 0.69 มากที่สุด 
6. สร้างสรรค์ภาพโดยใช้รูปเรขคณิตท่ีหลากหลาย   4.41 0.73 มาก 
7. หาวิธีแก้ไขผลงานได้อย่างรวดเร็ว  4.40 0.70 มาก 
8. ผลงานมีความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ 4.39 0.73 มาก 

รวม ด้านความคิดคล่องแคล่ว 4.43 0.71 มาก 
9. น าศาสตร์คณิตไปใช้ให้เกิดเป็นภาพที่หลากหลายและมีความอิสระของ
ภาพ  

4.37 0.81 มาก 

10. มีวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลงานได้อย่างถูกต้อง   4.51 0.66 มากที่สุด 

ชิ้นงาน 

คะแนนการประเมิน (รูบริค) รวม 

คะแนน 

ประเมิน 

แปลความหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 

 
ด้านความคิด

ริเริ่ม 

ด้านความคิด 

คล่องแคล่ว 

ด้านความคิด 

ยืดหยุ่น 

กลุ่มหัวกวาง 40 20 30 90 ดีมาก 
กลุ่มนกเหยี่ยว 30 20 20 70 ดี 
กลุ่มนกฮูก 30 30 20 80 ดี 
กลุ่มมินเนี่ยน 20 20 30 70 ดี 
เฉลี่ยรวม 30 22.5 25   
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11. ผลงานสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย  4.45 0.71 มาก 
12. ผลงานสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างอย่างคุ้มค่า 4.40 0.70 มาก 

รวม ด้านความคิดยืดหยุ่น 4.43 0.72 มาก 
รวมประเด็นการประเมิน 4.43 0.71 มาก 

 
จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  จากความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก (  ̅=4.43, S.D = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นด้านของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ด้านความคิด
ริเริ่ม และ ด้านความคิดยืดหยุ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ด้านความคิดริเริ่ม   ̅=4.43, S.D = 0.68) 
(ด้านความคิดริเริ่ม   ̅=4.43, S.D = 0.71) และด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(  ̅=4.37, S.D = 0.81) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เพ่ือการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะ 
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สรุปผลได้ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากผลการประเมินของครู คิดเป็นรายด้าน พบว่า ด้ าน
ความคิดริเริ่ม มีผลคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 30 คะแนน ด้านความคิดยืดหยุ่นมีผลคะแนนเฉลี่ย คือ 25 
คะแนนและด้านความคิดคล่องแคล่ว มีผลคะแนนเฉลี่ย 22.5 คะแนน 
  2. ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (  ̅=4.43, S.D = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นด้านของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ด้านความคิด
ริเริ่ม และ ด้านความคิดยืดหยุ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ด้านความคิดริเริ่ม    ̅=4.43, S.D = 0.68) 
(ด้านความคิดริเริ่ม   ̅=4.43, S.D = 0.71) และด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(  ̅=4.37, S.D = 0.81) 
อภิปรายผล 
 1. การประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากผลการประเมินของครู คิดเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความคิดริเริ่ม มีผลคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านความคิดยืดหยุ่นและด้านความคิดคล่องแคล่ว  
 2. ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  จากความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความคิดเห็น ด้าน
ความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว และ ด้านความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ จิตราภา 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1027) 
 

ทองเหลือง (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลับแลพิทยาคม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ มีพฤติกรรมความคิด
สร้างสรรค์ทางศิลปะในแต่ละชุดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ จริญ เจสันเทียะ (2554) 
ได้ท าวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้วิธีสอนแบบการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านผาเวียง จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพของ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประเมินแบบองค์รวมจาก
ชิ้นงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนจากวิธีสอนแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” เมื่อพิจารณา
แยกตามประเภทของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ระดับคุณภาพของความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
คล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่น อยู่ในระดับผล “ดี”ส าหรับความคิดละเอียดลอออยู่ในระดับ “ดีมาก” และ
สอดคล้องกับปิยนุช รัตนวรรณี (2544) สาวิตรี วงศ์สุกัลป์ (2542 : Online) ที่ได้ท าการวิจัยการจัดกิจกรรม
การสอนคณิตศาสตร์ และท าการประเมินความริเริ่มสร้างความคิดสร้างสรรค์หรือมีการวัดความก้าวหน้าของ
นักเรียนจากชิ้นงานที่นักเรียนสร้างขึ้น พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น 
 สาเหตุสนับสนุนที่ท าให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานมีระดับผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์อยู่ ในระดับ
คุณภาพ “มาก”และ “มากที่สุด” อาจมาจากกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง กว่าจะถึงขั้นตอนของการสร้างสรรค์
ชิ้นงานเน้นผู้เรียนต้องผ่านขั้นตอนการส ารวจ การทดลองการเรียนรู้จากการกระท าและการท าเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นข้นตอนท่ีเกี่ยวเนื่องและผสมผสาน กันอยู่ตลอกเวลาซึ่งต้องใช้ทักษะการเรียน ความพยายามอย่าง
สูงอีกทั้งพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน หากผู้เรียนไม่ประสบผลส าเร็จในขั้นตอนใดตอนหนึ่งจะท าให้การสร้างสรรค์
ชิ้นงานล้มเหลวไปด้วย ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลให้การสร้างสรรค์ชิ้นงานประสบความส าเร็จคื อครูและผู้เรียนมี
ความส าคัญ และการเชื่อมโยงศาสตร์คณิตกับงานศิลปะได้อย่างมีความสัมพันธ์ มีความคิดที่แปลกใหม่ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน และมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลงานได้อย่างถูกต้อง จึงส่งผลให้การประเมินความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ครูควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มมีความคิดที่แปลกใหม่ในการสร้างสรรค์
ผลงานน าความรู้ทางศาสตร์คณิตมาดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ใช้จินตนาการและความพยายามที่
สร้างผลงานน าความรู้ทางทฤษฎีสีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  2. ครูควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดคล่องแคล่วเชื่อมโยงศาสตร์คณิตกับงานศิลปะ
ได้อย่างมีความสัมพันธ์สร้างสรรค์ภาพโดยใช้รูปเรขคณิตที่หลากหลาย  หาวิธีแก้ไขผลงานได้อย่างรวดเร็ว
ผลงานมีความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ 
  3. ครูควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดยืดหยุ่นน าศาสตร์คณิตไปใช้ให้เกิดเป็นภาพที่
หลากหลายและมีความอิสระของภาพมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลงานได้อย่างถูกต้อง  ผลงานสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลายผลงานสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างอย่างคุ้มค่า 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรท าวิจัยการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
เป็นการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร 

  2. จากผลวิจัยพบว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของมีความคิดเห็น ด้าน
ความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว และ ด้านความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับมาก จึงควรมีการท าวิจัยที่
ประเมินครบทุกด้านของความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดคล่องแคล่ว 
ความคดิยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออ 
  3. จากผลวิจัยพบว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะของมีความคิดเห็น ด้าน
ความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว และ ด้านความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับมาก จึงควรมีการเรียนการสอนที่
บูรณาการศิลปะกับเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืนบ้าง 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัใน
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับอุดมศึกษา รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 และ 3) 
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2  ใช้พรรณนาสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( µ )และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) การหาค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นรูปแบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม จัดท าผลงานและน าเสนอผลงาน
ตามภาระงาน (Task)ในสาระการเรียนรู้ ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า (Mentor) ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ
อย่างผู้เชี่ยวชาญ (Expert) โดยรูปแบบดังกล่าว มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 70/70 คือมีค่า
เท่ากับ 81.73 / 73.75  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลังเรียน 
( µ = 29.50, σ = 1.65529 ) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2  สูงกว่าก่อนเรียน ( µ = 8.0769,   
σ = 3.28540 )   
 3. นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียน รายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
 
ค าส าคัญ:  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู,้  รูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบ KR.2, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 
ABSTRACT 

 This research was classroom action research. The purposes of this research were to    
1) construct and performance the efficiency of child center KR.2 learning management 
prototype on the college education level : curriculum development subject on school 
curriculum development for sophomore students Sukhothai college of dramatic arts; 2) 
compare the learning achievements of students before and after implemented the child 
center KR.2 learning management prototype ; 3) study the opinions of students  with learning 
by the child center KR.2 learning management prototype. The population were used 26 
sophomore students from Sukhothai college of dramatic arts during the second semester of 
academic year 2019. The employed research instruments were, the child center KR.2 learning 
management prototype, an achievement test and a questionnaire on student’s opinions with 
learning by the child center KR.2 learning management prototype. The descriptive statistics 
used to analyze data were mean ( µ ) and standard deviation (σ) of the population, the E1 / 
E2 efficiency index and content analysis. 
The results of the study were as follows:  
 1. The child center KR.2 learning management prototype on the college education for 
sophomore students Sukhothai college of dramatic arts focuses on interaction between 
learners and an instructor. Learners had to learn with independent study and group study 
and construct their works follow their tasks on learning strands. An instructor was a mentor, a 
consultant and commentator like an expert. The efficiency of child center KR.2 learning 
management prototype on the college education for sophomore students Sukhothai college 
of dramatic arts were higher than the set criterion score 70/70, the overall  
mean was 81.73 / 73.75. 
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 2. The posttest achievement (µ = 29.50, σ = 1.65529 ) of students after implemented 
the child center KR.2 learning management prototype was higher than the pretest ( µ = 
8.0769, σ = 3.28540 )   
 3. The opinions of sophomore students Sukhothai college of dramatic arts with 
learning curriculum development subject on school curriculum development by the child 
center KR.2 learning management prototype were positive  
 
Keywords: Learning Management Prototype Development, KR.2 learning management prototype and 

school curriculum development 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4  แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (Boonlert Aroonpiboon, 2562) 
กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552-2561)  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษา 
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบการบริหารจัดการใหม่ ต้องอาศัยการด าเนินการพัฒนา ในกระบวนการต่าง 
ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งกระบวนการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่งเน้นในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ(ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545: 6-7) จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นไปที่การให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จ และเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน และปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญมาก ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรู้และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล ในปีการศึกษา 2547 คณะศิลปศึกษาได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และ
นโยบายการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 4 ภาควิชา คือ ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา ภาควิชา
ดุริยางคศิลป์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา และภาควิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งได้ขยายการผลิตบัณฑิต โดยเปิด
ห้องเรียนเครือข่ายคณะศิลปศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป์ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏ
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                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1032)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2555 คณะ
ศิลปศึกษาได้เริ่มใช้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 แต่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ที่ผ่านมาเรายังคงยึดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นส าคัญ (Teacher Center) และมักใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก (Lecture Base Teaching) ท าให้ผู้เรียนขาดความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งผลจากการทดสอบก่อนเรียนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย       
นาฏศิลปสุโขทัย มีคะแนนเพียงร้อยละ 20.19 ซึ่งอยู่ในระดับต่ ามาก  
 ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับ อุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับอุดมศึกษา รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่มีต่อการเรียน
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับอุดมศึกษา  
 
วิธีการวิจัย  
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยชั้นเรียน (classroom action research) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 26 คน  
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
      3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับอุดมศึกษา รายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย ปรัชญาการศึกษาของไทยและต่างประเทศ  แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา การประยุกต์ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษาเพ่ือ



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1033) 
 

เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ความหมาย ความส าคัญ  หลักการ  ทฤษฎี และรูปแบบของหลักสูตร  วิเคราะห์
และจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษาและท้องถิ่น  การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้  การประเมิน
หลักสูตร  การฝึกปฏิบัติการท าและพัฒนาหลักสูตร สร้างโดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ขึ้น แล้วจึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง 
และน าไปทดลองใช้ (tryout)  
  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร คือแบบทดสอบที่ใช้เป็น
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนให้มีคุณภาพก่อนโดยการวิเคราะห์ข้อสอบตาม
สาระการเรียนรู้ น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง น าไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการเรียน
รายวิชา การพัฒนาหลักสูตร แล้วใช้วิธีสลับข้อ สลับตัวเลือกน ามาใช้เป็นแบบทดสอบหลังเรียน ประกอบด้ว ย
แบบทดสอบจ านวน 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ น าไป
หาค่าความยาก อ านาจจ าแนก และ ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบอัตนัย    
มี 2 ข้อ  
  3.3 แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ที่มีต่อ
การเรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นแบบพรรณนา
ความ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวน 2 ข้อ 
ตอนที่ 2 ความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับอุดมศึกษา รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 2 ข้อ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ านวน 1 ข้อ น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง
แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  4.1 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 แบบรายบุคคล (one-to-one tryout) จ านวน 
3 คน พบมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83 / 74.17 
  4.2 น ามารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อย 
(small group tryout) กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 10 คน พบว่ามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00 / 76.00 
  4.3 น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 26 คน  
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  5.1 หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยใช้สูตร E1 / E2 

  5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่  2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยใช้พรรณนาสถิติ 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) 
  5.3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่มีต่อการ
เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นรูปแบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม จัดท าผลงานและภาระงาน (Task) 
ตามสาระการเรียนรู้ ดังนี้ ในส่วนของผลงานและภาระงานรายบุคคล ผู้เรียนจะต้องร่วมอภิปรายเมื่อกลุ่ม
ตนเองหรือกลุ่มอ่ืนน าเสนองาน ประมวลความรอบรู้โดยน าข้อมูลสารสนเทศจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การอภิปรายและข้อเสนอแนะของผู้สอนมาจัดท าบันทึกประมวลองค์ความรู้ (Knowledge log) ส าหรับผลงาน
และภาระงานกลุ่มนั้น ผู้เรียนจะต้องจัดท ารายงาน (Report) และน าเสนอผลงาน ส่วนผู้สอนจะต้องแจ้งเกณฑ์
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest and Posttest) ให้ค าแนะน า (Mentor) 
ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เป็นผู้อ านวยการจัดการเรียนรู้ ดังแสดงรายละเอียด
ส่วนประกอบและขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในภาพที่ 1 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 มีค่า
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 70/70 คือมีค่าเท่ากับ 81.73 / 73.75  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลังเรียน 
( µ = 29.50, σ = 1.65529 ) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2  สูงกว่าก่อนเรียน  
( µ = 8.0769, σ = 3.28540 )   
 3. นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียน รายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
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อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยที่น าเสนอข้างต้น มีประเด็นที่น่าสนใจและน าไปสู่การอภิปรายผลดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญในระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 70/70 คือมีค่าเท่ากับ 81.73 / 73.75 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤติยา อริยาและคณะ 
(2559 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7015 การที่ผลการวิจัยแสดงค่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นที่น่าพอใจนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กระบวนการ
สร้างดังกล่าวมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดี ดังที่ Barbara Seels and Zita Glasgow (1990)  ได้กล่าวถึงการใช้การออกแบบการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ ไว้ในหนังสือ Exercises in Instructional Design โดยใช้ไดอาแกรมในการวิเคราะห์
ภาระงาน ในการออกแบบการเรียนการสอน อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Tomlinson 
(2010) ที่ได้แสดงแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการให้ความส าคัญกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอนได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้เรียน
ได้เป็นอย่างด ี
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ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ KR.2 (KR.2 Learning Manangement Prototype) 
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 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาหลังเรียน ( µ = 29.50, σ = 1.65529 ) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2  สูง
กว่าก่อนเรียน ( µ = 8.0769, σ = 3.28540 ) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรี ศรีสังข์ (2551) ซึ่งได้ท า
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช้ชุมชนและประสบการณ์เป็นฐานเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่เกิด
ขึ้นกับนิสิตภายหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านสติปัญญามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านทักษะทุกทักษะมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ทักษะการสังเกตอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นไปใน
ท านองเดียวกันกับผลการวิจัยของ สุชีรา มะหิเมือง และคณะ (2555) ที่ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ผลการทดลองใช้กระบวนการที่ออกแบบ
ใหม ่ กลุ่มตัวอย่างทุกหน่วยสามารถท าการวิจัยจนส าเร็จ อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินระดับดีจ านวนกว่า 
ร้อยละ 80 จากการประเมินด้วยแบบประเมินชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพระหว่าง 
4.00-4.86 นั่นหมายความว่าการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ โดยจะต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ ทฤษฎี อย่างเป็นระบบ และ
มีข้ันตอน โดยค านึงถึงความแตกต่าง และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีความคิดเห็นที่ดี
ต่อการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤติยา อริยาและคณะ (2559 : 
บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
ส าหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครูมีความคิดเห็นในภาพรวมที่ดีต่อการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากในขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ KR.2 นั้น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการในขั้นตอนการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวมีความ
ยืดหยุ่น ให้ความส าคัญกับผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการอภิปราย และสร้างชิ้นงานหรือปฏิบัติงานตาม
ภาระงาน อีกทั้งผู้สอนยังให้ค าปรึกษา แนะน า พาท า และดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างกัลยาณมิตร รวมทั้ง
ประเมินผลงานตามสภาพจริง และจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่เหมือนกับจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านมาซึ่งมักยึดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นส าคัญ (Teacher Center) และมักใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก 
(Lecture Base Teaching) ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child 
Center) จึงท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นได้  และนักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบดังกล่าว จึงควรขยายผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไป
ยัง คณะวิชา วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยช่างศิลป หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร โดยอาจจัดประชุม สัมมนา หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือน าวิธีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปพัฒนาเพ่ือใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ KR.2 เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ได้อย่างหลากหลาย 
 2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน มุ่งการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนแบบเฉพาะเจาะจง ควรมี
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบของวิจัยทางการศึกษาซึ่งสามารถ
น าไปใช้ขยายผลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ 1) แบบบริหารจัดการรายวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning กลุ่มเปูาหมายเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน 23 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนแบบ Active Learning ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับดีมาก 
นักศึกษาตั้งใจเรียน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  นักศึกษาคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรืองานกลุ่ม มีการร่วมกันตั้งประเด็นการเรียนรู้และการค้นคว้าร่วมกัน ด้านความรับผิดชอบนักศึกษา
เต็มใจและตั้งใจในการท างานและปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด สามารถจัดเวลาให้พอเหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือความเป็นระเบียบ ท างานแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด และมาเรียนเป็นประจ าไม่มาสาย พฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษามีความอยากรู้ อยากเห็น มีสมาธิในการเรียนรู้ และมีแนวคิดแปลกใหม่ 
มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก  
 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด โดยด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปสู่ภาคปฏิบัติได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีคุณค่าต่อกระบวนการคิดของ
ผู้เรียนและท าให้ผู้เรียน ๆ อย่างมีความสุข ด้านการวัดและประเมินผลมีความน่าสนใจและสนุกสนานเร้าใจ  
___________________________________________________________________________________________ 
*วิทยาลัยนาฏศลิปเชียงใหม ่  
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มีการประเมินผลตามสภาพจริง มีการแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน ด้านคุณลักษณะอาจารย์มี
กระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ และ
สนุกสนาน  ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีสื่อ/เนื้อหา/สื่อออนไลน์/เว็บไซต์ ที่หลากหลายใน
กระบวนการเรียนรู้ มีการน าแอพพลิเคชั่น (facebook, kahoot!, plickers) มาใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอน และมีความ พึงพอใจในสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด  
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบ Active Learning ทั้ง 4 ชุด หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ค าส าคัญ : การเรียนการสอนแบบ Active Learning กระบวนการเรียนแบบใฝรุู,้  การเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั,   
  การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

ABSTRACT 
 This is the research of The Effect of Active Learning Management to Learning Behavior, 
Achievement and Satisfaction of Wisdom for Research for Learning Development of the 
Bunditpatanasilpa Institute, Chiang Mai. The Population were the 23 students who enrolled in 
Research for Learning Development subject in second semester of academic year 2016. The 
objects of this research were to study the learning behaviour of the students who enrolled in 
Research for Learning Development subject. The students were taught by the Active Learning 
Method using application of Facebook for Education, Kahoot!, and Plickers to compare the 
learning achievement between before and after using Active Learning Method, and evaluate 
satisfaction of the students toward the subject. The instruments used in this research were 1) 
the achievement tests 2) working behaviour assessment form and 3) questionnaire. The data 
was collected by the investigators. The data was analyzed by mean, standard deviation and 
t-est. The results of the research were as following outcome: 
 1) The learning behaviour of the students taught by Active Learning Method was 
evaluated at a very high performance level. 
 2) The learning behaviour’s results of learning curiosity, participation, creativity, and 
punctuality were at the very satisfactory level.  The result of the students’ learning 
behaviour was at a very high performance level in overall.  
 3) The  results  of post-test  higher  than  those  of  the  pre-test ones, which were  
statistically  significant  different  at  a  level  of  .05 
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บทน า 
  กระบวนการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาให้ความส าคัญกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุค 
Thailand 4.0 ที่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ดิเรก พรสีมา. 2559:5) โดยมีฐานคิดหลักในการพัฒนา
ประเทศโดยใช้“นวัตกรรม” การศึกษาไทยยุค 4.0 จึงเป็นการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนโดยจัดการเรียนการสอน
ที่ให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม กระบวนการเรียนรู้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนเน้นการคิด การประดิษฐ์ การสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ได้องค์ความรู้
ใหม่และสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาทั้งของเดิม และของใหม่เข้าด้วยกันผลิตเป็นผลงานของตนเองได้
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เหมาะสม 
และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้น ผู้เรียนมีความคิดใหม่ๆ เพ่ือมีผลให้คนในประเทศมีความสามารถ
ในการคิดสิ่งใหม่ๆ ผลิตผลงานใหม่ๆ ขึ้น โดยไม่ต้องคอยใช้หรือบริโภคสิ่งที่ผู้อื่นประเทศอ่ืนคิดมาจ าหน่ายให้ 
  การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนของประเทศมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0  
คือ “ครู” ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อการสอนทุกรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ร่วมกับการท างานเป็นกลุ่มและปรับการสอนให้มี
รูปแบบ Interactive learning เน้นการมีส่วนร่วม รวมทั้งการน าสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาเป็น
เครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างห้องเรียน i-SCALE 
คือ ห้องเรียนทันสมัยที่มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน น าสื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน เช่น Facebook  
for education รวมทั้งแอพพลิเคชั่น (application) อาทิ Kahoot!  หรือ plickers ฯ มาสู่กระบวนการเรียนรู้
จากสิ่งใกล้ตัวที่สามารถกระตุ้นความสนใจใฝุรู้ ความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีทักษะในการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้ออกแบบการ
เรียนรู้เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ผู้ชี้แนะ (coach) ผู้เรียนเป็นหลักในกิจกรรมการเรียนรู้ การ
เรียนรู้จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง (วิจารณ์  พานิช. 2555 : 10) ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ที่เป็นการน าโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็ก
สมัยใหม่ชอบ คือ ไอซีที หรือ โลกดิจิทัล (วิจารณ์ พานิช.2556 : 31-33)   การเรียนการสอนที่เน้นการคิดเชิง
ออกแบบ ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นส าคัญ และการผลิตนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมส่วนใหญ่  
  การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ คณะ
ศิลปศึกษา  เปิด 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยศึกษาและดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตร
วิชาชีพครู (5 ปี) โดยรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นรายวิชาวิชาชีพครูบังคับ เนื้อหารายวิชามุ่งให้
นักศึกษาเรียนรู้หลักการพื้นฐานและวิธีการแสวงหาความรู้ การประยุกต์ความรู้ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ในการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ธรรมชาติและประเภทของการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน สถิติเพ่ือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การเสนอโครงการ
เพ่ือท าวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย น าเสนอผลงานวิจัย  การศึกษา
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งานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติการวิจัยใน
ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีความยากและลุ่มลึก  เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  จากผลการเรียนที่ผ่านมาจะพบปัญหานักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนรายวิชาในระดั บต่ า
และต้องมีการสอนซ่อมเสริมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะต้องออกไป
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆทั้งในและต่างประเทศเป็นประจ าและต่อเนื่อง ท าให้การเข้าชั้นเรียนไม่
สม่ าเสมอส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ผู้สอนจึงต้องน าเทคนิควิธีการสอนที่ท าให้
ผู้เรียนๆรู้ตามศักยภาพให้ได้สูงสุดโดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
  กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือ กระบวนการเรียนแบบใฝุรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สังคมออนไลน์ (Social Media) มาเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่น 
(Application) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นล าดับต้น ๆ จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ต่างประเทศชื่อดังอย่าง 
techinasia.com ได้แก่ Facebook (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.2560 : ระบบออนไลน์) รวมถึงแอพพลิเคชั่น
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลซึ่งสามารถสะท้อนผลย้อนกลับได้
ในทันที (Real Time) คือ Kahoot! และ plickers  ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้รายวิชา
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะ ทฤษฎีและการลงมือ
ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเรียนรู้การวิจัยที่ต้องศึกษา สืบค้น  พัฒนาการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปสู่ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สู่การตกผลึกทางความคิดในการท าวิจัย การใช้กระบวนการเรียนแบบ 
Active Learning จึงมีความเหมาะสมและมีความน่าสนใจในการศึกษา สามารถท าให้ผู้เรียนสนใจในการเข้า
เรียน พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนแบบ Active Learning รายวิชาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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วิธีการศึกษา 
 1. วิธีการด าเนินการทดลอง 
  วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Classroom Research) แบบหนึ่งกลุ่ม
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) One Group Pretest-
Posttest Design 
  ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
   1. ขั้นเตรียม  โดยผู้สอนศึกษาเนื้อหา ค าอธิบายรายวิชา เทคนิคการสอน ก าหนดโครงร่างและ
ออกแบบการสอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ชุด ตามลักษณะธรรมชาติเนื้อหาวิชา และทดสอบ 4 ชุด คือ 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติวิเคราะห์ และการแปล
ผลและการเขียนรายงานการวิจัย 
   2. ขั้นทดลองสอน  ด าเนินการตลอดภาคการศึกษา 
    2.1 ทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยน า Plicker และ Kahoot! มาใช้ในการทดสอบย่อย (การ
เรียนรู้แบบใช้เกม (Games)) 
    2.2 ใช้ Facebook for Education ในการสั่งงาน ส่งงาน  วิเคราะห์ วิพากษ์ และอภิปราย
ผล ทั้ง 4 ชุด (การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share))   
    2.3 ด าเนินการเรียนการสอนแบบ RBL (Research based Learning) ในหน่วยการออกแบบ
การวิจัย การแปลผลและการเขียนรายงานการวิจัย 
2.4 ใช้กระบวนการกลุ่มในหน่วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย (การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning Group) 
   3. ขั้นวัดและประเมินผล  โดยการอภิปราย  วิพากษ์ และทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 2. ประชากรกลุ่มเปูาหมาย (Target Group) 
     ประชากรกลุ่มเปูาหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2559 จ านวน  23  คน 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยแอพลิ
เคชั่น Facebook for Education , Kahoot!  และ Plickers   
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความ
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4.1 แผนบริหารจัดการรายวิชา(มคอ.3) รายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2559 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น ามาสร้างแผนบริหารจัดการรายวิชาแบบ Active Learning  หลังจาก
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือให้ตรวจสอบเนื้อหาและความ
ถูกต้อง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไขและเป็นไปตามเกณฑ์ มีค่าความสอดคล้องของ
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ผู้เชี่ยวชาญ (IOC) เท่ากับ 1.00 ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้รายวิชาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดย
การเรียนแบบ Active Learning ด้วยแอพพลิเคชั่น Facebook for Education, Kahoot!  และ Plickers ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมินและด าเนินการประเมิน  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ประกอบด้วยรายการประเมิน 5 
ด้าน จ านวน 66 ข้อ ดังนี้ (1) ความสนใจใฝุรู้ จ านวน 11 ข้อ (2) การมีส่วนร่วม จ านวน 11 ข้อ (3) ความ
รับผิดชอบ จ านวน 17 ข้อ (4) ตรงเวลา จ านวน 12 ข้อ (5) ความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 15 ข้อ ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) รายข้อตั้งแต่ 0.60- 1.00 น าไปใช้ในการประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป และมีค่าความเท่ียง (Reliability) เท่ากับ .81 
 4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบก่อน และหลังเรียน มีลักษณะ เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน จ านวน 4 ชุดๆละ 20 ข้อ ตาม
ธรรมชาติเนื้อหาวิชาที่แตกต่างกัน 4 ชุด หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกโดยการทดสอบค่า p ค่า r  
โดยมีค่า p รายข้อ ตั้งแต่ 0.2-0.8  และ ค่า r เท่ากับ 0.2 - 1.00  มีค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร KR–20 เท่ากับ 
.84,.86, .82 และ .85ตามล าดับ  
 4.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
รายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยแอพลิเคชั่น Facebook for Education, Kahoot!  และ Plickers  
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ และสาขาวิชา มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน Active Learning รายวิชาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 30 ข้อ  ได้แก่ 1) ด้านรายวิชาในหลักสูตร จ านวน 5 ข้อ 2) ด้านผู้สอน จ านวน 5 ข้อ  3) ด้านวิธีการ
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 10 ข้อ 4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน จ านวน 6 
ข้อ และ 5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 4 ข้อ มีค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ ( IOC) 
รายข้อ ตั้งแต่ 0.60-1.00 ค่าความเท่ียง (Reliability) เท่ากับ .86 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบประเมินพฤติกรรม 4 
ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง ตามเกณฑ์การประเมิน ระดับดีมากค่าเฉลี่ย 3.26–4.00 ระดับดี
ค่าเฉลี่ย 2.51–3.25 ระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 1.76–2.50 และต้องปรับปรุง ค่าเฉลี่ย 1.00–1.75 (2) 
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (3) แบบประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด ตามเกณฑ์การประเมินที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51–
4.50 ปานกลางค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 ระดับน้อยค่าเฉลี่ย1.51–2.50 และระดับน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย1.00–1.50 
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรที่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ภาค
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การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 23 คน ได้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูล ร้อยละ 100  เพ่ือน าผลที่ได้
ไปวิเคราะห์ต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  
     5.1 สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ 
และความพึงพอใจ 
     5.2 การทดสอบที (t-test) กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน (Dependent เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
 จากวิธีด าเนินการวิจัยสามารถเขียนเป็นวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังภาพที่ 1 วงจรการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

 
ภาพที่ 1 วงจรการวิจัยเชิงปฏบิัติการการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
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ผลการศึกษา 
  1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียนแบบ Active Learning โดยใช้แอพพลิเคชั่น 
Facebook for Education , Kahoot! และ Plickers รายวิชาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปรากฏผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่มี  
            ต่อการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning รายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้        

 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

x  S.D. แปลความ 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา    

1. ด้านความสนใจใฝุรู้   3.33 .78 ดีมาก 
2. ด้านการมีสว่นร่วม     3.31 .81 ดีมาก 
3. ด้านความรับผิดชอบ   3.23 .76 ดีมาก 
4. ด้านตรงเวลา 3.28 .82 ดีมาก 
5. ด้านความคิดสร้างสรรค์   3.31 .79 ดีมาก 
 รวม 3.29 .79 ดีมาก 

 

  จากตาราง 1 พบว่า  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับดีมาก โดยด้านความ
สนใจใฝุรู้  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.33 ด้านการมีส่วนร่วมและด้านความคิดสร้างสรรค์    มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
3.31 ด้านตรงเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.28 และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.23 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ก่อนและหลังการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ปรากฏผลดังตาราง 2 
 
  



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1048)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ตาราง 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบ 
   Active Learning   รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ชุด 1-4) 
 

 คะแนนสอบ จ านวน x  S.D. ค่า t p-value 
(ชุด 1) ก่อนเรียน 23 18.43 2.48 

13.06 0.00*  หลังเรียน 23 23.87 3.63 

(ชุด 2) ก่อนเรียน 23 15.83 1.64 15.46 0.00* 
 หลังเรียน 23 19.04 2.12   

(ชุด 3) ก่อนเรียน 23 15.65 2.87 13.71 0.00* 
 หลังเรียน 23 20.39 3.94   

(ชุด 4) ก่อนเรียน 23 8.39 0.49 28.48 0.00* 
 หลังเรียน 23 14.78 1.04   

* แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 (p 0.5 , df=22 
  

     จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนแบบ Active Learning  ทั้ง 4 
ชุด  มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด 
1 มี t ค านวณ เท่ากับ 13.06  ชุดที่ 2 ค่า t ค านวณ 15.46  ส่วนชุด 3 มี t ค านวณ เท่ากับ 13.71 และชุด 4 
มีค่า t ที่ค านวณได้  เท่ากับ 28.48  ซึ่งค่า t ที่ค านวณได้สูงกว่าค่า t ตาราง ทุกชุด ที่ระดับความมีนัยส าคัญ 
.05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบ Active Learning ทุกชุด สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปรากฏผลดังตาราง 3 
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ตาราง 3  ผลการวิเคราะห์ภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ  
  Active  Learning  รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลความ 
 ความพึงพอใจของนักศึกษา    

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.53 .55 มากที่สุด 
2. ด้านการวัดและประเมินผล 4.49 .67 มาก 
3. ด้านคุณลักษณะอาจารย์ 4.52 .63 มากทีสุ่ด 
4. ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการสอน 4.35 .64 มาก 
5. ด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ     เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.55 .61 มากที่สุด 

 รวม 4.50 .62 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
รายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด โดยด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ตามมาด้วยด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะอาจารย์ และด้านการวัดและ
ประเมินผล รวมถึงด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการสอนมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนแบบใฝุรู้ (Active Learning) รายวิชาวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลังใช้รูปแบบการเรียนแบบใฝุรู้  
ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  ̅=3.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกด้านมีค่าใกล้เคียงกัน  โดยด้านความสนใจใฝุรู้  มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุด (  ̅=3.33)  
รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  
(  ̅=3.33)  ถัดมาเป็นด้านการตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (  ̅=3.28) และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (  ̅=3.23)   

    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนแบบใฝุรู้ (Active 
Learning) ทั้ง 4 ชุด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05   

    3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนแบบใฝุรู้ (Active Learning) รายวิชาวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(  ̅=4.48) โดยด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าเฉลี่ยมาก
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ที่สุด (  ̅=4.55)  รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (  ̅=4.53)  และด้านคุณลักษณะอาจารย์ มี 
(  ̅ =4.52) ตามล าดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ด้านสื่อและสิ่ง
สนับสนุนการสอน (  ̅=4.35)  

 
อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชา
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกรายการ ทั้งนี้
อาจเกิดจากการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูง
อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดี เกิดแรงจูงใจ 
กระตือรือร้น และเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน โดยธรรมชาติของการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (บุปผาชาติ ทัฬหิกรณ์. 2540) ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมใน
การเลือกกิจกรรมและกลวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้เรียนได้สื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังท ากับผู้อ่ืน การเรียนรู้
มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับวิธีการใช้กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553 มาตรา 30 ที่ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนใน
แต่ละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:14; ราชกิจจานุเบกษา, 2553:1-3) มาตรา 24 การจัดการ
เรียนรู้ยอมรับว่าบุคคลหรือผู้เรียนมีความแตกต่างกัน และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เน้นท างานเป็นทีมใน 3 
ลักษณะ คือ กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และแบบ
ขั้นบันได (IS) (วิจารณ์ พานิช.2555 : 16-21) ดังผลการศึกษาของเดชดนัย จุ้ยชุม เกษรา บ่าวแช่มช้อย และ ศิ
ริกัญญา แก่นทอง (2558)  ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษาใน
รายวิชาทักษะการคิด (Thinking Skills) พบว่า พฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมดีขึ้นทั้งในด้านการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเพ่ือสะท้อนความคิดเห็น
ร่วมกัน เป็นไปตามที่ McKeachie et al., (1986) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบบรรยาย และแบบใฝุรู้ 
(Active Learning) พบว่า การเรียนรู้แบบ Active Learning ด้านพฤติกรรมการพัฒนาทักษะการคิด การเขียน 
การท างานกลุ่ม และการน าเสนอสูงขึ้น 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  ด้วยแอพพลิเคชั่น  Facebook for education,  Kahoot, Plickers สูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการเรียนแบบใฝุรู้ได้ยึดหลักการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
สนใจ และใฝุรู้มากขึ้น ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองโดยแสดงใน
รูปแบบต่างๆ  ทั้งกระบวนการเรียนรู้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ โดยสวีลเลอร์ (Sweeller. 
2006) ได้กล่าวว่าแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน มโนทัศน์ที่
สอนได้ถูกต้องและลึกซึ้ง เกิดความคงทนถาวร ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  สอดคล้องกับ เดชดนัย  จุ้ยชุม เกษรา บ่าวแช่มช้อย และศิริกัญญา แก่นทอง (2558)  
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ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด 
(Thinking Skills) ปีการศึกษา 2558 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา สูงกว่า
ก่อนเรียน ในแนวเดียวกันกับการศึกษาของมิสนรีลักษณ์  ปัทมะทัตต์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการใช้
สื่อการสอน Kahoot เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา 
Fundamental English พบว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการใช้สื่อการสอน Kahoot ของ
นักเรียน มีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้จากการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความชื่นชอบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กล่าวคือ ในกระบวนการเรียนรู้สามารถน ามาใช้ได้ทั้งการน าเข้าสู่บทเรียนสามารถที่จะกระตุ้นความสนใจ 
ความกระตือรือร้นในการมาเข้าเรียนตรงเวลาและมีความสนุกสนานในกระบวนการเรียนรู้ ในกระบวนการ
เรียนรู้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้หลากหลาย มีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน และสามารถศึกษาได้
ทุกที่ทุกเวลา โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้ทั้ง Facebook for 
education, Kahoot, Plickers ซึ่งในการน า facebook มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้นั้นผู้เรียน
สามารถน าเสนอเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาเฉพาะในชั้น
เรียน  สามารถแสดงความคิดเห็น อภิปราย ตอบค าถาม ประเมินผลงาน ฯ สร้างเสริมให้ กิจกรรมการเรียนรู้มี
ความน่าสนใจ วิธีการน าเสนอกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้รวดเร็วโดยไม่จ ากัดเวลา
สอดคล้องกับบริบทการเรียนการสอนของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ต้องออกเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งท าให้กระทบกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เวลาในการเรียนและกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตรงกันอยู่
บ่อยครั้ง  ดังนั้นกระบวนการเรียนแบบใฝุรู้โดยใช้แอพพลิเคชั่น facebook for education จึงตอบโจทย์เป็น
อย่างดีส าหรับการเรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลป์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเกมจะท าให้ผู้เรียนมีความ
สนุกสนาน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนเรียนสามารถเรียนและทบทวนเนื้อหาได้ด้วย
ตนเองและสามารถประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาของ 
สาวิตรี โรจนะสมิต อาร์โนลด์. (2553:72-73) เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุกเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุกในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   1) ควรมีการน ากระบวนการเรียนแบบใฝุรู้ (Active Learning) ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ทั้งเทคนิควิธีสอนและการวัดและประเมินผล โดยใช้แอพพลิเคชั่น kahoot! และ Plickers 
รวมถึงน าสื่อที่ใกล้ตัวนักศึกษา คือ Facebook มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย ทันสมัยและสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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  2) ควรน าผลการวิจัยการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยแอพพลิเคชั่น kahoot! และ 
Plickers ไปด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยสามารถจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้
เฉพาะหน่วย หรือ เนื้อหาบางเรื่อง หรือ เฉพาะการวัดและประเมินผลที่เป็นแบบย่อย หรือ แบบรวม รวมทั้ง
การน าเข้าสู่บทเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาการใช้สื่อนวัตกรรมอ่ืนๆในการเรียนแบบ Active Learning ด้วยแอพพลิเคชั่น 
เช่น Google Classroom เป็นต้น ไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning 
แบบใช้แอพพลิเคชั่นกับแบบใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในรายวิชาต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ต าบลเวินพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือ
ศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ก่อน
และหลังการทดลอง (2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังท า
กิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนชาย
และหญิง อายุระหว่าง 4 ปี - 5 ปี จ านวน 11 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ต าบลเวินพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
 การวิจัยปรากฏผลดังนี้ (1) ผลการวิเคราะห์ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ พบว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์โดยรวมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้าน
เวินพระบาท ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅= 2.72) และมีค่า S.D. เท่ากับ 1.49 และทักษะหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 
( ̅= 4.27) และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.81 (2) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์โดยรวม พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน
โดยเฉลี่ย คือ 1.55 ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเปรียบเทียบ มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันสูงโดย
เฉลี่ย คือ 1.64 รองลงมาคือ ด้านการรู้ค่าจ านวนโดยเฉลี่ย คือ 1.59 และด้านการนับจ านวนโดยเฉลี่ย คือ 1.41 
 
ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย, นิทานเชิงคณิต, การเล่านิทานเชิงคณิต, ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
____________________________________________________________________________________________ 
*ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านอี่เม้ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ABSTRACT 
 The study of mathematical storytelling results on basic math skills Of kindergarten 
students, year 1, Ban Woen Phrabat School Woen Phrabat Subdistrict, Mueang District, 
Nakhon Phanom Province The objectives are: (1) to study basic math skills of preschool 
children who have been organizing math storytelling activities before and after the 
experiment (2) to compare basic math skills of preschool children before and after the 
narrative activities Mathematical tales for early childhood 
 The sample group used in this research was male and female students aged between 
4 years - 5 years. The number of 11 people studying in kindergarten level, 1st year, 2nd 
semester, academic year 2015, Ban Woen Phrabat School Woen Phrabat Subdistrict, Mueang 
District, Nakhon Phanom Province 
 Research results appear as follows. (1) The results of analyzing mathematical skills of 
preschool children by organizing mathematical storytelling activities, found that the overall 
mathematical skills of preschool children, kindergarten 1, Ban Woen Phrabat School Before 
receiving a mathematical storytelling activity Have basic math skills at a moderate level with 
an average level ( ̅= 2.72) and S.D. equal to 1.49 And the skills behind the activities of 
mathematical storytelling Have good basic math skills with an average level ( ̅= 4.27) and 
S.D. equal to 0.81 (2) The results of the comparison of mathematical skills of preschool 
children in kindergarten 1, Ban Woen Phrabat School That has been organizing mathematical 
storytelling activities Which has been organizing mathematical storytelling activities as a 
whole, found that both groups have different changes, on average, 1.55. If considered 
individually, it was found that Comparison There is a different change, the average height is 
1.64, followed by the knowledge. Average is 1.59 and the average count is 1.41 
 
Key words: Early childhood, Mathematics, Math storytelling, Basic math skills 
 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ นั่นคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
การพัฒนามนุษย์นั้น จ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย หรือเด็กปฐมวัยในช่วงวัยแรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งถือเป็น
พ้ืนฐานส าคัญท่ีสุดของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาสูงสุดในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย และสมอง ซึ่งสามารถ
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว หากได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้ถูกทาง 
 การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ถือเป็นส่วนส าคัญของการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย หากเด็กปฐมวัยมีทักษะในการสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ เรียงล าดับ นับจ านวน 
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และมีพ้ืนฐานการค านวณ เด็กปฐมวัยก็สามารถเรียนต่อในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีความสุข ซึ่งการสอน
คณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัยเล็กนั้น ควรให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสท ากิจกรรมด้วยตนเอง ได้สัมผัส ได้จัดกระท า
กับวัตถุของจริง มีประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เด็กปฐมวัยจะเรียนด้วยการปฏิบัติต่อวัตถุเท่านั้น และการ
มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือน ๆ ในห้องเรียน การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย คือ การให้เด็ก
ปฐมวัยได้เล่น มีอิสระในการตัดสินใจ ได้ใช้ความคิด เรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งกิจกรรมเกมการศึกษา เป็นการเล่น
เกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็กปฐมวัยสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้
เด็กปฐมวัยรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องสี รูปร่าง จ านวน ประเภท และ
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับพ้ืนที่ ระยะ 
 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยเรียนควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยได้
พัฒนาทักษะ เกิดการเรียนรู้ ฝึกกาท างานและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน(กรมวิชาการ, 2540 อ้างถึงใน วัชรี ทองดอนหับ, 2545:7)  
 สาระการเรียนรู้ จึงเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ 
สาระการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปีจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กปฐมวัย บุคคลและสถานที่ ที่
แวดล้อมเด็กปฐมวัย ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กปฐมวัยที่เด็กปฐมวัยมีโอกาสใกล้ชิดหรือมี
ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวันและเป็นสิ่งที่ เด็กปฐมวัยสนใจ จะไม่เน้นเนื้อหา การท่องจ า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะหรือกระบวนการจ าเป็นต้องบูรณาการทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ เด็กปฐมวัย เช่น ทักษะการ
เคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะทางคณิตศาสตร์และทักษะวิทยาศาสตร์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 30-35) 
 การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์จึงมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนเป็น
อย่างมาก เนื่องด้วยเป็นวิชาที่ฝึกทักษะที่มุ่งให้คนคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผล รู้จักการคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ (ชลาศัย กันมินทร์ , 2531 : 83) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องครอบคลุมทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา คณิตศาสตร์นับเป็นความสามารถทางสติปัญญา และเป็นทักษะด้านหนึ่งที่
ควรส่งเสริมและจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ถ้ามองไปรอบๆ ตัวจะเห็นว่าชีวิตเราเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์มากมาย เริ่มตั้งแต่เลขที่บ้าน 
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ ปฏิทิน นาฬิกา เวลา การซื้อขาย การคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร สิ่งเหล่านี้ล้วน
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ด้วยทั้งสิ้น (นิตยา ประพฤติกิจ. 2537 : 241) ซึ่งในชีวิตประจ าวันของเด็กปฐมวัยวัย
ก่อนประถมศึกษาจะต้องเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้าเด็กปฐมวัยรู้จักค า
ว่า “เช้า” ซึ่งเป็นค าบอกช่วงเวลา เมื่อจะแปรงฟันเด็กปฐมวัยจะต้องใช้การสังเกต เพ่ือจ าแนกให้ได้ว่าแปรงสี
ฟันอันไหนเป็นของตน เด็กปฐมวัยต้องสังเกตและจดจ าต าแหนงของสีของที่ต้องใช้อยู่เป็นประจ า นอกจากนี้
เด็กปฐมวัยต้องนับจ านวนสิ่งของของใช้ ความคิดเก่ียวกับการเปรียบเทียบจ านวนสิ่งของว่ากลุ่มใดมีจ านวนมาก
ว่ากลุ่มใดน้อยกว่า เป็นต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2532 : 616) ดังนั้นการฝึกให้เด็กปฐมวัยเกิด
ทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะหลักการทางคณิตศาสตร์จะท าให้เด็กปฐมวัยรู้จักคิดเป็นท าเป็น 
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แก้ปัญหาเป็น รู้จักค้นคว้าหาค าตอบด้วย ตนเอง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็น
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ในระดับต่อไปได้ 
 ศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ ( 2551: 28-29 ) กิจกรรมควรออกแบบให้กระตุ้นความคิดทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้
เด็กปฐมวัยรู้สึกสบายๆ กับการแก้ปัญหา สร้างความรักความชอบต่อการท าคณิตศาสตร์ การประเมินผลเน้น
การประเมินการจัดกิจกรรม และกิจกรรมต้องเน้นเด็กปฐมวัยเป็นศูนย์กลางเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก
ปฐมวัย เน้นการประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล ปัญหาและค าตอบจะน ามาใช้ในแง่การวิเคราะห์
และประเมินผล โดยการรวบรวมข้อมูลโดตัวเด็กปฐมวัยเอง ครู ผู้ปกครอง การร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับผู้ปกครอง ตัวอย่างงานของเด็กปฐมวัย การบันทึกความก้าวหน้าของเด็ก
ปฐมวัยจะต้องมี กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิทาน เรื่องราวที่เป็นสถานการณ์เชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหา ได้ท า
กิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหา รวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวัดความยาว พ้ืนที่ความจุ
ปริมาตรและเวลา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การใช้ภาษา การจดบันทึกข้อมูล การคาดคะเน
การประเมิน และวิธีการแสดงผลข้อมูล 
 กิจกรรมจะต้องกระตุ้นเด็กปฐมวัยให้ใช้คณิตศาสตร์แก้โจทย์ปัญหา ได้ใช้การสื่อสารอธิบายความคิดทาง
คณิตศาสตร์ และสร้างแนวทางการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมที่มีความหมาย
ในการสร้างสังคมของเด็กปฐมวัย ได้เชื่อมโยงประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์กับวิชาอ่ืนๆ ในโลกแห่งความจริง 
ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร โดยผ่านการตั้งค าถามและโต้ตอบเกี่ยวกับความคิดทางคณิตศาสตร์ และให้
มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น ให้ท ากิจกรรมเกี่ยวกับกราฟหรือภาพแสดงข้อมูล ซึ่งจะช่ วยสร้าง
ทักษะการเรียงล าดับ การจัดประเภท การเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง ในขณะที่ เด็กปฐมวัยรวบรวม
ข้อมูลและจัดการกับข้อมูล ได้ท าการเปรียบเทียบและสรุปผล อาจท ากิจกรรมเป็นกลุ่มและรายบุคคล รวมถึง
การท าการส ารวจสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนและโรงเรียน มีกิจกรรมการจัดกลุ่มสิ่งของ การนับ การเขียนกราฟ
รูปภาพและใช้วิธีต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อมูล กิจกรรมนิทานเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสม
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัยและช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยและเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็กปฐมวัย ดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548 : 32) ได้กล่าวไว้ว่า 
นิทานเป็นต าราของเด็กปฐมวัย เป็นสื่อที่ใช้ในการสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัย สร้างการ
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยทางด้านสังคม อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม ช่วยให้เด็กปฐมวัยสามารถรับรู้ เข้าใจ ท า
ให้เด็กปฐมวัยซึมซับและรับความรู้ไว้ตามหลักการทาง ทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget) ว่าด้วยการคิดเพ่ือพัฒนา
ความรู้ใหม่และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ การน ากิจกรรมการเล่านิทานไปใช้ในการเรียนการสอนของ 
พันธณีย์ วิหคโต (2536 : 11) พบว่า กิจกรรมการเล่านิทานมีประโยชน์และมีส่วนช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนได้จริง ท าให้การเรียน การสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 นอกจากนี้ นภเนตร ธรรมบวร (2544 : 49) ยังกล่าวว่า การใช้นิทานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือ นิทาน
เชิงคณิตช่วยให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนได้ ถ้ามีการวาดภาพประกอบตามมา หลังจาก
ฟังเรื่องราวในนิทานแล้ว การเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้คิดแก้ปัญหาโดยผ่านนิทานจึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่มี
คุณค่าเพราะนิทานช่วยให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่างมีความหมาย คิดอย่างลึกซึ้ง และน าความคิด รวบยอดที่ได้ 
ไปใช้ในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา และการใช้ภาพวาดท าให้เด็กปฐมวัยได้ใช้ทักษะทางภาษา ในการอธิบาย
กระบวนการคิดหาค าตอบของตน  



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1057) 
 

 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์แก่ เด็กปฐมวัย พบว่า ยังมีมีปัญหามาก 
เนื่องจากเด็กปฐมวัยอายุยังน้อย มีความสนใจในช่วงสั้น และครูผู้สอนมีการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ปฐมวัย ไม่น่าสนใจ และยังมีราคาแพง ผู้วิจัยจึงได้คิดหาวิธีแก้ปัญหาโดยการใช้นิทานเชิงคณิตเพ่ือศึกษาว่าวิธี
ดังกล่าวสามารถส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้นิทานเพ่ือส่ งเสริมพัฒนาการและ
ทักษะทางคณิตศาสตร์แก่เด็กปฐมวัยจะต้องมีการใช้สื่อที่มีความเหมาะสมและท าให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจ
และสนุกสนานไปพร้อมกัน 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิง
คณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังท ากิจกรรมการเล่านิทาน
เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis) 
 1. การศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการใช้แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก 
 2. การเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและหลังการทดลองของ
การใช้แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยมีความแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of research) 
 1. กลุ่มเปูาหมาย  
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชายและหญิง อายุระหว่าง 4 ปี - 5 ปี จ านวน 11 คน        
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ต าบล
เวินพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 2. กิจกรรมที่ใช้ในการทดลอง  
   การเล่านิทานที่มีเนื้อหาเชิงคณิตที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมา จ านวน 5 เรื่อง จากแหล่งหนังสือต่างๆ แล้ว
น าไปใช้กับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ในช่วงเวลากิจกรรมเสริม ประสบการณ์ซึ่งเด็กปฐมวัยมีการวาดภาพประกอบ
หลังการฟังนิทาน เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการนับ การรู้ค่าจ านวน และการเปรียบเทียบ  
 3. ระยะเวลา 
  ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที รวม 15 วัน ในภาคเรียนที่ 
2/2558 
 4. นิทานเชิงคณิต 
   นิทานที่มีเนื้อหาสอดแทรกคณิตศาสตร์ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย เกี่ยวข้องกับทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ในด้าน การนับจ านวน การรู้ค่าจ านวน และการเปรียบเทียบ นิทานที่ใช้ในกิจกรรมมีจ านวน 5 
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เรื่อง ได้แก่ นิทานเรื่องตัวเลขหรรษา ลูกหมูสามตัว หนูน้อยคณิตศาสตร์ ผึ้งน้อยเรียนรู้การเปรียบเทียบขนาด
และระยะทาง ลูกไก่นับตัวเลข 
 5. ตัวแปรที่ศึกษา  
   5.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์  
  5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในด้านการนับจ านวน การรู้ค่า จ านวน และ
การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1. แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต จ านวน 15 แผน  
  2. แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ จ านวน 4 ชุด 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1. แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต  
การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
   ศึกษาหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการจาก เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยและการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ 
  2. สร้างแผนการจัดกิจกรรม ซึ่งน านิทานเชิงคณิตมาเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเล่า นิทาน เชิง
คณิต เพ่ือน าไปใช้กับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวน 15 แผน 
 
การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
  การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
  1. ศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย และการวัด
ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐาน ทางคณิตศาสตร์  
  2. สร้างคู่มือด าเนินการสอบและแบบทดสอบเชิงรูปภาพวัดทักษะพ้ืนฐานทาง คณิตศาสตร์ด้านการ
นับ การรู้ค่าจ านวน การเปรียบเทียบ ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะใช้ ทดสอบเด็กปฐมวัย แบบทดสอบชุดนี้มี
ทั้งหมด 3 ตอน จ านวน 4 ชุด ก าหนดให้นักเรียนกากบาท (×) ค าตอบที่ ถูกต้องเพียงข้อเดียว เกณฑ์การให้
คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0 
  3. น าแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไปใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
เวินพระบาท ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง 
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วิธีด าเนินการทดลอง  
 การด าเนินการทดลองมีข้ันตอนดังนี้  
  ในการทดลองครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
3 วัน วันละ 30 นาท ีรวม 15 วัน โดยมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้  
   1. ผู้วิจัยทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทีละกลุ่ม กลุ่ม
ละ 5 คน จนครบ 20 คน  
   2. ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต เวลา 15.00 – 15.30 น. 
เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน 
   3. .หลังเสร็จสิ้นการทดลองผู้วิจัยท าการทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้วย 
แบบทดสอบฉบับเดิม  
   4. น าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐาน ทาง
คณิตศาสตร์ 
 
ผลการวิจัย (Result) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยของเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเรียงล าดับดังนี้   
   1. ตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง 
   1.1. ผลการวิเคราะห์ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิง
คณิตศาสตร์ พบว่าทักษะทางคณิตศาสตร์โดยรวมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ก่อน
ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 2.72) และมีค่า S.D. เท่ากับ 1.49 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนับ
จ านวน อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 2.95), S.D. = 1.22) รองลงมา คือ ด้านการรู้ค่า
จ านวน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 2.77, S.D. = 1.75) และด้านการเปรียบเทียบ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 
( ̅ = 2.72), S.D. = 1.49) ตามล าดับ 
   1.2. ผลของการศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเวินพระ
บาท หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์พบว่าเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเวิน
พระบาท หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ 
ดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.27) และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.81 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
นับจ านวน และด้านการรู้ค่าจ านวน มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.36), S.D. 
= 0.79) และ ( ̅ = 4.36), S.D. = 0.90) และด้านการนับจ านวนโดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.09), S.D. = 
0.81) ตามล าดับ 
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  2. ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลอง 
   2.1. ผลของการเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 
โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ด้านการนับจ านวนก่อนและหลังการได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิง
คณิตศาสตร์พบว่า ด้านการนับจ านวนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ 
ก่อนการทดลองได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 หลังการทดลองได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ เด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์
ด้านการนับจ านวนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ ผู้ศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่ค้นพบที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิง
คณิตศาสตร์ พบว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์โดยรวมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 2.72) และมีค่า S.D. เท่ากับ 1.49 และทักษะหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.27) และมี
ค่า S.D. เท่ากับ 0.81 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนับจ านวน และด้านการรู้ค่าจ านวน มีค่า
เฉลื่ยที่เท่ากัน อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.36), S.D. = 0.79) และ ( ̅ = 4.36), S.D. = 0.90) 
และด้านการนับจ านวนโดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.09), S.D. = 0.81) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของผลการศึกษาค้นคว้าของ ดวงเดือน คณานุศักดิ์ (2553: บทคัดย่อ) ที่พัฒนาความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม ผลการศึกษาพบว่า สื่อประสมพัฒนาความคิด รวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 65 เช่นเดียวกับการศึกษาของกัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์ (2554: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการสร้างหนังสือ
ภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังการใช้หนังสือภาพ 
นักเรียนทุกคนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การรู้ค่าของตัวเลข 0-9 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.39 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 60 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ จึงสามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ได้เป็นอย่างดีและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสา พนมตั้ง. (2555: บทคัดย่อ) กล่าวไววากระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการวงจรล าดับเวลาสามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับปฐมวัยได้ ซึ่งเป็นแนวทางให้ครู
สามารถน ากระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรล าดับเวลานี้ ไปใช้ใน  การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1061) 
 

  2. ผลของการเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียน
บ้านเวินพระบาท ด้านการนับจ านวนก่อนและหลังการได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์พบว่า 
ด้านการนับจ านวนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 หลังการทดลองได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ เด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ด้านการนับ
จ านวนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ในด้านของการนับ
จ านวนที่ดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
  1.1. การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเป็นการฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล การจัด กิจกรรมการเล่า
นิทานเชิงคณิต เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ต้องสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย ในการจัดบรรยากาศในการเรียนต้องไม่เครียด มีกิจกรรมหลากหลายให้ เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติ
และได้คิด  
  1.2. การจัดกิจกรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ เป็น
พ้ืนฐานได้ โดยใช้คณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเด็กปฐมวัยมาจัดกิจกรรม เช่น 
การเล่านิทาน การเล่นเกม และให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติจริง  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1. ควรมีการศึกษาถึงพัฒนาการในด้านอ่ืน ๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น พัฒนาการทางด้านสังคม 
พัฒนาการด้านภาษา ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต  
  2.2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตกับการจัด  
ประสบการณ์ในรูปแบบอ่ืนที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  
 
  



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1062)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2545). รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์. 
______________. (2548). การเล่านิทาน. วารสารการศึกษาปฐมวัย, (เมษายน), 10.  
เกริก ยุ้นพันธุ์. (2543). การเล่านิทาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  
กัญญนันทน ์กิตติ์ชนะภิรมน์. (2554). การสร้างหนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 
  ส าหรับเด็กปฐมวัย. การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา))  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พันธณีย์ วิหคโต (2536 : 11) .รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
  กลุ่มทักษะ (คณิตศาสตร์) ระดับประถมศึกษา 
นิสา พนมตั้ง. (2555). การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้นิทานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  
  โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อ า นวยศิลป์ จังหวัดบึงกาฬ : กระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจร 
  ล าดับเวลา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 17  
  ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2555 
วิรัชฎา เพ็งธรรม. (2550). การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ส านักงานเขตพื้นที่ 
  การศึกษา สกลนครเขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, สกลนคร. 
สุรี แซ่บู. (2550). การใช้การเล่านิทานเพื่อเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่อง 
  ทางสติปัญญา. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 
 
Hong, H. (1999). Early Childhood Research Quarterly. Effects of Mathematics Learning  
  Through Children Literature on Math Achievement and Dispositional Outcomes.  
McKernan, J. (1996). Curriculum Action Research. London : Kogan Page Limited. 
 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1063) 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD  
เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปี การศึกษา 2560 
LEARNING ACTIVITIES BY USING THE STAD COLLABORATIVE PROCESS,  

THE SUBSTANCE AND PROPERTIES OF THE SUBSTANCE.  
SCIENCE LEARNING GROUP, MATHAYOM 1 

 

อภิรักษ์ มากไถล*  
APIRUK MAKTALAI 

 

บทคัดย่อ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง สารและสมบัติของสาร                 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับคะแนนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 3) และเพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 34 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 การวิจัยปรากฏผลดังนี้  
  1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร แบบร่วมมือ STAD 
พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.03 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 129.77 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่ม แสดงว่า
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 81.03/129.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80         
ที่ก าหนดไว้ 
  2) การเปรียบเทียบระดับคะแนนการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้เรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ไปแล้วนักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 14.21คะแนนเป็น 18.44 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 129.77 
   
____________________________________________________________________________________________ 
*วิทยาลัยนาฏศลิปร้อยเอ็ด 
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3) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD มีค่าเท่ากับ 0.86 
แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.00 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบ STAD  
 

ABSTRACT 
 Learning activities by using the STAD collaborative process,the substance and 
properties of the substance.Science Learning Group, Mathayom1 is intended to 1) Find the 
efficiency of the learning activity plan Substances and properties of substances Science 
Learning Group Mathayom Suksa 1 by using STAD cooperative process 2) to compare the 
level of scientific learning of mathayom suksa 1 students between before and after study 
With a plan to learn about Substances and properties of substances Science Learning Group 
Mathayom Suksa 1 by using STAD 3) to find the effectiveness index of the learning 
management plan Substances and properties of substances By using the STAD cooperative 
group process 
 The sample group used in this research was Mathayom Suksa 1/1, Roi Et College of 
Dramatic Arts. Banditpatanasilpa Institute Ministry of Culture, 34 people, acquired by 
selecting purposive sampling 
Research results as follows 
 1) The efficiency of the learning activity plan Substance and properties of STAD 
collaborators showed that the efficiency of the process (E1) was 81.03, process efficiency (E2) 
was 129.77, the science learning subject of mathayom suksa 1 by using group process. 
Indicates that the efficiency of the learning activity plan is 81.03 / 129.77 which is higher than 
the 80/80 threshold set 
 2) Comparison of the level of scientific learning of mathayom suksa 1 students 
between before and after school Found that Mathayom Suksa 1 students of Roi Et College of 
Dramatic Arts Learned by organizing a learning activity plan Substances and properties of 
substances By using the STAD cooperative process, students have an average score increased 
from 14.21points to 18.44 points or 129.77 percent. 
 3) The effectiveness index of the learning management plan by using STAD cooperative 
process is 0.86, indicating that the student has progressed to 86.00 percent. 
 
Keyword: Learning activities by using the STAD 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาโดย IMD (International Institue 
for Mangement Development)  เมื่อปี 2554 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 57 ประเทศ
ทั่วโลก จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 46 เมื่อปี 2550 ขณะที่ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดยโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International 
Student Assessment หรือ  PISA เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก ที่ด าเนินการโดย 
 Organisation for EconomicCo-operation and Development หรือ OECD) ชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยยังด้อย
วิเคราะห์และพัฒนาการเรียนรู้ โดยค่าเฉลี่ยคะแนนในปี 2552 อยู่ในอันดับที่ 49 จาก 65 ประเทศ และมี
สัดส่วนเด็กไทยเพียง 0.6 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถท าคะแนนอยู่ในระดับ Level 5 หรือ 6 ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้วในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD มีสัดส่วนของนักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ 9.6 เปอร์เซ็นต์ โดยประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้) และฟินแลนด์มีสัดส่วนของนักเรียนที่ท า
คะแนนอยู่ในระดับสูงมากถึง 28.2 เปอร์เซ็นต์ และ 22 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับผลการประเมินโดย PISA สะท้อน
ให้เห็นว่า ไทยจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญ ต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ 
 อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอันเป็นที่มา ท าให้ประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะ
ยกระดับคุณภาพในเชิงของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งน าไปสู่ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการศึกษา ได้ผลสรุปว่า 
สาเหตุส าคัญมาจากปัญหาการขัดประสิทธิภาพ ในด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่งภาพรวมของปัญหาไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียง การขาดทักษะการสอนของครูวิทยาศาสตร์เพ่ือให้
เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงระบบของการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการประเมินผลด้านการศึกษาของนักเรียนไทยด้วย (ชุลีพร บุตรโคตร 30 ส.ค. 2555) 
Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
เขาได้กระท าลงไป (Bonwell, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐาน 2 ประการคือ 1) 
การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ , และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้(receive) ไปสู่การมีส่วนร่วม
ในการสร้างความรู้(co-creators)  ( Fedler and Brent, 1996) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning หรือการเรียนการสอนแบบส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นแนวคิดค่อนข้างใหม่ในการ
ปฏิรูประบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนโดยตรง เป็นการให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง  
 ในการจัดการเรียนการสอนสามารถใช้รูปแบบการสอนต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือช่วย 
เพ่ิมประสิทธิภาพขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านเนื้อหา
สาระต่างๆ ได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้น รวมทั้งได้พัฒนาทักษะสังคมต่างๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะการคิด การแก้ปัญหา (วีณา 
ประชากูล และประสาท เนื่องเฉลิม, 2553) กรมวิชาการ (2545, น.188 - 189) ได้เสนอแนวคิดพ้ืนฐานในการ
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จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้ศึกษาจากสื่อและ
เทคโนโลยีต่างๆ โดยอิสระ ผู้สอนมีส่วนช่วยในการจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้และปรึกษาให้ค าแนะน า
ชี้แนะข้อบกพร่องของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ในลักษณะให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม อาจจัดเป็นกลุ่ม
เล็กๆ 2 คน หรือกลุ่มย่อย 4 – 5 คน หรืออาจจัดให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเรียนก็ได้วิธีการ
สอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอีกวิธีหนึ่ง คือ รูปแบบการแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ 
(Student Team – Achievement Division หรือ STAD) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้
ความสามารถเฉพาะตัวและตามศักยภาพของตนเองในการร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลและร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ โดยสมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกัน
รับผิดชอบ ช่วยเหลือกันและกัน นักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง เมื่อนักเรียนในกลุ่มมีความเข้าใจเนื้อหาแล้ว ก็เพ่ิมความสนใจในการท ากิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งนี้
จะท าให้ผู้เรียนมีบรรยากาศทางการเรียนที่หลากหลายกระตือรือร้นไม่น่าเบื่อ ซึ่งจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น 
 การจัดการเรียนรู้แบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้อีก
รูปแบบหนึ่ง ที่มีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ซ่ึงก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ เทคนิคกลุ่มผลลัพธ์ (STAD)จะเห็น
ได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มทาให้นักเรียนช่วยเหลือกันในขณะเรียน ซักถามปัญหากันอย่างอิสระคนเก่งสามารถ
อธิบายให้เพ่ือนในกลุ่มเข้าใจ และนักเรียนสามารถอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของการหาค าตอบในปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นปัญหาทีท้าทาย และมีปัญหาที่แปลกใหม่ซึ่งไม่เคยพบเห็นมา
ก่อน ความพยายามของนักเรียนแต่ละคนในการหาค าตอบจากปัญหาเดียวกัน จะท าให้เกิดความก้าวหน้าทีละ
น้อย และประสบการณ์ ที่มีค่าดั้งนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมีความหมายมากกว่า แค่การ
เอานักเรียนมารวมกันท างานเป็นกลุ่มย่อยเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือกลุ่มและส่วนรวมโดยการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 จากความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวเบื้องต้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะน าเทคนิควิธีการ
สอนแบบ STAD ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนการจัดการศึกษาแบบ Active Learning มาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา
นักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและเป็นการเรียนรู้แบบผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
เอง โดยใช้ทักษะกระบวนการแบบกล่มร่วมมือ STAD เข้ามามีส่วนช่วย ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Objectives) 
 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ตามเกณฑ์ 
80/80 
 2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับคะแนนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 
 3 เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 
 
สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis) 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD หลัง
เรียนมีระดับคะแนนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นจากก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of research) 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม
นักเรียน 34 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 34 
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด พุทธศักราช 2553 ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้ 
  1. สมบัติของสาร 
  2. การจ าแนกสาร 
  3. สารเนื้อเดียว: สารบริสุทธิ์ 
  4. สารเนื้อเดียว: สารละลาย  
  5. ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร 
  6. การเตรียมสารละลาย 
  7. สารเนื้อผสม 
 4. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและ
สมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่ม



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1068)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ร่วมมือ STAD ในระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 22 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 จ านวน 8 ชั่วโมง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology) 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  การสร้างและการหาคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้าง
ตามข้ันตอนดังนี ้
  1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือครูและหนังสือ
แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  2. ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD 
  3. ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  4. วิเคราะห์โครงสร้างสระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเวลาการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการจัดท าแผนการสอนเรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
  5. เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ประกอบด้วย 
   5.1. สาระส าคัญ 
   5.2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   5.3. สาระการเรียนรู้ 
   5.4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
   5.5. การวัดและประเมินผล 
   5.6. สื่อ/นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
  6. ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD จ านวน 7 แผน 8. ชั่วโมง ตาม
รูปแบบและองค์ประอบที่ออกแบบไว้ 
  7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น เสนอต่ออที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า และ
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา กิจกรรม สื่อ และ
การวัดประเมินผล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าวิจัยได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้สอนคล้องกับข้ันตอนการสอนในแต่ละขั้นซึ่งได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย 
  8. สร้างแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสร็จแล้วน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบหาคุณภาพ และความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลงานวิจัย 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1069) 
 

  9. น าแผนการเรียนรู้ไปทดลอง (Try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 29 คน น าไปปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง 
  10. จัดท าแผนการเรียนรู้พิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 34 คน 
 
การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  
 1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร ได้แก่ แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อสอบ การสร้างข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ และ
วิธีการสร้างข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ของสมนึก ภัททิยธนี (2549 : 82-97) 
 2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอผู้ เชียวชาญชุดเดิมเพ่ือประเมินความเที่ยงตรงตาม
สาระการเรียนรู้ และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตรหาค่า IOC (สมนึก ภัททิยธนี (2549: 
200) พบว่าข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  
 4. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบจริง จ านวน 20 ข้อ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. รูปแบบการศึกษาค้นคว้า 
  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยทดลองแบบ 
One Group Pretest test Design (ล้วน สายยศ อังคณาสายยศ. 2538 : 249) 
 2. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 
  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยท าการ
ทดลองด าเนินการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร จ านวน 7 แผน เวลา 8 ชั่วโมง 
 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 1. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและ
สมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
รอ้ยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจคะแนน เก็บบันทึกคะแนนไว้ 
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1070)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

จ านวน 7 แผน เก็บคะแนนระหว่างเรียน ได้แก่ การประเมินพฤติกรรมการเรียน การทดสอบย่อย เก็บบันทึก
คะแนนจนครบทุกแผน 
 3. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของ
สาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจคะแนน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล 
 4. เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน 
 5. ทดสอบสมมุติฐาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ศึกษาจะด าเนินการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง สารและสมบัติของสาร กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในวันที่ 1 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่ วันที่ 1 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยใช้เวลาสอนทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง     
 3. เมื่อสอนครบทุกแผนการสอนแล้วจะด าเนินการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
หลังเรียน (Posttest)  กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบวัดชุดเดียวกันกับที่ใช้วัดก่อนเรียน 
 4. ตรวจผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย (Result) 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD พบว่า ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.03 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 129.77. แสดงว่า
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD มีประสิทธิภาพ 
81.03/129.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 2. การเปรียบเทียบระดับคะแนนทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้เรียนด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ไปแล้ว
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 14.21 คะแนนเป็น 18.44 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 129.77 
 3. ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้ด าเนินการทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด
เดียวกันแล้วน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนมาวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียน



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1071) 
 

พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่ มร่วมมือ STAD มีค่าเท่ากับ 
0.86  แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.00 
 
การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 
 จากการศึกษาวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ผู้
ศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่ค้นพบควรน ามาอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้ 
  1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) เท่ากับ 81.03 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 129.77. แสดงว่าประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD มีประสิทธิภาพ 81.03/129.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑารัตน์ สุจินพรหม (2546 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง กระบวนการในการด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือที่ประสบความส าเร็จเป็นทีม (STAD) ผลการศึกษาค้นคว้า 
พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกระบวนการในการด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 87.31/81.30 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สมจิตร  หงส์ษา (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติต่อการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 
จังหวัดลพบุรี โดยการสอนด้วยเทคนิคเอส ที เอ ดี (STAD) กับการสอนปกติ ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยการสอนด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี (STAD) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติยา ปลอดแก้ว (2551) ซึ่งได้ศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเรื่อง
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 85.45/84.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
เช่นเดียวกัน 
  2. การเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้เรียนด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ไปแล้ว
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 14.21คะแนนเป็น 18.44 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 129.77 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พรชัย ค าสิงห์นอก  (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการ
ค านวณเกี่ยวกับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอน
โดยใชเทคนิค TGT และเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค TGT และเทคนิค STAD 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.65 และ 71.4 ตามล าดับ และนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค TGT 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1072)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

และเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน (p>.05) และนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนโดยรวมและเป็นรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านคุณค่าต่อการเรียน อยู่ในระดับ
มาก และมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาลูฟ และไวท์ 
(Maloof and White. 2005 : 120-124) ได้ศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนที่เรียนในห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับ
วิทยาลัยโดยจัดกลุ่มแบบวิวิธพันธ์และแบบเอกพันธ์ตามสไตล์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยและการใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (STAD) นิสิตหลักสูตร 2 ปี ที่จะถูกฝึกด้วยยุทธศาสตร์การเรียนเป็นทีม ในปีแรกของการเข้าเรียน
พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มนักเรียนที่จัดแบบเอกพันธ์โดย
เปรียบเทียบกับกลุ่มนักเรียนที่จัดแบบวิวิธพันธ์ซึ่งวัดด้วยคะแนนจากข้อสอบ่อนเรียนและหลังเรียนที่ต่างกัน
และยังพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในพัฒนาการของคะแนนระหว่างปีที่นิ สิตได้รับการฝึกตาม
ยุทธศาสตร์การเรียนเป็นทีมและปีที่นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในปีแรกของการเรียน
นั้นขณะที่นิสิตได้รับการฝึกตามยุทธศาสตร์การเรียนเป็นทีมค่าพัฒนาการของคะแนนการสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนคือร้อยละ 35.5 แต่ในปีที่ 2 นิสิตไม่ได้รับการฝึกตามยุทธศาสตร์การเรียนเป็นทีมค่าคะแนน
พัฒนาการคือร้อยละ 18.6 และยังสอดคล้องกับ พิมล ทวีผ่อง (2544 : 82-90) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการใช้รูปแบบการสอนแบบ่ว
มมือกันเรียนรู้กับการสอนตามคู่มือครู สสวท. กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชารัฐ
วิทยาเสริม จ านวน 63 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แผนการสอนตามคู่มือครู สสวท. และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  3. ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD     
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชุดเดียวกันแล้วน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนมาวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD   
มีค่าเท่ากับ 0.86  แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.00 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ณัฏฐ์กฤตา บึงไกร (2553 : บทคัดย่อ) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติและการจ าแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเท่ากับ 0.6984 แสดง
ว่า แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องสมบัติและการจ าแนกสารที่สร้างขึ้น มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้ผลการเรียนของ
นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น หรือมีความก้าวหน้าและมีความรู้เรื่องสมบัติและการจ าแนกสาร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 69.84 3. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่องสมบัติและการจ าแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุศล ศรีสังเกต และชัยวุฒิ สินธุวงศา
นนท์ (2555 : 784-793 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่าเท่ากับ 0.6653หมายความว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 66.53 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนการเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพ และนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งเป็นวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากร
การเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกันคนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่
เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ   
กัญญาภัทร นามบุตรดี (2553 : 96) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ 
STAD เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบSTAD เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6407 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการจัดท าและน าไปใช้ 
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีเวลาในนักเรียนได้ใช้การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่าง
เพียงพอ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการต่าง ๆได้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
  1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ครูควรให้ค าแนะน า
นักเรียนให้สืบเสาะหาความรู้ ค าตอบโดยตนเองให้มากที่สุด และควรมีการแนะน าการบันทึกผลการเรียนรู้ใน
แบบบันทึกผลแก่นักเรียนเพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
  1.3 ในการแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาค้นคว้า ครูควรแบ่งนักเรียนโดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
เพ่ือให้แต่ละกลุ่มสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  1.4 ในการท ากิจกรรมการทดลอง ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยครูควรให้อธิบายถึงขั้นตอนในการ
ทดลองและดูแลนักเรียนในขณะท าการทดลองอย่างใกล้ชิด 
  1.5 การส ารวจหรือการท ากิจกรรมนอกห้องเรียน ควรมีการก าหนดข้อตกลงและก าหนดเวลาในการ
ท ากิจกรรมร่วมกันก่อนเริ่มด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป 
  2.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพความ
พร้อมในทุก ๆ ด้านของผู้เรียน ครูผู้สอนจึงควรระมัดระวังเรื่องรูปแบบกิจกรรมที่จัดให้ ควรมีความเหมาะกับ
เนื้อหาสาระ และเหมาะสมกับความสามารถของกลุ่มบุคคลด้วย 
         2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เรียนมีส่วนร่วมต่อการเรียนของตนเองอย่างตื่นตัว คิดสิ่งที่ตนก าลังกระท า
จากข้อมูลหรือกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา มีการอภิปรายและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดย
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นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์และการลงมือกระท า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
  2.3 ครูควรเป็นกัลยาณมิตร และชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนก่อนด าเนินการสอนเพ่ือจะได้
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
  2.4 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ ผ่านการทดลองใช้ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างน าไปใช้ รวมถึงความยาก
ง่ายของเนื้อหาสาระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การจัดการเรียนรู้ ในยุคศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนพัฒนาพัฒนาศักยภาพ ทางความคิด การ
ตัดสินใจ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ที่ก าหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านผู้เรียนรู้ 
ฉลาดรู้ และมีปัญญา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ การคิดขึ้นสูงรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก ซึ่งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นด่านสุดท้ายของการเตรียม
บัณฑิตเข้าสู่โลกของการท างานจริง ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา จึงมี ความจ า เป็นที่จะต้องปรับตัวพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมเข้าสู่โลกของการ
ท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน ฝึกคิดวิเคราะห์  
ประเมิน ตีความ อนุมาน และสังเคราะห์ข้อมูลผ่านกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดโต้แย้งให้ เหตุผล 
กิจกรรมแก้ ปัญหา และกิจกรรมที่ส่งเสริมการก ากับตนเอง น าไปสู่การคิดขั้นสูง การน าเสนอรูปแบบการสอนที่
ส่งเสริมการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูจะท าให้เกิด ประสิทธิภาพทั้งตัวผู้เรียนและการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ,นักศึกษาวิชาชีพครู 
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ABSTRACT 
 Learning management in the 21st century focused on students developing their mental 
potential, Decision and Self-Learning Development to Sustainable Knowledge Concept. 
Quality of graduates according to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF) 
and desirable characteristics graduates in Bachelor degree in Education Program. define the 
level of people with the functions that learners want Smart and wise insights will support 
your advanced way of thinking. Institutions in higher education as it is the last station for 
preparing students readiness for the real world of work. Critical thinking is an essential skill 
for Pre-service Teacher. This article discusses beneficial techniques for teaching critical 
thinking skills. 
  
Keywords: Critical Thinking, Pre-service Teacher, Teaching Methods 
 
บทน า 
 การคิดเป็นทักษะเบื้องต้น อันเป็นพ้ืนฐานที่จะท าให้นักศึกษาเป็นผู้ มีความสามารถด้านสติปัญญา ซึ่ง
การฝึกสมองสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเรื่องของการคิดไม่ใช่เรื่องของการจ า  เพราะ
ถึงแม้ว่าการจ าจะเป็นสิ่งที่จ าเป็น เป็นสิ่งที่ส าคัญและมีประโยชน์ แต่ก็เป็นเพียงขั้นพ้ืนฐานของสมองที่จะต้องมี
ความรู้ ความจ าเพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งการคิดเป็นการท างานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพียงแต่
ว่าเราต้องจัดการเรียนรู้ หรือสิ่งกระตุ้นให้มากพอที่สมองจะได้คิด ทักษะการคิดซึ่งเป็นส่วนส าคัญของความ
ฉลาดเป็นสิ่งที่เรียนรู้ และพัฒนาได้ อาจกล่าวที่ว่า “ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ คือ การรู้ จักคิด คนที่คิดเป็น คือ 
คนที่เรียนรู้เป็น” โดยเฉพาะถ้าเราเข้าใจวิธีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพของสมอง เราก็
สามารถจัดการเรียนรู้ ที่ดีมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย กระตุ้นฝึกฝนให้สมองคิดด้วยการใช้กลยุทธ์
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณได 
 
ความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อวิชาชีพครู 
 การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ การผลิตบัณฑิตครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่น าไปสู่การสร้าง ก าลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งก าหนดอยู่ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของบัณฑิตด้านเป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ มีปัญญา 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองให้ เป็นบุคคลที่เรียนรู้ และรอบรู้ ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี ) พ.ศ.2562, 2562) จะเห็นว่าทักษะการคิดวิจารณญาณซึ่งเป็นการคิดขั้นสูง เป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่
สถาบันระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาในวิชาชีพครู อาจารย์ในฐานะที่รับผิดชอบใน
การผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู จึงควรจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา ทักษะการคิดตั้งแต่ทักษะการคิดระดับพ้ืนฐาน



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1078)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ไปจนถึงทักษะการคิดขั้นสูง เมื่อนักศึกษาวิชาชีพครู จบไปเป็นครูจึงจะสามารถพัฒนาเยาวชนไทยให้เกิดทักษะ
การคิดเชิงวิจารณญาณได 
 ทักษะการคิดเป็นการท างานของสมองพร้อมจะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้จากธรรมชาติ สมองมี
ศักยภาพที่จะจัดระบบข้อมูลการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวขณะเดียวกันสมองก็สามารถ สร้างแฟูมข้อมูล
ความจ าใหม่ๆที่เกิดจากการคิดและการเรียนรู้ เพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของทักษะการคิดไว้ 
ดังนี้  
 Piaget (1964) กล่าวว่า การคิด คือการปฏิบัติการทางสมอง ซึ่งการปฏิบัติการทางสมอง  คือ การที่
สมองที่แปลงความรู้ ใหม่ให้เหมาะสมที่จะเก็บเข้าที่เข้าทาง (Accommodation) ดังนั้น เมื่อสมอง ท างานจึง
ต้องมีกระบวนการคู่เกิดขึ้นเสมอ คือ การรับ (Assimilation) และการเก็บ 
(Accommodation) เพ่ือเก็บความรู้ ใหม่ไปปรุงแต่งแบบแห่งความคิด (Though Pattern) และท าหน้าที่
แปลง (Transform) สิ่งใหม่ที่เข้ามาโดยอาศัยความรู้ เดิมที่มีอยู่บ้างแล้ว จากนั้นจึงเก็บความรู้ ใหม่ที่เข้าที่เข้า
ทางแล้วให้เป็นระบบ 
 Hilgard (1967) กล่าวว่า การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง โดยมีกระบวนการ ใช้สัญลักษณ์แทน
สิ่งของหรือสถานการณ์ต่างๆ หรือเป็นกระบวนการที่เป็นภาพหรือสัญลักษณ์แทน สิ่งของหรือสถานการณ์ต่างๆ 
ให้ปรากฏขึ้นในความคิด (idea) หรือจิตใจ (mind) 
 ทักษะการคิด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ 
  1. ทักษะการคิดพ้ืนฐาน (Basic Skill) หมายถึง ทักษะการคิดที่เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น ต่อการคิดใน
ระดับสูงขึ้นหรือซับซ้อนขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทักษะการสื่อความหมายที่บุคคล  ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ในการ
สื่อสารความคิดของตน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การรับรู้ การจดจ า การคงสิ่งที่เรียนไปแล้วไว้ได้ภายหลังการ
เรียนนั้น การบอกความรู้ ได้จากตัวเลือกที่ก าหนดให้ การบอกความรู้ออกมาด้วยตนเอง การใช้ข้อมูล การ
บรรยาย การอธิบายการท าให้กระจ่าง การพูด การเขียน และการแสดงออกถึงความสามารถของตน 
  2. ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or General thinking skills) หมายถึง 
ทักษะการคิดที่จ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานของ การคิดขั้นสูงที่มีความ
สลับซับซ้อน ซึ่งคนเราจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ เนื้อหาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ได้แก่ ทักษะการสังเกต การส ารวจ การตั้งค าถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การระบุ การจ าแนก
แยกแยะ การจัดล าดับ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การสรุปอ้างอิง การแปลความ การตีความ การ
เชื่อมโยง การขยายความ การให้เหตุผล และการสรุปย่อ 
  3. ทักษะการคิด ขั้น สูงหรือทักษะการคิดสลับ ซับ ซ้อน (Higher order or More complexed 
thinking skills ) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้นและต้องอาศัยทักษะ การสื่อความหมายและ
ทักษะการคิดที่เป็นแกนหลาย ๆ ทักษะในแต่ละข้ัน ทักษะการคิดขั้นสูง จะพัฒนาได้เมื่อเด็กได้พัฒนาทักษะการ
คิดพ้ืนฐานจนมีความช านาญพอสมควรแล้ว ทักษะ การคิดขั้นสูงที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ การสรุปความ การให้ ค า
จ ากัดความ การวิเคราะห์ การผสมผสาน ข้อมูล การจัดระบบความคิด การสร้างองค์ความรู้ การก าหนด
โครงสร้างคามรู้ การแก้ไขปรับปรุง โครงสร้างความรู้ ใหม่ การค้น หาแบบแผนการหาความเชื่อพ้ืนฐาน การ
พยากรณ ์การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมติฐาน การตั้งเกณฑ์ การพิสูจน์ความจริงและการประยุกต์ใช้ความรู้ 
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การคิดขั้นพ้ืนฐานเป็นทักษะการคิดเบื้องต้นที่จะน าไปสู่คิดข้ันสูง ซึ่งการคิดขั้นพ้ืนฐานเป็น การคิดแบบธรรมดา
ทั่ว ๆ ไป เป็นการกระท าที่เป็นนิสัย ขาดการไตร่ตรอง ท าได้ ง่าย ๆ โดยไม่ต้องสอน แต่การคิดขั้นสูง เป็นการ
ผสมผสานของคุณลักษณะหรือองค์ประกอบที่ซับซ้อน มากขึ้น เช่น การวางแผน การท านาย การก ากับ การ
ประเมิน และการตั้งค าถาม รวมถึงขั้นตอนของ การใช้ทักษะหลาย ๆ ทักษะร่วมกัน เช่น การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นค าที่มีรากฐานมาจากภาษากรีก 2 ค า คือ 
“kriticos” หมายถึง การตัดสิน (discerning judgement) และค าว่า “criterion” หมายถึง มาตรฐาน 
(standards) ดังนั้นจากรากศัพท์ หมายถึง ความคิดการตัดสินตามมาตรฐาน (Bailin, S.,2002) ซึ่งเป็นการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดสลับซับซ้อน กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะ
น าไปสู่การคิดตัดสินใจอย่างรอบคอบ เพ่ือให้เห็นว่าเรื่อง ใดควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ สิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท า 
เพราะเหตุใด  
 ผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  อย่างมีเหตุผล ไม่
ยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก ก่อนตัดสินใจอย่างใดต้องมีข้อมูลหลักฐาน  เพียงพอ และสามารถเปลี่ยน
ความคิดเห็นของตนเองได้ หากเห็นว่าความคิดเห็นของผู้อ่ืนดีกว่า มีเหตุผลมากกว่า นอกจากนี้ผู้ที่มีความคิด
อย่างมีวิจารณญาณจะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ในการแสวงหา ข้อมูล และความรู้ อยู่เสมอ ตลอดจน
เป็นผู้ที่มีเหตุผล ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ ของตนเองเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ไวต่อความรู้ สึกของผู้ อ่ืน 
เข้าใจผู้ อ่ืนท าให้ รับรู้ สถานการณ์ความคิด ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ดี ดังนั้น การพัฒนาความคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็น กระบวนการคิดที่ใช้เหตุผล มีการศึกษาข้อเท็จจริง หลักฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจแล้วน ามาพิจารณา วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอาจารย์ผู้ สอนมีส่วนส าคัญในการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น 
 1. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้น กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนรู้ จักคิดในสิ่งที่เรียน รู้ จัก
คิดในแง่ของการตีความหมายในรายละเอียด รู้ จักขยายผล ของสิ่งที่คิดและปรับสิ่งที่ได้จากการคิดดังกล่าวไป
ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้ปัญหาวิธีแก้ไขปัญหา บนพ้ืนฐานของข้อมูลต่าง ๆ โดยน ามาวิเคราะห์ 
พิจารณาความน่าเชื่อถือก่อน การตัดสินใจ ประเด็นส าคัญคือการสร้างให้ผู้เรียนรู้จักคิดก่อนท า และสามารถ
อธิบายการกระท าของตนว่ามีเหตุผลอย่างไร การฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผลจะใช้ค าถามว่า “ท าไม” ให้ผู้เรียนตอบ
โดยมีพ้ืนฐานรองรับอยู่เสมอ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเองเป็นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความรู้สึกที่เป็นอิสระ ซึ่งผู้สอนอาจจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกโรงเรียน และให้ ผู้เรียนได้ มีโอกาสตัดสินใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นการฝึกฝนและพัฒนา
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ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ อันเป็นพ้ืนฐาน ส าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง 
 3. จัดสื่อการเรียนรู้ แบบต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ซึ่งสื่อมีหลาย
รูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ บทความประเภทต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ นิทาน  ฯลฯ เมื่อผู้เรียนอ่านแล้ว
อาจารย์อาจใช้ค าถามฝึกการคิด เช่น เรื่องนี้คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการ
อ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ วิธีหนึ่ง อาจารย์อาจ จัดท าแบบฝึกหัดทักษะการเรียนรู้
ให้ แก่ ผู้ เรียน ซึ่งอาจมีรูปแบบ หลากหลาย เช่น สถานการณ์ จ าลอง และอาจารย์ใช้ค าถามเพ่ือฝึกการคิด
หลังจากผู้เรียน อ่านสถานการณ์แล้ว หรือฝึกการคิดจากภาพ เป็นต้น 
 4. ฝึกให้ผู้เรียนมีการอภิปรายร่วมกันตามหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ หรือเป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ในข่าวประจ าวัน จากการ์ตูนล้อการเมือง 
จะท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ฝึกให้ผู้เรียน  มีทักษะในการลงข้อสรุปและรู้ จัก
ประเมินความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ท าให้ ผู้ เรียนรู้ จักการอ้าง เหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยใจเป็น
กลาง  
 5. ส่งเสริมให้ ผู้เรียนรู้ จักวางแผนการท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยแนะน าให้ ผู้เรียน วางเปูาหมาย 
ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ โดยมีข้อมูล หลักฐานในการตรวจสอบและใช้ 
เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจรับปรุง หรือด าเนินงาน ตามแผนและรู้ จักวิธีการในการแก้ ปัญหาได้ อย่าง
เหมาะสม รอบคอบและควบคุมตนเอง ให้ด าเนินงานตามแผน และมีการตรวจสอบ ตลอดจนเมื่อมีการ
ด าเนินงานตามแผนแล้วมีการประเมินผลการด าเนินงานนั้นจัดได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้
ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีหลากหลายวิธี ดังนี้ 
 1. การสอนโดยใช้ค าถาม (Questioning Method) โดยผู้สอนมีการใช้ค าถามกระตุ้น ผู้เรียนในลักษณะ
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นความคิดเชิงเหตุผล การวิเคราะห์ วิจารณ์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
 2. การสอนโดยการสืบค้น (Inquiry Method) โดยผู้สอนตั้งค าถามกระตุ้นผู้ เรียนใช้กระบวนการทาง
ความคิดหาเหตุผล ค้นพบแนวทางในการแก้ ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยวิธีที่  หลากหลาย เช่น เชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมกับความรู้ ใหม่ การสังเกต โดยการตั้งค าถามเพ่ือการสืบค้น อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างใด 
เพ่ือให้ผู้เรียนหาเหตุผลมาอธิบายสาเหตุ 
 3. การสอนโดยใช้ แผนที่มโนทัศน์ (Concept mapping) เป็นการสอนที่ให้ ผู้ เรียนจัดระบบเนื้อหา
สาระที่ได้เรียนรู้ จัดล าดับและเชื่อมโยงความส าคัญของแต่ละมโนทัศน์ 
 4. การสอนแบบแก้ปัญหา (Problem solving method) การสอนที่เน้นให้ ผู้ เรียนคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
 5. การสอนโดยการระดมสมอง (Brain – storming) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็น มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้มากที่สุด มีการอภิปราย ทบทวนความคิดทั้งหมด จัดหมวดหมู่
หรือประเภท รวมทั้งจัดให้มีการอภิปรายทบทวนความคิด 
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 6. การสอนโดยโค้ช (Coaching) เป็นวิธีการสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะ
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดจากการเรียนรู้ ด้วยการน าตนเอง โค้ชเป็นรูปแบบหนึ่งของการนิเทศเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 7. การสอนแบบการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) เป็นกระบวนการซึ่ง ผู้เรียนแต่ละคน
มีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง ผู้เรียนจะท าการวิเคราะห์ความต้องการที่จะเรียนรู้การเลือกวิธีการเรียนรู้ การ
แสวงหาแหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง  ประเมินตนเอง โดยอาจารย์ท าหน้าที่
กระตุ้นและให้ค าปรึกษาผู้เรียน 
 8. การสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-center) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จัดหรือ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล วิธีการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณธรรม 
ค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ศึกษา 
ค้นคว้า ทดลองและแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ตามความถนัดความสนใจ ด้วยกระบวนการและแหล่งการ
เรียนรู้ ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
 9. การสอนแบบปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) เป็นวิธี การสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีที่สามารถเพ่ิมสมรรถนะการคิดวิเคราะห์และการตั้งค า ถามการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนได้และควรส่งเสริมให้น าวิธีการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาเป็นแนวทางการเรียนการ
สอน 
 10. การเรียนรู้ โดยการสะท้อนคิด (Reflective thinking) เป็นวิธีใช้ที่ช่วยให้มรการคิดใคร่ครวญอย่างถี่
ถ้วนโดยการคิดย้อนกลับในประเด็นที่ก าลังคิดเพ่ือเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่คิดให้เป็นความรู้ และ
การเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องนั้น การสะท้อนคิดเป็นวิธีการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นที่การคิดเกี่ยวกับ
สิ่งที่คิดอยู่ สิ่งที่ปฏิบัติหรือที่เป็นอยู่ 
 11. การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) เป็นวิธีการสอนในการท าให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
และสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างมีเหตุผล หลักการส าคัญของการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ ตามสภาพ ประกอบด้วย 5 ประการ ได้ แก่ 1. การเรียนรู้ เกิดขึ้นในบริบทที่
เป็นจริงและจากการแก้ ปัญหาในสภาพจริง 2. ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ จากการกระท าแก้ปัญหาการมี
ปฏิสัมพันธ์ 3. ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้น 4.ผู้สอนเป็นแหล่งเรียนรู้และผู้อ านวยความสะดวก 5. แหล่ง
ความรู้มีความหลากหลาย และขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้น ได้แก่ 1. ขั้นกระตุ้นความคิดเดิม 2. ขั้นเสนอ
ปัญหา 3. ขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 4. ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 5. ขั้นประยุกต์ใช้ 
 12. การสอนที่ใช้การวิจัย เป็นฐาน (Research-based Learning) สอน โดยการมอบหมายงานให้
นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สรุป และน าเสนอกระบวนการวิจัย และผลการวิจัยเป็นวิธีการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ด้วยตนเอง เกิดความเชื่อมโยงความรู้ เกิดแนวคิดใหม่ ตลอดจนการน าแนวคิดไปให้  
 ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังทั้งวิชาความรู้ และความประพฤติให้แก่เด็ก และเยาวชน ครูจึง
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญท่ีจะท าให้เด็กไทยเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ และมิติอ่ืน ๆ เช่น การพัฒนา
ทางร่างกายด้วยวิชาพลศึกษา พัฒนาด้านอารมณ์ด้วยศิลปศึกษา นาฏศิลป์ และดนตรี ซึ่งวิชาดังกล่าวจะพัฒนา
ให้เยาวชนมีความรู้อย่างสมบูรณ์ในทุกด้าน ดังนั้น การผลิตครูจึงจ าเป็นต้องเน้นการเรียนการสอนที่มีการ
พัฒนาทักษะอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะ อย่างยิ่งครูที่มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่จะสามารถน าทฤษฎี
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ทางการศึกษาที่ได้เรียนรู้ น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถตอบโจทย์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หล่อหลอมนักศึกษาวิชาชีพครู เพ่ื อเป็นครู
คุณภาพและน าไปสู่การผลิตเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป 
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ภาษาไทยกับภาษาลาว ภาษาพูด ภาษาเขียน บ้านพี่เมืองน้อง  
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บทคัดย่อ 

   บทความ เรื่อง ภาษาไทยกับภาษาลาว ภาษาพูด ภาษาเขียน บ้านพ่ีเมืองน้อง มีวัตถุประสงค์ในการ
เขียนคือ ต้องการทราบประวัติความเป็นมาของภาษาไทย ประวัติความเป็นมาของภาษาลาวที่ทั้งสองประเทศ
ใช้สื่อสารกันในท้องถิ่นของตน รวมถึงปัจจัยต่างๆที่ท าให้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษาลาวและภาษาไทย
คล้ายคลึงกัน ผลการศึกษา พบว่า ตัวอักษรไทยมีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากลายสือไทยที่พ่อขุนรามค าแหง 
ทรงประดิษฐ์ขึ้น และมีวิวัฒนาการทางภาษา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีพัฒนาการจนมาถึง
รูปแบบที่เราใช้ในปัจจุบัน ตัวอักษรลาวมีนักวิชาการให้ความเห็นแตกต่างกันออกไปถึงที่มาและวิวัฒนาการของ
อักษรลาว คือ 1. อักษรลาวมีวิวัฒนาการมาจากอักษร เทวนาครี อันเป็นอักษรของอินเดียทางเหนือมีสาย
วิวัฒนาการมาพร้อมกันกับอักษรขอมโบราณ 2. ลายสือไทยนั้นส่งอิทธิพลโดยตรงต่ออักษรลาว 3. มาจากจาก
ลายสือไทยพัฒนาเป็นอักษรฝักขามจากนั้นเป็นอักษรไทยน้อยและอักษรลาวตามล าดับ อักษรลาวโบราณ
บางส่วนได้มีอิทธิพลต่ออักษรไทยในสมัยหลังสุโขทัยเป็นต้นมา ปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษา
ลาวและภาษาไทยคล้ายคลึงกัน คือ มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ทั้งทางสื่อสารมวลชน การเรียนรู้ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิจการค้า มีการแพร่กระจายทางภาษา จากการติดต่อสัมพันธ์ รับวัฒนธรรมของกัน
และกัน ทั้งปัจจัย ด้านภูมิศาสตร์ ด้านศาสนา ด้านเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยนี้ท าให้เกิดการยืมภาษาข้ึนนั่นเอง  
   
ค าส าคัญ: ภาษาพูด, ภาษาเขียน 
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*วิทยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา   
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บทน า 
 ภาษา ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กิริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถท าความเข้าใจกันได้ 
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ ส่วนภาษาในความหมายอย่างแคบนั้น 
หมายถึง เสียงพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันเท่านั้น บันลือ  พฤกษะวัน(2522) ได้ให้ความหมายของภาษาไว้
ว่า “เครื่องมือที่ใช้สื่อความหมายที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์”  (MAY, อ้างถึง บันลือ  พฤกษะวัน ,2522)  ได้
กล่าวถึงภาษาว่าการที่มนุษย์ใช้ภาษาสื่อความหมายกันได้ ย่อมเป็นเครื่องแสดงว่ามนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์   
 นอกจากนี้ ศุภวัตน์  ชื่นชอบ(2524)  ได้ให้ความหมายของภาษาไว้ดังนี้ ภาษา  หมายถึง  เสียงหรือ
กริยาอาการท่ีเป็นสื่อเข้าใจความหมายรู้กันได,้ ค าพูด, ถ้อยค าที่ใช้พูดจากัน โดยสรุปแล้วภาษาคือเครื่องมือที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารกันและกันให้เข้าใจนั่นเอง บันลือ  พฤกษะวัน (2522) กล่าวว่า ภาษาเป็นสิ่งจ าเป็นต้องใช้
สื่อความหมายกันได ้ ดังนั้นภาษาจึงมีความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  1. มนุษย์ใช้ภาษาในการติดต่อท าความเข้าใจกันได้ กล่าวคือ สามารถใช้ภาษาแสดงความต้องการ
ทางร่างกายและจิตใจด้วย 
  2. มนุษย์ใช้ภาษาเพ่ือด าเนินกิจกรรมส าคัญและจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
  3. ภาษาเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน   โดยเน้นการฝึกฝนที่ถูกวิธีเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  4. ภาษาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในสังคม เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารและมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 
  5. ภาษามีความส าคัญต่อบุคคลเพราะการที่บุคคลรู้จักใช้ภาษาได้ดีขึ้นย่อมได้รับการยกย่องจาก
สังคม 
  จะเห็นได้ว่า ภาษามีความส าคัญกับชีวิตคนเรามาก ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็จะมีภาษาที่เป็น
เอกลักษณ์หรือเฉพาะของตน ภาษานั้นใช้ในการสื่อความหมายให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด หรือการถ่ายทอด
ความรู้ และสื่อความหมายกันให้เข้าใจ ถึงแม้อยู่คนละประเทศถ้าหากมีภาษาที่ใกล้เคียงกันหรือมีบรรพบุรุษ
กลุ่มเดียวกัน เช่น ประเทศไทยและประเทศลาวยังสามารถถ่ายทอดค าพูดในการใช้ภาษา สื่อความหมาย เข้าใจ
กันได้ ในกรณีของภาษาไทยและภาษาลาวนั้นผู้พูดทั้งสองภาษานี้สามารถสื่อสารกันเข้าใจ เนื่องจากเป็นภาษา
ในตระกูลเดียวกัน อีกทั้งภาษาลาวยังมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาไทยถิ่นอีสาน จึงท าให้ไม่ต้องใช้ล่ามหรือผู้
แปลภาษา 
  ภาษาไทยและภาษาลาวมีลักษณะใกล้เคียงกันมากเนื่องจากอยู่ในตระกูลภาษาเดียวกัน คือ ตระกูล
ไท (Tai Family) ท าให้คนไทยและคนลาวสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจแม้ว่าจะใช้ภาษาของตนเองสนทนาก็ตาม  
และเนื่องจากไทยและคนลาวมีพรมแดนที่ติดกันจึงมีการติดต่อกันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
(วิภาวรรณ  อยู่เย็น, 2537)  
  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ประเทศไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งที่คล้ายคลึงและ
แตกต่างกันเป็นผลมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์  รากฐานทางวัฒนธรรมและการนับถือศาสนา ภาษา  ประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มีการพูด เขียน คล้ายคลึงกับไทยก็คือ ลาวเพียงชาติเดียวเท่านั้น ส่วนชาติอ่ืน ๆ ก็จะใช้ภาษาของ
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ตน  ไม่ว่าจะเป็นพม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โดยที่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะเป็นภาษากลางที่ใช้
ติดต่อกันได้ทั่วทั้งภูมิภาค  
  โดยทั่วไปแล้วเมื่อผู้พูดสองภาษาหรือมากกว่าสองภาษามีการติดต่อสื่อสารกันย่อมท าให้เกิดการ
ปรับตัวเข้าหากันของทั้งสองภาษาหรือการลู่เข้าของภาษา ภาษาใดภาษาหนึ่งอาจจะยืมลักษณะทางภาษาของ
ภาษาอ่ืนเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร  ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปจน
บางครั้งเจ้าของภาษาอาจไม่ได้สังเกตหรือรู้สึกตัวว่าตนเองรับเอาลักษณะทางภาษาของภาษาอ่ืนที่ ตนเอง
ติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจ านั้นมาใช้ 
  ในความคล้ายคลึงของภาษาพูดและภาษาเขียน รวมถึงส าเนียงที่คล้ายกันในพ้ืนถิ่นทางภาคอีสาน
ของประเทศไทยจะมีความคล้ายคลึงกันมาก ผู้เขียนจึงมีความสนใจจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาเขียน ของ
ภาษาลาวและภาษาไทย รวมถึงภาษาพูดของลาวและภาษาพูดของชาวภาคอีสานในประเทศไทย  
 
วัตถุประสงค ์
 1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาไทยและภาษาลาว 
 2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษาลาวและภาษาไทยคล้ายคลึงกัน 
   
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ภาษาเขียน หมายถึง ภาษาที่ใช้ในงานเขียนซึ่งเป็นทางการมากกว่าภาษาพูด ใช้สื่อสารทางเอกสาร
ในประเทศไทยและประเทศลาว 
 2. ภาษาพูด หมายถึง เสียงพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันในท้องถิ่นที่ตัวเองอาศัยอยู่ คือภาษาพูดของคนภาค
อีสานประเทศไทย และภาษาพูดของคนประเทศลาว 
 
ประวัติความเป็นมาของอักษรไทย 
 พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย เมื่อปีมหาศักราช 1205 ตามที่ระบุในศิลา
จารึกหลักท่ี 1 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1826 อักษรไทยหรือลายสือไทยที่พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ขึ้น
นั้น นับว่าเป็น อักษรชุดแรกของไทย เพราะไม่ปรากฏว่ามีศิลาจารึกหรืออักษรไทยก่อนสมัยพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช ดังที่ปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 4 ความ ว่า... “...เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี 
1205 ศก ปีมะแม พ่อขุนรามค าแหงหาใคร่ใจในใจ แลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึ่งมีเพ่ือขุนผู้นั้นใส่ไว้...”  
 นักวิชาการสันนิษฐานว่า ลายสือไทยหรืออักษรไทยที่พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรง  ประดิษฐ์ขึ้น คงได้
อาศัยอักษรต้นแบบคือ อักษรขอมโบราณและอักษรมอญโบราณเป็นต้นแบบ  (ส านักวัฒนธรรมกีฬาและการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, 2556) 
 วิวัฒนาการภาษาและอักษรไทยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พบ หลักฐานการประดิษฐ์
ลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหงโดยดัดแปลงอักษรจากอักษรขอมโบราณ และมอญโบราณ จากนั้นอักษรก็ได้
พัฒนาเรื่อยมาในสมัยพญาลิไท สมัยอยุธยาตอนต้น อยุธยาตอนกลาง อยุธยาตอนปลาย และรัตนโกสินทร์
ตอนต้น นอกจากวิวัฒนาการอักษรแต่ละยุคสมัยแล้ว ยังมีอักษรเฉพาะแบบที่สร้างขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เช่น ใช้
อ่านภาษาบาลี ปรับเพื่อให้ภาษาไทยทันสมัย ใช้สะดวกข้ึน แต่อักษรเฉพาะ แบบเหล่านี้ไม่นิยม ใช้จนยกเลิกไป
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ในทีสุ่ด อักษรเฉพาะแบบ ได้แก่ อักษรอริยกะ ของรัชกาลที่ 4 อักขรวิธีแบบใหม่ของรัชกาล ที่ 6 และอักขรวิธี
ภาษาไทย ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม (มัลลิกา   มาภา, 2559) 
  สรุปได้ว่า ตัวอักษรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นตัวเขียนที่มีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากลายสือไทยที่พ่อขุน
รามค าแหงทรงประดิษฐ์ขึ้น   ได้มีการเปรียบเทียบหรือปรับปรุงจากตัวอักษรที่มีใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง   
ตัวหนังสือในปัจจุบันแตกต่างไปจากสมัยสุโขทัยมากแต่ระบบของตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ยังคงเดิม
อักษรไทยมีใช้มานาน  แล้วจึงมีลักษณะแตกต่างไปจากภาษาในปัจจุบัน ทั้งในด้านการเขียนและการแทนเสียง   
วิวัฒนาการทางภาษาและอักษรไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง จนมาถึงรูปแบบที่เราใช้ในปัจจุบัน 
 
ประวัติความเป็นมาของอักษรลาว 
 อักษรลาวมี 2 แบบคืออักษรลาว (อักษรลาวโบราณภาษาลาวเรียกว่า อักษรลาวเดิม พบในภาคอีสาน
ของไทยด้วยเช่นกัน) และอักษรธรรมลาว อักษรลาวประกอบด้วยพยัญชนะ 33 รูป 21 เสียง และสระ 28 รูป 
27 เสียง เขียนจากซ้ายไปขวา ระบบการเขียนในภาษาลาวจะซับซ้อนน้อยกว่าในภาษาไทยและภาษา
เขมร เนื่องจากเขียนตามเสียงโดยตรง (https://th.wikipedia.org/wiki.2561)   
 วิวัฒนาการของอักษรลาวนั้นมีผู้ที่ให้ความเห็นแตกต่างกันไป ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดซ์ เคยให้
ความเห็นว่าอักษรลาวนั้น น่าจะมีที่มาจากอักษรไทยของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เกิดขึ้นที่เมืองสุโขทัย แล้ว
แพร่หลายไปยังเมืองที่ติดต่อกันในดินแดนล้านช้างและล้านนา แต่ภายหลังตัวอักษรไทยในดินแดนล้านช้างได้
เปลี่ยนเป็นตัวลาว แนวคิดนี้ได้ถูกลบล้างไปเพราะขัดแย้งกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของลาว
และอีสาน เนื่องจากมีการค้นพบอักษรลาวเก่าที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันและเก่าแก่กว่าอักษรไทยสมัยพ่อขุน
รามค าแหง และสมัยพระยาลิไทย จารึกท่ีหลักเสมาหินสมัยจันทปุระ นครเวียงจันทน์ ถ้ าจอมเพ็ชร และวัดวิชุน 
เมืองหลวงพระบาง และจารึกวัดร้างบ้านท่าแร่ (วัดศรีบุญเรือง) อ าเภอพังโคน จั งหวัดสกลนคร ท าให้เชื่อว่า
อักษรไทยสมัยพ่อขุนรามค าแหงได้รับอิทธิพลมาจากอักษรลาวเดิม สันนิษฐานว่า เชื้อพระวงศ์ของพ่อขุน
รามค าแหงเป็นตระกูลลาวสายหนึ่งที่อพยพลงไปทางตอนใต้จึงได้น าเอาอักษรลาวเก่าไปใช้และพัฒนาเป็น
อักษรในสุโขทัยด้วย (https://th.wikipedia.org/wiki.2561) 
 นักวิชาการลาวเชื่อว่าคนลาวที่อยู่ในดินแดนล้านช้างมีอักษรเป็นของตนเองมานาน อักษรลาวคล้ายกับ
ตัวอักษรไทยเพราะวิวัฒนาการมาจากอักษรเทวนาครี อันเป็นอักษรของพวกอินเดียทางเหนือ มหาสิลา วีระ
วงส์ เห็นว่าชาติลาวมีตัวหนังสือของตัวเองมาหลายร้อยปี หรืออาจจะเป็นพันปีก่อนสมัยพ่อขุนรามค าแหงของ
ไทย โดยอักษรลาวเป็นอักษรไทพวกหนึ่งที่เรียกว่า อักษรไทน้อย ซึ่งได้กลายเป็นหนังสือลาวในเวลาต่อมา 
อักษรไทน้อยน่าจะมีที่มาจากอักษรพราหมีของอินเดียดังกล่าวไปแล้ว และมีสายวิวัฒนาการมาพร้อมกันกับ
อักษรขอมโบราณ อย่างไรก็ดีทฤษฎีนี้ยังมีข้อถกเถียง เนื่องจากอักษรลาวหรือไทน้อยถูกวิวัฒนาการขึ้นก่อนการ
เกิดข้ึนของอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งเป็นสมัยที่คนเผ่าที่พูดภาษาไททั้งหลายยังไม่ได้แยกออกจากกันเป็นอาณาจักร
ของตนเอง ทั้งยังเป็นการน าคติชาติพันธุ์นิยมอันเป็นคติสมัยใหม่มาอธิบาย ( Ivarsson, Søren,  2008) ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับความสัมพันธ์ตามประวัติศาสตร์ระหว่างคนไทเผ่าต่าง ๆ ในอดีต (Chamberlain, James,1989)  
  อีกท้ังยังมีผู้กล่าวว่า อักษรลาวมีวิวัฒนาการมาจากอักษรลาวโบราณสมัยเชียงดง-เชียงทอง ราวก่อน
รัชสมัยพระเจ้าฟูางุ่ม โดยการวิวัฒนาการของอักษรลาวนั้นเริ่มจากการเกิดอักษรชนิดหนึ่งที่มีเชื่อเรียกว่าอักษร
ฝักขาม (ซึ่งเป็นตัวอักษรที่ได้รับวิวัฒนาการมาจากอักษรลาวในสมัยล้านช้าง และปรากฏหลักฐานการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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วิวัฒนาการในเอกสารตราตั้ง (ลายจุ้ม-ดวงจุ้ม) ของกษัตริย์ลาวในสมัยต่าง ๆ ทั้งหลวงพระบาง เวียงจันทน์ 
และจ าปาศักดิ์ จากนั้นจึงวิวัฒนาการต่อไปเป็นอักษรไทยน้อยและอักษรลาวตามล าดั บ อักษรลาวโบราณ
บางส่วนได้มีอิทธิพลต่ออักษรไทยในสมัยหลังสุโขทัยเป็นต้นมา  
  ภาษาลาวและภาษาไทย ตัวอักษรและภาษา คล้ายกัน เพียงแต่  อักษรบางตัวไม่เหมือนภาษาไทย  
อักษรลาวมี 26 ตัว  ส่วนใหญ่คล้ายอักษรไทยมีบางตัวเท่านั้นที่แตกต่างออกไป พยัญชนะลาว มี 26 ตัว มีอีก 1 
ตัวนั้น คือ ในภาษาลาวจะไม่มี เสียงผันลิ้น เป็นตัว ร. เช่น รถ ก็จะเขียน(และอ่าน) ว่า ลดบางค าที่ค าไทย
เขียน ร.เรือ เช่น เรือน เรือ  เขาก็จะใช้ ตัว ฮ.เฮือน (ຮ) (ตัวที่ 26 ที่อักษรเหมือน ร.เรือ) อ่านเป็น เฮือน หรือ 
เฮือ ในสมัยก่อน ภาษาลาวมีตัวพยัญชนะ ร. ไว้ จุดประสงค์ใหญ่ก็เอาไว้แทนตัว R ในภาษาอังกฤษหรือ เอาไว้
ใช้สะกดชื่อคนไทย - ภาษาไทย   ภาษาลาว มีใช้ตัว ร.แค่ค าว่า ราชา ราชินี เท่านั้น 
  ปี 1997  ได้มีการปฏิรูปภาษาลาวครั้งใหญ่โดยให้น าตัว ร. กลับมาใช้ใหม่ และได้ เปลี่ยนแปลง 
รูปแบบ การใช้ สระ ให้มีมาตรฐานคล้ายภาษาไทย คือ  ในสมัยก่อน สระลาว เต็มไปด้วย สระลดรูป สระ
เปลี่ยนรูป ไปตามพยัญชนะที่สะกด ปรับเปลี่ยนมา ให้ใช้แบบของไทย ตัวอย่าง เช่น สระเอีย เช่น ค า
ว่า เวียง เขียนเป็น ว. + สระลดรูป + ง (ວຽງ) มีพยัญชนะลาวที่เป็นตัว ย. คล้ายกัน เพียงแต่ความยาวของ
หางไม่เท่ากัน  คือ ตัว ย.ยุง (ຍ)  เสียงจะออกเป็น ย.  แบบเดียวกับภาษาอีสาน   ซึ่งมีผู้รู้หลายท่าน อ้างว่า  
ภาษาไทย  ออกเสียงได้ครบ  ครอบคลุมหมดทุกเสียง  จะไม่มีทางออกเสียง ย.ตัวนี้ได้   ยกเว้นเป็นคนอีสาน 
อีกตัวคือ ย.ยา หรือบางทีเรียกกันว่า ย.หางยาว (ຢ) ย.ออกเสียงแบบเดียวกับ ย. ยักษ์ ของไทยใช้เฉพาะกับค า
ที่เขียนว่า   ยา  และ ยาง เท่านั้นตัว ย.หางยาวนี้ นอกจากใช้เขียนค าว่า  ยา  และ  ยาง  แล้วยังเอาไว้ใช้กับ
ตัว อ.น า ย. เช่น อย่า อยู่ อย่าง อยาก หรือ ห. น า ย. เช่น หยาด หยามสุดท้าย คือ สระลาวในภาษาลาวมีสระ
อยู่ตัวหนึ่ง รูปร่างคล้ายไม้หันอากาศกลับหัวบางทีก็มองคล้าย  สระ อิ  ไทย แต่ก็คือ  สระโอะ  (  ົ  ) ลดรูป
ยกตัวอย่างค าที่ก ากับสระโอะ  ในภาษาไทย  จะลดรูปสระ  เช่น  คน  ดง  นม ลด (กองเอเชีย
ตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก .2547) 
  สรุปได้ว่าอักษรลาวมีนักวิชาการให้ความเห็นแตกต่างกันออกไปถึงที่ มาและวิวัฒนาการของอักษร
ลาว    คือ 1. อักษรลาวมีวิวัฒนาการมาจากอักษรเทวนาครี อันเป็นอักษรของอินเดียทางเหนือ มีสาย
วิวัฒนาการมาพร้อมกันกับอักษรขอมโบราณ 2. ลายสือไทยนั้นส่งอิทธิพลโดยตรงต่ออักษรลาว 3. มาจากจาก
ลายสือไทยพัฒนาเป็นอักษรฝักขามจากนั้นเป็นอักษรไทยน้อยและอักษรลาวตามล าดับ 
 
การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารของคนไทย คนลาว 
 ล าเนียงภาษาพูดที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลที่เป็นผู้รู้สองภาษาหรือรู้หลายภาษาใช้ภาษาสองภาษาสลับกัน
ไปมาท าให้ภาษาทั้งสองภาษาเกิดอิทธิพลต่อกัน และลักษณะเช่นนี้นี้มักจะเกิดในพ้ืนที่ชายแดนซึ่งมีผู้ รู้สอง
ภาษาจ านวนมาก (Thai’s Royal Institute, 2010)  
 พ้ืนที่ชายแดนระหว่าง ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะบริเวณนคร
หลวงเวียงจันทน์ และจังหวัดหนองคาย อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งมีประชาชนทั้ง
สองประเทศซึ่งเป็นผู้รู้สองภาษาเดินทางเข้า-ออก จ านวนมาก นอกจากนี้การการใช้ค าพูดและส าเนียง ยังแสดง
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ให้เห็นถึงการยืมค าภาษาอ่ืนมาใช้ใน ภาษาของตนเองด้วยอย่างไรก็ตาม การพูดเช่นนี้  เกิดขึ้นได้ทั่วไปในกลุ่ม
คนที่รู้สองภาษา  ซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพไปอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาแม่เดียวกัน  
 Sankoff (2001) และ Evans (2002) ได้กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศทั้งสอง 
ความสัมพันธ์ของประชาชน ตลอดจนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคม และการเปลี่ยนแปลงของประชากรของทั้ง
สองประเทศย่อมส่งผลให้ภาษาใกล้เคียงกันมาขึ้น 
 ผู้เขียนได้ศึกษาจากเอกสารต ารา ที่ เกี่ยวข้องกับกับใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ทั้งสองประเทศ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2518 ดังนี้ 
  ยุคสังคมนิยม 
  ช่วงเวลานี้เป็นช่วงแรกของการปิดประเทศหลังจากการประกาศเอกราชและเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบบเจ้ามหาชีวิตมาสู่ระบบสังคมนิยมจึงเรียกว่ายุคเพ่ือสังคมนิยม Stuart-Fox (2001)  
  ในช่วงนี้การสื่อสารระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวในสถานการณ์การสื่อสารในชีวิตประจ าวันนั้นคน
ลาวส่วนมากจะพูดภาษาลาวในฐานะภาษาประจ าชาติของตนเอง    ขณะที่คู่สนทนาที่เป็นคนไทย (ที่พูด
ภาษาไทยกลางเป็นภาษาแม่) จะใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารนี้ต่างฝุายต่างพยายามท า
ความเข้าใจภาษาของกันและกัน โดยการหาความหมายจากค าศัพท์ที่ใช้เหมือนกัน ถ้าหากไม่เข้าใจค าศัพท์ก็จะ
สอบถามความหมายซึ่งถือเป็นการเรียนรู้และเพ่ิมคลังค าศัพท์ให้มากขึ้น ในสถานการณ์การสื่อสารที่เป็น
ทางการซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยและลาวในช่วงนี้ 
(รัตนา  จันทร์เทาว์, 2554) 
 ยุคจินตนาการใหม่ 
  ภายหลังยุคเพ่ือสังคมนิยมแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายเปิดประเทศ (Open- door policy) และเปิด
การค้าเสรีใน ปีพ.ศ. 2529 เพ่ือเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศ หรือเรียกว่า ยุคจินตนาการ
ใหม่ ซึ่งรัฐพยายามสร้างแนวคิดใหม่ อัตลักษณ์ใหม่ ภายใต้ความเชื่อมั่นกับระบอบการปกครองใหม่ว่าจะ
สามารถท าให้ประชาชนมีวิถีชีวิต ที่เป็นอิสระเพ่ิมมากข้ึน  มีสิทธิและมีความเจริญ มั่งค่ัง  อย่างเท่าเทียมกัน 
  การใช้ภาษาของคนลาวในการสื่อสารกับคนไทยในช่วงนี้เป็นการ “ปนภาษา” (Code-Mixing)   ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาไทยของคนลาวในการสื่อสารกับคนไทย    กล่าวคือ “การปนภาษา” 
เกิดข้ึนเมื่อคนลาวสื่อสารด้วยภาษาลาวซึ่งเป็นภาษาของตนเองเป็นหลักแต่อาจจะใช้ค าศัพท์ ส าเนียง ข้อความ 
หรือประโยคสั้นๆ ของภาษาไทยร่วมด้วยเมื่อมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น การสื่อสารรูปแบบนี้เป็น
ช่วงที่เข้าสู่ระบบการค้าเสรี หรือประมาณ 10 ปี หลังจากเข้าสู่ระบบการค้าเสรี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2529-2539 
ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีการเลือกใช้ภาษาไทยมากกว่าภาษาลาว  
(รัตนา  จันทร์เทาว์, 2554) 
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 ยุคโลกาภิวัตน์ 
  ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทยกับลาวนอกจากจะเป็นเพ่ือนบ้าน ที่สนิทแล้วยังมี
บทบาทเป็นคู่ค้าที่ส าคัญ เพราะตั้งแต่ลาวเข้าสู่ระบบการค้าเสรีและมีนโยบายเปิดประเทศนั้น ประเทศไทย
ยังคงเป็นประเทศที่มีนักลงทุนและจ านวนเงินลงทุนในประเทศลาวสูงที่สุด รวมถึงจ านวนนักท่องเที่ยวไทยที่เข้า
สู่ลาวก็มีเป็นจ านวนมาก 
  สถานการณ์ของภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวใน “ช่วงที่สาม” นี้ประชาชนลาวสามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ในระดับการสลับภาษา (Code-Switching) กล่าวคือ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับ
ข้อความ และ สามารถเลือกภาษา (Language choice) ไทยหรือภาษาลาวในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ได้ คนลาวมีการเรียนรู้ภาษาไทยและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะในช่วงที่ 3 คน
ลาวสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาลาว และสามารถเลือก ภาษาที่จะสื่อสารในบริบท ต่างๆ ได้
เพ่ิมข้ึน   (รัตนา  จันทร์เทาว์,2554) 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษาลาวและภาษาไทยคล้ายคลึงกัน 
 จากยุคต่างๆผู้เขียนได้ใช้หลักทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ และทฤษฎีแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเข้า
มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยและภาษาลาว ดังนี้ 
 
แนวคิดทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ 
 แนวคิดทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ เป็นการศึกษาภาษาที่สัมพันธ์กับสังคมสอดคล้องกับ  
แนวความคิดภาษาศาสตร์สังคม  ดังที่ อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของสังคมและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคม กล่าวคือ อิทธิพลของสังคมต่อเราผู้ใช้ภาษา ไม่เพียงแต่จะ
มีในแง่ของบทบาทต่างๆ ที่ก าหนดการใช้ภาษาของเรา แต่ยังมีในแง่หน้าที่ของภาษาที่เราใช้ อีกด้วย   ดังนั้น  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2518 แสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาในการสื่อสารของคนในภูมิภาคที่มีชายแดนติดต่อกัน อีกทั้งยังใช้วัฒนธรรม
ร่วมกัน   
 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) Clack Wissler, Alfred 
Kroeber (อ้างถึงใน นิตยพรรณ วรรณศิริ, 2540) อธิบายว่า การแพร่หลาย (Spread) ของลักษณะการทาง
วัฒนธรรม (Cultural Traits) จากกลุ่มหนึ่งถึงกลุ่มหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการแพร่กระจาย การค้นพบและ การ
ประดิษฐ์จากชนกลุ่มหนึ่งไปสู่ชนอีกกลุ่มหนึ่ง 
การแพร่กระจายมีลักษณะดังนี้ คือ  
  1. เกิดข้ึนในทุกสังคมท่ีมีการติดต่อสัมพันธ์กัน  
  2. เป็นกระบวนการสองทาง ไป- กลับเสมอ (Two-Way Process) 
  3. เป็นกระบวนการคัดเลือก (Selective Process) คือ มีการรับบางอย่างและ ไม่รับบางอย่าง 
โดยทั่วไปมีการดัดแปลงการแพร่กระจายมาให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น 
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 จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมนั้น เป็นผลจากปัจจัยต่างๆ เป็น
ตัวกระตุ้นและเป็นแรงผลักดันที่ท าให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ทั้งประเด็นการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ และอิทธิพลทางภาษา   ไปเผยแพร่ในท้องถิ่นนั้น ๆ หรือการแลกเปลี่ยน
ค้าขายท าให้วัฒนธรรมด้านภาษาพูดและภาษาเขียน เกิดการหลั่งไหลและผสมผสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จน
เป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับและเข้มแข็งทางสังคม  
 ผู้เขียนจึงอธิบายปรากฏการณข์องภาษาในแต่ละยุคของลาวตามแนวคิดทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์
และทฤษฎีแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
 ยุคสังคมนิยม 
  ทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ อธิบายได้ว่า หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง   นโยบายของรัฐ
ในช่วงนั้น รัฐใช้เวลาในช่วงนี้เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ประชาชน เน้นการสร้างความสามัคคีของประชาชน
ในชาติที่แตกแยกกัน การสร้างความเชื่อมั่นในระบอบการปกครองใหม่ รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้
การน าพาของรัฐบาล  ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นหลัก ในช่วงนี้คนไทยและคนลาวมีการใช้
ภาษาติดต่อสื่อสารกันน้อยมากท าให้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงน้อยตามไปด้วย 
  ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) อธิบายได้ว่า 
   1. เกิดข้ึนในทุกสังคมท่ีมีการติดต่อสัมพันธ์กัน หลังจากการประกาศเอกราชและเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบบเจ้ามหาชีวิตมาสู่ระบบสังคมนิยม รัฐยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวลาวได้  ติดต่อสื่อสาร
กันระหว่างประเทศมากนักในสังคมของชาวลาวและชาวไทย การแพร่กระจายทางภาษาจึงมีน้อยในยุคนี้ 
   2. เป็นกระบวนการสองทาง ไป – กลับเสมอ (Two-Way Process) เนื่องจากประเทศลาวยังไม่
เปิดประเทศ จึงไม่สามรถที่จะรับวัฒนธรรมทางภาษาของไทยได้ ชาวลาวจึงใช้ภาษาท่ีเป็นภาษาประจ าชาติของ
ตนอยู ่
   3. เป็นกระบวนการคัดเลือก (Selective Process) รูปแบบในการสื่อสารต่างฝุายต่างเข้าใจใน
ภาษาของกันและกัน โดยหาความหมายจากค าศัพท์ที่ใช้เหมือนกัน ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้เตรียมพร้อม
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง 
 ยุคจินตนาการใหม่ 
  ทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ อธิบายได้ว่า การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในลาวว่า  มีนักธุรกิจ
หลายประเทศที่เข้าไปลงทุนในลาว  และมากกว่าหนึ่งในสามส่วนของทั้งหมดเป็นนักลงทุนจากประเทศไทย  
ความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้ากับไทยส่วนมากเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  การธนาคาร และการค้าชายแดนในหัวเมือง
ส าคัญของลาวและไทยตลอดแนวแม่น้ าโขง มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศ
ลาวมากขึ้น  กล่าวได้ว่าในช่วงนี้มีการใช้ภาษาไทยและภาษาลาวติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจ  ท าให้คนลาวและ
คนไทยได้เรียนรู้ภาษาของกันและกันมากข้ึน 
  ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) อธิบายได้ว่า 
   1. เกิดข้ึนในทุกสังคมที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน ภายหลังยุคเพ่ือสังคมนิยมแล้วรัฐบาลก็มีนโยบาย
เปิดประเทศ (Open- door policy) และเปิดการค้าเสรีในปี พ.ศ. 2529 เพ่ือเปิดรับนักท่องเที่ยวและ นักลงทุน
จากต่างประเทศ ท าให้สังคมในยุคนี้เปิดกว้างมากขึ้นท าให้ระหว่างสองประเทศได้มีการติดต่อสื่อการกันมากขึ้น
ท าให้วัฒนธรรมทางภาษาทั้งสองประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในของซึ่งกันและกันเพิ่มมากข้ึน 
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   2. เป็นกระบวนการสองทาง ไป – กลับเสมอ (Two-Way Process) มีนักลงทุนไทยเข้าไปติดต่อ
ค้าขายและท าธุรกิจกับลาวจ านวนเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าไปเที่ยวยังแขวงต่างๆ 
เป็นจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ในท านองเดียวกันประชาชนลาวจ านวนมากโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีชายแดน
เชื่อมต่อกับประเทศไทยนั้น ได้เดินทางเข้ามาซื้อสินค้าและรับบริการจากภาคธุรกิจและภาครัฐของไทยจ านวน
มากเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทางภาษามากขึ้น ทั้งประเทศไทยได้รับ
วัฒนธรรมทางภาษาจากลาว ลาวก็ได้รับวัฒนธรรมทางภาษาจากไทยเช่นเดียวกัน 
   3. เป็นกระบวนการคัดเลือก (Selective Process) จ านวนนักท่องเที่ยว ชาวไทยที่เดินทางเข้าไป
ท่องเที่ยวในประเทศลาวนั้นมีมากกว่าประเทศอ่ืน ท าให้ช่วงนี้แพร่กระจายระหว่าง ภาษาไทยและภาษาลาวขึ้น
อย่าง เป็นรูปธรรม  
 ยุคโลกาภิวัตน์ 
  ทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ อธิบายได้ว่า  ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ มีการรับสื่อสารมวลชนมากขึ้น 
ท าให้คนลาวสามารถเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อเหล่านี้และสามารถพูดภาษาไทยได้จากความสัมพันธ์ทางด้านการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจ และการเข้ามาซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้คนลาวได้ฝึกทักษะ
ภาษาไทยอยู่เสมอ หลังจากปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาการพัฒนาประเทศของลาวเป็นไปแบบก้าวกระโดด ทั้ง
นโยบายการพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน และการศึกษาน าลาวเข้าสู่ระบบการค้าเสรีแบบเต็มตัว 
พร้อม ๆ กับกะแสไหลบ่าของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้ภาษาไทยถูกน าไปใช้มากขึ้นในขณะเดียวกันคนไทยก็มี
โอกาสได้เรียนรู้ภาษาลาวมากขึ้นด้วยเช่นกัน 
  ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) อธิบายได้ว่า 
   1. เกิดขึ้นในทุกสังคมที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน ยุคนี้ลาวเข้าสู่ระบบการค้าเสรีและมีนโยบายเปิด
ประเทศนั้น ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีนักลงทุนและจ านวนเงินลงทุนในประเทศลาวสูง เป็นยุคที่
ติดต่อกันมาขึ้นรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าไปตามแขวงต่างๆ ของลาวก็เพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้การแพร่กระจายทาง
ภาษาในยุคนี้เกิดขึ้นอย่างเสรี มีการเรียนรู้ภาษาของกันและกันมากขึ้น และยังบรรจุให้หลักสูตรของบาง
โรงเรียนให้ศึกษาภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 
   2. เป็นกระบวนการสองทาง ไป – กลับเสมอ (Two-Way Process) ประชาชนลาวได้รับอิทธิพล
จากสื่อสารมวลชนไทยเพ่ิมมากขึ้น รายการโทรทัศน์ ไทยหลายรายการโฆษณาสินค้าที่วางจ าหน่ายใน
เวียงจันทน์ เกิดความร่วมมือในวงการบันเทิงทั้งภาพยนตร์ ละคร และเพลง ระหว่างบริษัทไทยและลาว เกิด
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษากันขึ้นอย่างชัดเจน ในยุคนี้ประชาชนชาวลาวก็สามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทยได้ 
   3. เป็นกระบวนการคัดเลือก (Selective Process) เกิดค่านิยมในการเรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองผ่านทางสื่อสารมวลชน การแพร่กระจายระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวมีความเข้มข้นและกระจายออก
ไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและลาวเพ่ิมมากขึ้นจนสามารถพูดภาษาไทยกับคนไทยโดยใช้ส าเนียง
ภาษาไทยกลางได้คล่องมากข้ึน 
  จากทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ สรุปได้ว่า คนลาวและคนไทยสามารถใช้ร่วมกันได้ในระดับการ
สื่อสารนั้นมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นกว่าอดีต อันเนื่องมาจากมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น  มีการรับข้อมูลจาก
สื่อสารมวลชนของกันและกันมากขึ้น และมีการเรียนรู้ภาษาเพ่ิมมากข้ึน   ตลอดจนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
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หรือการค้าในระดับชายแดนระหว่างไทยกับลาวที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน    ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
รูปแบบการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนทั้งสิ้น  เพราะประชาชนทั้งสองประเทศต้องติดต่อสื่อสารกัน  
โดยเฉพาะในรูปแบบการสนทนา การใช้เอกสาร การใช้ภาษา มีความสัมพันธ์กันกับรูปแบบของการสื่อสาร
ระหว่างประชาชนไทยและประชาชนลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งพบว่า มีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงเวลา 
  จากทฤษฎีแพร่กระจายทางวัฒนธรรม สรุปได้ว่า จากยุคสังคมนิยม ยุคจินตนาการใหม่ ยุค
โลกาภิวัฒน์ มีการแพร่กระจายทางภาษา โดยเกิดขึ้นจากการติดต่อสัมพันธ์ ต่างฝุายต่างรับวัฒนธรรมด้าน
ภาษาของกันและกัน มีวิวัฒนาการทางภาษาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามธรรมชาติของภาษา โดยเฉพาะภาษาพูดที่
ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งภาษาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมากบ้างน้อย  บ้างขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง ด้านค า ด้านความหมาย เป็นต้น นอกจาก การเปลี่ยนแปลงภายในแล้ว ยังมี
การเปลี่ยนแปลงภาษาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ด้านภูมิศาสตร์  ด้านศาสนา ด้านเทคโนโลยี ด้านการ
ติดต่อซื้อขาย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยนี้ท าให้เกิดการยืมภาษาข้ึนนั่นเอง  
   
สรุปและอภิปรายผล 
 ตัวอักษรไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ เป็นตัวเขียนที่มีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากลายสือไทยที่พ่อขุน
รามค าแหงทรงประดิษฐ์ขึ้น   ได้มีการเปรียบเทียบและปรับปรุงจากตัวอักษรที่มีใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง   
ตัวหนังสือในปัจจุบันแตกต่างไปจากสมัยสุโขทัยมากแต่ระบบของตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ยังคงเดิม  
อักษรไทยมีใช้มานานแล้วจึงมีลักษณะแตกต่างไปจากภาษาในปัจจุบัน ทั้งในด้านการเขียนและการแทนเสียง   
วิวัฒนาการทางภาษาและอักษรไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงรูปแบบที่เราใช้ในปัจจุบัน 
 ตัวอักษรลาวนั้นมีนักวิชาการให้ความเห็นแตกต่างกันออกไปถึงที่มาและวิวัฒนาการของอักษรลาว คือ  
1. อักษรลาวมีวิวัฒนาการมาจากอักษรเทวนาครี อันเป็นอักษรของอินเดียทางเหนือ มีสายวิวัฒนาการมาพร้อม
กันกับอักษรขอมโบราณ 2. ลายสือไทยนั้นส่งอิทธิพลโดยตรงต่ออักษรลาว 3. มาจากจากลายสือไทยพัฒนาเป็น
อักษรฝักขามจากนั้นเป็นอักษรไทยน้อยและอักษรลาวตามล าดับ อีกทั้งอักษรลาวโบราณบางส่วนได้มีอิทธิพล
ต่ออักษรไทยในสมัยหลังสุโขทัยเป็นต้นมา  
  ปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษาลาวและภาษาไทยคล้ายคลึงกันจากทฤษฎีภูมิทัศน์ทาง
ภาษาศาสตร์ ท าให้คนลาวและคนไทยสามารถใช้ร่วมกันได้ ในระดับการสื่อสารนั้นน่าจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น
กว่าอดีต  อันเนื่องมาจากมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมีการรับสื่อสารมวลชนของกันและกันมากขึ้น และมีการ
เรียนรู้ภาษาเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจหรือการค้าในระดับชายแดนระหว่าง ไทยกับลาว
ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในปัจจุบันปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อรูปแบบการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนทั้งสิ้น  เพราะ
ประชาชนทั้งสองประเทศต้อง  ติดต่อสื่อสารกัน  โดยเฉพาะในรูปแบบการสนทนา การใช้เอกสาร การใช้ภาษา
มีความสัมพันธ์กันกับรูปแบบของการสื่อสารระหว่างประชาชนไทยและประชาชนลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  
ซึ่งพบว่า มีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา 
 จากยุคสังคมนิยม ยุคจินตนาการใหม่ ยุคโลกาภิวัฒน์  มีการแพร่กระจายทางภาษา โดยเกิดขึ้นจากการ
ติดต่อสัมพันธ์ ต่างฝุายต่างรับวัฒนธรรมด้านภาษาของกันและกัน มีวิวัฒนาการทางภาษาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติของภาษา โดยเฉพาะภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งภาษาดังกล่าวมีการ
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เปลี่ยนแปลงมากบ้างน้อย บ้างขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง ด้านค า ด้านความหมาย 
เป็นต้น นอกจาก การเปลี่ยนแปลงภายในแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงภาษาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ด้าน
ภูมิศาสตร์ ด้านศาสนา ด้านเทคโนโลยี ด้านการติดต่อซื้อขาย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยนี้ท าให้เกิดการยืมภาษาขึ้น
นั่นเอง  
 บทความนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การสัมผัสภาษา : ภาษาไทยและภาษาลาวของคนลาว ที่
กล่าวถึงปรากฏการณ์การสัมผัสภาษาระหว่างภาษาลาวกับภาษาไทยในช่วงเวลา 3 ช่วง คือยุคสังคมนิยม ยุค
จิตนาการใหม่ และยุคโลกาภิวัฒน์ กล่าวถึงความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของลาว ช่วงแรก
ปรากฏการณ์สัมผัสภาษาเกิดข้ึนไม่มากเป็นผลจากการปิดประเทศเพ่ือการบูรณะ ช่วงที่สองเกิดการสัมผัสภาษา
ในระดับค าศัพท์ ส่วนช่วงที่สามเกิดการสัมผัสภาษาในระดับการสลับภาษา ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายเปิด
ประเทศและการเข้าสู่ระบบการค้าเสรี ท าให้นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวไทยเข้าสู่ลาวจ านวนมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษาลาวและภาษาไทยคล้ายคลึงกัน อันเนื่องมาจากมี
การติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมีการรับสื่อสารมวลชนของกันและกันมากขึ้น และมีการเรียนรู้ภาษาเพ่ิมมากขึ้น   
ตลอดจนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจหรือการค้าในระดับชายแดนระหว่าง   ไทยกับลาวที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นใน
ปัจจุบัน 
 จากประวัติความเป็นมาของภาษาทั้งสองประเทศมีวิวัฒนาการทางภาษาร่วมกัน ตัวอักษรไทยและอักษร
ลาว มีความใกล้เคียงกันรวมถึงภาษาพูดเป็นลักษณะการยืมภาษา ซึ่งทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมร่วมกันมา
ยาวนานมีการใช้วัฒนธรรมร่วมกันหลายอย่าง เช่น วัฒนธรรมทางภาษา  วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ รวมถึงประเพณีต่างๆ  ก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ผู้เขียนไม่อาจสรุปได้ว่าประเทศไหนหยิบ
ยืม น าของประเทศใด มาเป็นต้นแบบ เพียงแต่อยากให้ผู้อ่านได้ทราบแนวคิดของผู้เขียนว่า บทความฉบับนี้บ่ง
บอกให้เห็นว่า ประเทศใกล้เคียงกันซึ่งเรียกว่าบ้านพ่ีเมืองน้อง แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าใครเป็นพ่ีเป็นน้อง ซึ่งแต่ละ
ประเทศมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของตนเอง และใช้วัฒนธรรมร่วมกัน ทั้งวัฒนธรรมของ  หรือพิธีกรรมต่าง ๆ  
ของถึงจะมีแบบอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นก็ตาม แต่ในบางโอกาสยังรับเอาพิธีกรรมของชาติอ่ืนเข้ามา
ก็อาจเป็นไปได ้
 ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ชาติไหน ประเทศไหน ภูมิภาคไหนบนโลก ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน มีวิถี
ชีวิตที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมแตกต่างกัน ก็เป็นเพียงสืบต่อมาจากบรรพบุรุษเท่านั้น แต่ปัจจุบันเป็นยุค
โลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรมต่างๆก็สามารถใช้ร่วมกันได้ 
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เพราะรัก (ที่นี่มรีัก) : การสืบทอดนิทานชาดกเกี่ยวแก่ความรักในบริบทร่วมสมัย 
“PRO RAK (THEE NI MEE RAK)” : TRANSMISSION OF LOVE JATAKA 

TALES IN CONTEXT OF CONTEMPORARY. 
 

ณัฐวัตร อินทร์ภักดี* 
NATTAWAT INPAKDEE 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์นิทานชาดกในหนังสือเรื่อง เพราะรัก (ที่นี่มีรัก) ในประเด็นแนวคิดและโครง
เรื่อง พร้อมทั้งศึกษารูปแบบและกลวิธีการเล่าเรื่องที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ ผลการศึกษาพบว่า นิทานชาดกใน
หนังสือเรื่อง เพราะรัก (ที่นี่มีรัก) มีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้ง 11 เรื่อง ประกอบด้วยความรักของหนุ่ม
สาว ความรักของคนในครอบครัว ความรักในกลุ่มเพ่ือน และความรักระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ในด้านกลวิธี
การเล่าเรื่องนั้นผู้เขียนใช้รูปแบบของนิทาน บทละคร พร้อมทั้งบทบรรยายภาพยนตร์และการ์ตูนเป็นสื่อในการ
เล่าเรื่อง ท าให้เกิดความน่าสนใจว่านิทานชาดกแต่เดิมที่เล่าอยู่ในคัมภีร์อรรถกถา แต่ปัจจุบันสามารถเพ่ิมพ้ืนที่
ของเรื่องดังกล่าวให้อยู่ในเรื่องเล่าสมัยใหม่ได้ นับเป็นการสร้างสรรค์ใหม่เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์และผู้อ่าน
ที่หลากหลายมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: นิทานชาดก, การสืบทอด 
 

ABSTRACT 
 This article aims to study concept, narrating techniques, and forms of “Pro Rak (Thee 
Ni Mee Rak)”, the love Jataka tales in context of contemporary. The study found that “Pro 
Rak (Thee Ni Mee Rak)” are 11 subjects and related to love story : young love, family love, 
friend love, beloved by master. 
 Narrating techniques : tales, dramas, screenplay, cartoonplay. Finally the love Jataka 
tales also reflect some creativities in order to serve more purposes and various groups of 
audience. 
 
Keywords: Jataka tales, Transmission 
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บทน า 
 หนังสือ เพราะรัก (ที่นี่มีรัก) เป็นหนังสือนิทานชาวพุทธชุดที่ 3 เขียนโดย นวพร เรืองสกุล ที่หยิบเอา
นิทานชาดกในนิบาต 11 เรื่อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรักในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความรักระหว่างสามี
ภรรยา ความรักระหว่างแม่ลูก ความรักในกลุ่มเพ่ือน และความรักระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง อีกทั้งยังให้ข้อคิด
คุณธรรมในด้านต่าง ๆ ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ ทั้งใน นิทาน บทละคร บทบรรยายภาพยนตร์และ
การ์ตูน และเรื่องเล่าร่วมสมัยอ่ืน ๆ นับว่าเป็นกลวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจเพราะท าให้นิทานชาดกอยู่ในเรื่อง
เล่าสมัยใหม่ แต่ยังคงคาถาเดิมในชาดกนั้น ๆ ไว้ในการเล่าดังกล่าวด้วย 
 ลักษณะข้างต้นจึงน่าศึกษาว่าเมื่อผู้เขียนน านิทานชาดกมาเล่าใหม่ โดยใช้บริบทใหม่และรูปแบบใหม่นั้น 
มีรูปแบบและกลวิธีอย่างไรบ้าง ยังคงสืบทอดความเป็นนิทานชาดกไว้ได้อย่างไร เช่น สามารถสอดแทรกสาระ
ธรรมเด่นในเรื่องนั้น ๆ ได้ดี หรือการใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่เอ้ือต่อการเล่านิทานชาดกและท าให้เกิด
ความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด ประเด็นเหล่านี้จึงน ามาสู่การศึกษาในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและโครงเรื่องของนิทานชาดกทั้ง 11 เรื่อง ในหนังสือ เพราะรัก (ที่นี่มีรัก) 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบและกลวิธีการเล่าเรื่องท่ีใช้ในการเล่าเรื่องนิทานชาดกดังกล่าว 
 
การคัดสรรนิทานชาดกที่เกี่ยวกับความรัก 
 ชาดก หมายถึงเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะเสวยพระชาติต่าง ๆ เป็นมนุษย์บ้าง เทวดาบ้าง หรือสัตว์บ้าง โดยแต่ละพระชาติ
พระองค์ทรงบ าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ (ผู้ที่เข้าถึงพุทธิภาวะตรัสรู้เป็นพุทธะในวันข้างหน้า) ด้วยการบ าเพ็ญ
พระบารมีธรรมต่าง ๆ เพ่ือจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นองค์ต่อไป (พัฒน์ เพ็งผลา, 2552, 5) ซึ่ง
ชาดกในพุทธศาสนานั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ นิบาตชาดก ปัญญาสชาดก(ชาดกนอกนิบาต)และชาดก
มาลา โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาการน านิทานชาดกในนิบาตที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักในรูปแบบต่าง ๆ 
ซึ่งนิบาตชาดกหรือชาดกที่อยู่ในพระไตรปิฎกในส่วนของพระสุตตันตปิฎกนั้น มีอยู่ทั้งหมด 547 เรื่อง นวพร 
เรืองสกุลได้เลือกสรรนิทานชาดกที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักมา 11 เรื่อง ซึ่งนิทานชาดกเหล่านี้ได้น าเสนอ
รูปแบบความรักท่ีหลากหลาย ทั้งความรักของหญิงชาย ความรักของแม่ลูก ความรักของเจ้านายกับลูกน้องและ
ความรักระหว่างเพ่ือนมิตรสหาย ซึ่งในนิทานชาดกเหล่านี้ ผู้แต่งได้อ้างอิงที่มาของนิทานชาดกที่เล่าใหม่ไว้ว่า
น ามาจากชาดกเรื่องใดบ้าง อีกทั้งยังมีการตั้งชื่อนิทานชาดกใหม่ซึ่งมีทั้งชื่อที่แสดงถึงแนวคิดหลักของเรื่องและ
ชื่อที่ตั้งข้ึนจากลักษณะเด่นบางประการ ดังจะแสดงเป็นตารางให้เห็นที่มาและชื่อเรื่องของนิทานชาดก  
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 ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบแสดงชื่อนิทานชาดก 
 

ที ่ ชื่อนิทานชาดกใหม่ ชื่อชาดกในพระไตรปิฎก ชื่อนิบาต 
1. 

สุดที่รัก 
นิโครธมิคชาดก 

(ว่าด้วยการเลือกคบ) 
เอกนิบาต 

2.  
 
 

ความภักดี 

หังสชาดก 
(ว่าด้วยหงส์สุมุขะผู้ภักดี) 

จุลลหังสชาดก 
(ว่าด้วยพระยาหงส์ทรงติดบ่วง) 

มหาหังสชาดก 
(ว่าด้วย หงส์ชื่อสุมุขะไม่ละทิ้งพระยา

หงส์ผู้ติดบ่วง) 

วีสตินิบาต 
 

อสีตินิบาต 
 

อสีตินิบาต 

3. 
โกรธกันท าไม 

ภัลลาติยชาดก 
(ว่าด้วย อายุของกินนร) 

วีสตินิบาต 

4. 
รักเดียว 

จันทกินนรชาดก 
(ว่าด้วย นางจันทกินนรี) 

ปกิณณกนิบาต 

5. 
มีทุกข์ร่วมผ่าน มีสุขร่วมสาน 

สัมพุลาชาดก 
(ว่าด้วย ความซื่อสัตย์ของนางสัมพุลา) 

ติงสตินิบาต 

6. 
แม่ลูกผูกพัน 

มาตุโปสกชาดก 
(ว่าด้วย พญาช้างผู้เลี้ยงมารดา) 

เอกาทสนิบาต 

7. 
น้ าใจ 

ภัททสาลชาดก 
(ว่าด้วย การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ญาติ) 

ทวาทสนิบาต 

8. 
ฤทธิ์เมียน้อย 

ฉัททันต์ชาดก 
(ว่าด้วย พญาช้างฉัททันต์) 

ติงสตินิบาต 

9. 
นี่ลูกนะ 

กัฏฐหาริชาดก 
(ว่าด้วย โทษแห่งการแบ่งชนชั้น) 

เอกนิบาต 

10. 
คาถาปิดปาก 

กฏาหกชาดก 
(ว่าด้วย คนขี้โอ่) 

เอกนิบาต 

11. 
ฮัดเช้ย..ย..ย... 

อสิลักขณาชาดก 
(ว่าด้วย ความต้องการไม่มีสิ้นสุด) 

เอกนิบาต 

 
 จากการน าเสนอในตารางข้างต้นท าให้ทราบถึงที่มาของเรื่องนิทานชาดกเล่าใหม่ อีกทั้งได้เห็นการตั้งชื่อ
เรื่องใหม่เหล่านั้น มีทั้งการตั้งชื่อตามแก่นของเรื่อง หรือตามลักษณะอ่ืน ๆ ในเรื่อง ทั้ง  11 เรื่องนี้ มีเพียงเรื่อง
เดียวเท่านั้นที่มีเนื้อหาคล้ายกันในชาดก 3 เรื่อง คือ เรื่องความภักดีผู้แต่งเลือกใช้โครงเรื่องในชาดก  
มหาหังสชาดกเป็นส าคัญ ซึ่งจะได้กล่าวถึงชื่อเรื่อง โครงเรื่อง แนวคิดและข้อคุณธรรมที่ผู้แต่งได้หยิบยกมา
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น าเสนอเป็นเรื่อง ๆ โดยจะเปรียบเทียบชื่อเรื่องชาดกตามอรรถกถาในพระสุตตันตปิฎก ซึ่งมีการแปลตั้งชื่อเรื่อง
ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อชาดกภาษาบาลีส านวนนี้ผู้วิจัยนับเป็นส านวนที่ 1  ส่วนการตั้งชื่อชาดกส านวนเล่าใหม่
จากหนังสือ เพราะรัก (ท่ีนี่มีรัก) ผู้วิจัยจะนับเป็นส านวนที่ 2 ดังนี้  
  1) เรื่องสุดที่รัก มาจากชาดกที่ชื่อว่า นิโครธมิคชาดก (ว่าด้วยการเลือกคบ) จากการตั้งชื่อเรื่องนั้น 
แสดงถึงการเน้นในการน าเสนอแก่นเรื่องที่แตกต่างกันทั้งสองส านวน กล่าวคือ ในเรื่องนิโครธมิคชาดก ส านวน
ที่ 1 นั้น น าเสนอเรื่องการเลือกคบหรือให้เลือกอยู่ในสังกัดของนายที่มีคุณธรรมเป็นหลัก ส่วนเรื่องสุดที่รั ก 
ส านวนที่ 2 ได้หยิบยกเอาเรื่องราวความรักของแม่กวางกับลูกกวางมาน าเสนอเป็นหลัก โดยที่เรื่องสุดที่รักก็มี
การน าเสนอเรื่องคุณธรรมการเลือกคบเป็นแก่นเรื่องรอง เพ่ือเสริมความแก่นเรื่องหลัก  
  2) เรื่องความภักดี มาจากชาดกท่ีชื่อว่า หังสชาดก จุลลหังสชาดกและมหาหังสชาดก เมื่อศึกษาแล้ว
ปรากฏว่าผู้แต่งใช้โครงเรื่องของชาดกเรื่องมหาหังสชาดกเป็นหลักในการด าเนินเรื่อง หากแต่ทั้งสามเรื่องนี้ก็มี
แก่นเรื่องท่ีต้องการน าเสนอความจงรักภักดีของหงส์เสนาบดีที่มีต่อพญาหงส์ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องความภักดีที่
หยิบยกเอาความรักความภักดีของหงส์เสนาบดีต่อพญาหงส์เช่นกัน โดยน าเสนอให้เห็นในแง่ของความรัก
ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา 
  3) เรื่องโกรธกันท าไม มาจากชาดกที่ชื่อว่า ภัลลาติยชาดก (ว่าด้วยอายุของกินนร) จากการตั้งชื่อ
เรื่องของทั้ง 2 ส านวนนี้มีความแตกต่างกัน กล่าวคือเรื่องโกรธกันท าไมเป็นชื่อที่มาจากเหตุการณ์ในเรื่องที่สอง
สามีภรรยาโกรธหรืองอนกัน ส่วนในเรื่องภัลลาติยชาดก ว่าด้วยอายุของกินนรนั้น เป็นการตั้งชื่อตามการแจ้ง
อายุขัยของกินนรในเรื่อง แต่เมื่อวิเคราะห์ดูแก่นเรื่องของชาดกเรื่องนี้แล้วก็มีความใกล้เคียงหรือเป็นแก่น
เดียวกันกับเรื่องโกรธกันท าไม อีกทั้งในชาดกพระพุทธเจ้าก็ทรงปรารภเรื่องพระนางมัลลิกาเทวีที่มีเกิดวิวาท
บาดหมางกันกับพระเจ้าโกศลราช จึงกล่าวได้ว่า แม้ทั้งสองเรื่องจะตั้งชื่อต่างกันหากแต่ก็น าเสนอแก่นเรื่องที่
เป็นแก่นเดียวกัน นั่นคือการน าเสนอความรักระหว่างสามีภรรยา 
  4) เรื่องรักเดียว มาจากชาดกท่ีชื่อ จันทกินนรชาดก (ว่าด้วยนางจันทกินรี) จากการตั้งชื่อเรื่องว่ารัก
เดียวนั้น เป็นการหยิบเอาแก่นของเรื่องมาตั้งชื่อ กล่าวคือ เป็นชาดกที่กล่าวถึงความภักดีและรักเดียวใจเดียว
ของนางกินรี ที่แม้จะต้องตายตามกินนรสามีของตัวไป ก็ยินยอมแม้พระราชาจะเสนอความเป็นมเหสีให้ แต่ด้วย
ความรักเดียวนางจึงไม่ยินยอม ซึ่งการน าเสนอเรื่องนี้ก็ยังคงแก่นเรื่องเช่นเดียวกับในชาดกคือ เสนอความรัก
เดียวหรือมั่นคงในความรัก จัดเป็นคุณธรรมข้อความซื่อสัตย์ที่น าเสนอผ่านความรักระหว่างสามีและภรรยา 
  5) เรื่องมีทุกข์ร่วมผ่าน มีสุขร่วมสาน มาจากชาดกที่ชื่อ สัมพุลาชาดก (ว่าด้วยความซื่อสัตย์ของ
พระนางสัมพุลา) จากการตั้งชื่อเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือ โครงเรื่องนี้เป็นการน าเสนอความรักความ
ภักดีและความซื่อสัตย์ของพระนางสัมพุลาที่มีต่อพระสวามีของตน แม้สวามีจะเป็นโรคน่ารังเกียจสักปานใด
หรือว่าพระนางจะโดนยักษ์ขู่ท าร้ายพระนางก็มิได้ไหวหวั่นพระทัยเลย ทั้ง 2 ส านวนนี้มีการน าเสนอข้อ
คุณธรรมความซื่อสัตย์ของสามีภรรยาเช่นเดียวกัน  
  6) เรื่องแม่ลูกผูกพัน มาจากชาดกที่ชื่อ มาตุโปสกชาดก (ว่าด้วยเรื่องพญาช้างเลี้ยงมารดา) จากชื่อ
เรื่องทั้ง 2 ส านวนนี้ เป็นการตั้งชื่อเรื่องที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ น ามาจากแก่นเรื่องหลักซึ่ง
น า เสนอความกตัญญูความผูกพันของพญาช้างที่มิอาจทอดทิ้งแม่ช้างผู้ พิการตาบอดได้  ยอมสละ
ยศถาบรรดาศักดิ์และความสะดวกสบายทุกเรื่องที่จะได้รับเมื่อเข้าเมืองมาเป็นช้างเผือกทรงของพระร าชา       
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ซึ่งทั้ง 2 ส านวนน าเสนอเรื่องความรักระหว่างแม่กับลูกได้อย่างชัดเจน นับเป็นการน าเสนอคุณธรรมเรื่องความ
กตัญญูกตเวท ี
  7) เรื่องน้ าใจ มาจากชาดกที่ชื่อ ภัททสาลชาดก (ว่าด้วยการบ าเพ็ญประโยชน์แก่ญาติ) จากชื่อเรื่อง
ทั้ง 2 ส านวนนี้ เป็นการตั้งชื่อเรื่องที่แสดงข้อคุณธรรมเรื่องความเอ้ือเฟ้ือและความมีน้ าใจแก่ผู้อ่ืนเช่นเดียวกัน 
ซึ่งเป็นแก่นเรื่องท่ีต่างก็น าเสนอให้เห็นข้อคุณธรรมอย่างชัดเจน โดยผ่านความรักญาติพ่ีน้องหรือมิตรสหาย 
  8) เรื่องฤทธิ์เมียน้อย มาจากชาดกที่ชื่อ ฉัททันต์ชาดก (ว่าด้วยพญาช้างฉัททันต์) ซึ่งการตั้งชื่อเรื่อง
ของทั้ง 2 ส านวนมีความแตกต่างกันกล่าวคือ เรื่องฤทธิ์เมียน้อยนี้ตั้งชื่อเรื่องตามลักษณะนิสัยของตัวละครเอก
ฝุายหญิง ส่วนเรื่องว่าด้วยพญาช้างฉัททันต์นั้น เป็นการหยิบเอาชื่อของพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นพญา
ช้างฉัททันต์มาเป็นชื่อ หากดูถึงแก่นของเรื่องแล้วก็เป็นการน าเสนอเรื่องแรงอาฆาตแค้น อันจะน าไปสู่ผลกรรม
เช่นเดียวกัน โดยมีเรื่องของเวรระงับด้วยการไม่จองเวรเป็นแก่นเรื่องรองที่ช่วยเสริมแก่นเรื่องหลักได้เป็นอย่างดี 
จึงเห็นได้ว่าทั้ง 2 ส านวนเป็นการน าเสนอความรักท่ีไม่ถูกทางของภรรยาที่มีต่อสามี 
  9) เรื่องนี่ลูกนะ มาจากชาดกที่ชื่อ กัฏฐหาริชาดก เป็นการน าเสนอแก่นเรื่องเดียวกันคือเรื่องการที่
พ่อไม่ยอมรับลูกตนเอง ซึ่งอาจตีความว่าเป็นข้อคุณธรรมในเรื่องการรักษาความสัตย์ ซึ่งการน าเสนอความรักใน
เรื่องนี้คือ ความรักระหว่างพ่อกับลูก เห็นได้จากพ่อไม่ยอมให้ลูกตกลงสู่พ้ืนอันอาจจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้ 
  10) เรื่องคาถาปิดปาก มาจากชาดกที่ชื่อ กฏาหกชาดก (ว่าด้วยคนขี้โอ่) จากการตั้งชื่อเรื่องของทั้ง
สองส านวน เห็นได้ว่าน าเหตุแห่งการตั้งชื่อเรื่องที่แตกต่างกันกล่าวคือ คาถาปิดปากนี้น ามาจากคาถาที่ปรากฏ
ในเรื่องอันเป็นคาถาที่กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นความจริงของกฏาหกะ ส่วนเรื่องที่ว่าด้วยคนขี้โอ่นั้น เป็น
การน าเอาลักษณะนิสัยของกฏาหกะมาตั้งเป็นชื่อ แม้ชื่อเรื่องจะแตกต่างกันแต่แก่นของเรื่องที่ต้องการน าเสนอ
อย่างเดียวกันคือ เรื่องการพูด ว่าควรพูดแต่เรื่องดีไม่เช่นนั้นเรื่องไม่ดีก็อาจจะเกิดแก่ตัวได้ โดยวิเคราะห์ให้เห็น
ถึงการน าเสนอเรื่องความรัก และนิทานเรื่องนี้ก็น าเสนอเรื่องความรักของสามีภรรยา 
  11) เรื่องฮัดเช้ย..ย..ย... มาจากชาดกที่ชื่อ อสิลักขณาชาดก (ว่าด้วยเหตุอย่างเดียวกัน คนได้ผล
ต่างกัน) จากการตั้งชื่อเรื่องนั้น เห็นได้ว่าชื่อเรื่องในนิทานชาดกมีความสื่อถึงแก่นเรื่องอย่างชัดเจน ส่วนในเรื่อง
เล่าใหม่นั้น เป็นการน าเอาลักษณาการของตัวละครอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ มาตั้งชื่อเรื่อง หากแต่แก่น
เรื่องท้ังสองก็มุ่งน าเสนอเหมือนกันคือ เรื่องบางเรื่องอาจเป็นผลดีกับบางคน แต่กับบางคนอาจเป็นเรื่องร้ายก็ได้ 
กล่าวคือ ทุกสิ่งมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในมุมมองของใครได้รับผลนั้นบ้าง ส่วนในเรื่องการ
น าเสนอเรื่องความรักนั้น ก็เป็นการน าเสนอความรักของชายหญิงที่ต้องการครองคู่กัน 
 จากการที่ได้น าเสนอเปรียบเทียบให้เห็นถึงการตั้งชื่อเรื่อง โครงเรื่องและแก่นเรื่องของนิทานชาดกทั้ง 2 
ส านวนนั้น องค์ประกอบของนิทานเหล่านี้ก็จะน าไปสู่เรื่องราวที่ผู้แต่งได้หยิบยกเอาความรักในรูปแบบต่าง ๆ 
มาน าเสนอ ปรากฏความรักระหว่างหญิงสาวหรือสามีภรรยามากที่สุด ต่อมาคือความรักระหว่างแม่กับลูก พ่อ
กับลูก เจ้านายกับลูกน้องและความรักระหว่างญาติและมิตรสหาย เห็นได้ว่า ผู้แต่งได้คัดสรรเอานิทานชาดกใน
นิบาตซึ่งมีเรื่องราวความรักรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างหลากหลาย โดยที่มิได้ละทิ้งเรื่องคุณธรรมหรือข้อคิดอันเป็น
แก่นเรื่องส าคัญท่ีอยู่ในชาดกเหล่านั้นเลย แม้ต้องการน าเสนอเรื่องความรักเป็นส าคัญก็ตาม 
 
 
 



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1100)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

รูปแบบการประพันธ์ที่ใช้ในการน าเสนอนิทานชาดก 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่านิทานชาดกที่น ามาเล่าใหม่นั้น น ามาจากนิทานชาดกซึ่งการน ามาเล่าใหม่นี้มี
รูปแบบลักษณะที่แตกต่างไปจากการเล่านิทานชาดกตามโครงสร้างของอรรถกถาชาดก กล่าวคือ โครงสร้างของ
นิทานชาดกในอรรถกถานั้นมีอยู่ 5 ส่วน ได้แก่  
  1) ปัจจุบันวัตถุ กล่าวถึงเรื่องปัจจุบันมีลักษณะปรารภถึงพระพุทธเจ้าว่าประทับ ณ ที่ใด ปรารภเรื่อง
อะไรที่เป็นเหตุหรือที่มาให้ตรัสเล่าชาดกเรื่องนี้ 
  2) อดีตวัตถุ กล่าวถึงเรื่องอดีตหรือนิทานที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติต่าง ๆ ทั้งเป็นมนุษย์
และสัตว์อันเป็นเนื้อเรื่องของชาดก 
  3) คาถา คือคาถาที่เป็นของเดิมในชาดกเรื่องนั้น ๆ มีทั้งคาถาที่เป็นสุภาษิตล้วน หรือคาถาที่เป็น
ภาษิตโดยมีเนื้อเรื่องเก่ียวกับบุคคลหรือสัตว์ประกอบ คาถาท่ีมีเฉพาะเนื้อเรื่องคือกล่าวถึงเฉพาะบุคคลหรือสัตว์
เท่านัน้ไม่มีการกล่าวถึงภาษิตและคาถาที่เป็นการบอกการกลับชาติมาเกิดหรือสโมธานคาถา 
  4) เวยยากรณะหรือไวยากรณ์ คือการอธิบายความในคาถาที่ยกมาแทรกไว้ในเนื้อเรื่องที่เป็นนิทาน 
เนื่องจากคาถาเหล่านั้นเป็นคาถาท่ียากในการเข้าใจจึงต้องมีการอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
  5) สโมธานหรือประชุมชาดก คือการกล่าวสรุปเรื่องชาดกว่าตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องนั้นได้กลับชาติมา
เกิดเป็นอะไรบ้างในสมัยพระพุทธเจ้า รวมทั้งอาจมีการกล่าวถึงผู้ฟังชาดกว่าในขณะนั้นได้บรรลุผลอย่างไรบ้าง 
  จากการน าเสนอโครงสร้างของนิทานชาดกในอรรถกถาชาดกนั้นจะเห็นได้ว่า อรรถกถาชาดกเหล่านี้ 
มีการน าเสนออย่างเป็นรูปแบบชัดเจน มีโครงสร้างดังกล่าวตามล าดับเรื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาดกในฉบับอ่ืน ๆ เช่น 
ปัญญาสชาดกซึ่งเป็นชาดกนอกนิบาตนั้น ก็ได้น าเอาโครงสร้างของนิทานนี้ไปใช้ในการแต่งนิทานชาดกใน
ปัญญาสชาดกด้วย หากแต่แตกต่างกันที่ไม่มีส่วนของเวยยกรณะนิคมคาถา อย่างเช่นอรรถกถา  
 เมื่อได้ศึกษาเรื่อง เพราะรัก (ที่นี่มีรัก) ที่ผู้แต่งน าเรื่องของนิทานชาดกในบาตมาเล่าใหม่ โดยที่มิได้ใช้
โครงสร้างตามอย่างการเล่านิทานในอรรถกถานั้น นับว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นการท าที่ค่อนข้าง
ที่ท้าทายขนบของการแต่งอรรถกถาชาดกซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนา แม้จะ
มีรูปแบบการเล่าเรื่องที่แตกต่างไปจากขนบเดิม หากแต่ผู้แต่งยังคงความเป็นนิทานเดิมไว้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ 
มีการน าคาถาในชาดกมากล่าวถึงโดยท าให้มีความกลมกลืนกับเนื้อเรื่องมากที่สุด การรักษาแก่นเรื่องของนิทาน
ชาดกเหล่านั้นไว้ให้มีอยู่อย่างเด่นชัดในการน ามาเล่าใหม่ นอกจากนี้ ตัวละครและเหตุการณ์ส าคัญของนิทาน
ชาดกเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่ในชาดกท่ีเล่าใหม่นี้อีกด้วย  
 จะเห็นได้ว่าแม้จะมีการปรับรูปแบบการเล่านิทานชาดกใหม่โดยมิได้ใช้โครงสร้างของการเล่าชาดกอย่าง
ในอรรถกถาชาดกนั้น แต่ก็มีการคงความเป็นนิทานชาดกเรื่องเดิมไว้ โดยเฉพาะในประเด็นของแก่นเรื่องและตัว
ละคร แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าหากผู้ที่ไม่รู้เนื้อเรื่องในชาดกเหล่านี้มาอ่านนิทานชาดกที่น ามาเล่าใหม่นี้ ก็อาจไม่
ทราบว่านิทานเหล่านี้เป็นนิทานชาดกที่น ามาเล่าใหม่ ด้วยมิได้มีโครงสร้างอย่างอรรถกถาและไม่ปรากฏอย่าง
แน่ชัดว่าเป็นการกล่าวถึงเรืองราวในอดีตของพระพุทธเจ้า จนอาจน าไปสู่ค าถามที่ว่า นิทานที่น ามาเล่าใหม่
เหล่านี้สามารถเป็นชาดกได้หรือไม่ ซึ่งจะได้วิเคราะห์เป็นเรื่องไป โดยจะใช้การแบ่งรูปแบบการเล่านิทานเป็น
รูปแบบใหม่ต่าง ๆ ที่พบในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
 
 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1101) 
 

การเล่าเรื่องโดยใช้รูปแบบของบทละครพูด 
 การเล่าเรื่องนิทานที่น าเนื้อเรื่องมาจากอรรถกถาชาดกโดยใช้รูปแบบการเล่าแบบใหม่คือแบบเป็นบท
ละครพูดนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ เมื่อได้ศึกษารูปแบบการเล่านิทานใหม่อย่างบทละครพูดนี้ ปรากฏ
เพียงเรื่องเดียวคือ เรื่องมีทุกข์ร่วมผ่าน มีสุขร่วมสาน บทละครพูดเรื่องนี้ผู้แต่งให้รายละเอียดของบทละครพูด
อย่างชัดเจน โดยมีทั้งการก ากับตัวละคร ในด้านเครื่องแต่งกายหรือด้านกริยาท่าทาง รวมทั้งก ากับฉาก ก ากับ
การเปิดปิดม่าน เรียกได้ว่าเป็นบทละครพูดที่พร้อมจะไปน าแสดงจริงได้ ซึ่งผู้แต่งได้แบ่งบทละครพูดเรื่องนี้เป็น 
3 องก์ การเริ่มเรื่องตามอรรถกถาชาดกนั้นคือ เริ่มตั้งแต่ที่เป็นอดีตนิทานมิได้มีการกล่าวถึงปัจจุบันวัตถุแต่อย่าง
ใด ซึ่งในเนื้อเรื่องของบทละครพูดนั้นก็ใช้ตัวละครและลักษณะของตัวละครที่ ถ่ายแบบมาจากอรรถกถาทั้งสิ้น 
โดยมีการน าคาถาอ่ืน ๆ ในนิทานชาดกนั้น มาปรับให้มีลักษณะเป็นบทเจรจาของตัวละครในเรื่องมากยิ่งขึ้น 
ตามขนบของการปรับวรรณคดีส าหรับอ่านให้เป็นวรรณคดีส าหรับการแสดง โดยลักษณะของภาษาก็ยังคงความ
เก่าตามแบบอรรถกถาอยู่ เนื่องจากฉากของบทละครนั้นก็ก าหนดให้เป็นยุคเดียวกับในอรรถกถา มิได้ปรับให้
เป็นละครพูดที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ดังนี้  
“ สัมพุลา  :  คนทั้งหลายรู้จักโอรสของพระเจ้าวิเทหะพระองค์นี้ว่าโสตถิกุมาร เราชื่อ 
สัมพุลาเป็นชายาของโสตถิกุมารนั้น ข้าแต่อสูร ท่านจงรู้อย่างนี้ เราสัมพุลาขอไหว้ทักทายตอบต่อท่าน ” 

(นวพร เรืองสกุล, 2553 : 89) 
ส่วนคาถาในนิทานชาดกนั้นกล่าวไว้ว่า 
“ คนทั้งหลายรู้จักโอรสของพระเจ้ากาสีมีนามว่าโสตถิเสนกุมาร เราชื่อสัมพุลาเป็นชายาของโสตถิเสน
กุมารนั้น ดูก่อนอสูร ท่านจงรู้อย่างนี้ ดูก่อนท่านผู้เจริญ เราชื่อสัมพุลาขอไหว้ท่าน ขอความนอบน้อมจงมี
แก่ท่าน” 

(“สัมพุลาชาดก” เข้าถึงจาก www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=272406) 
 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการยกทั้งสองส านวนขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นนั้น ท าให้เห็นชัดเจนถึงการปรับคาถาใน
นิทานชาดกเพ่ือมาเป็นบทเจรจาในบทละคร กล่าวคือ ปรับให้มีความกระชับมากขึ้น และให้มีลักษณะของ
ภาษาพูดมากยิ่งขึ้น หากแต่ก็ยังคงความเป็นสมัยเดิมของเนื้อเรื่องไว้อีกทั้งเมื่อพิเคราะห์ดูความแล้ว คาถาที่
ปรับเป็นบทละครก็ยังคงรักษาความเดิมไว้ได้อย่างดี 
 
การเล่าเรื่องโดยใช้ลักษณะของบทบรรยายภาพยนตร์หรือการ์ตูน 
 การเล่าเรื่องนิทานท่ีน าเนื้อเรื่องมาจากอรรถกถาชาดก โดยใช้รูปแบบการเล่าของบทบรรยายภาพยนตร์
หรือการ์ตูน ซึ่งนับว่ามีความแปลกใหม่อีกเช่นกัน โดยผู้แต่งได้น าเอาตัวละคร ฉาก เนื้อเรื่องและแนวคิดมาจาก
อรรถกถาชาดกทั้งหมด เพียงแต่ใช้รูปแบบการน าเสนอที่ต่างไป อาจเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจในนิทานมากยิ่งขึ้น 
โดยมีเพียงเรื่องเดียวที่ใช้รูปแบบการน าเสนอแบบนี้คือ เรื่อง ความภักดี อันมีที่มาจากอรรถกถาชาดกถึง 3 
เรื่อง คือ หังสชาดก จุลลหังสชาดกและมหาหังสชาดก โดยผู้แต่งใช้การด าเนินเรื่องส่วนใหญ่จากมหาหังสชาดก  
 การเล่าเรื่องนั้นก็จะมีทั้ งที่ เป็นบทบรรยายและบทเจรจาของตัวละคร ซึ่ งบทเจรจาเหล่านี้ 
ผู้แต่งไปปรับมาจากคาถาในอรรถกถาชาดกแทบทั้งสิ้น ซึ่งการปรับคาถาให้เป็นบทเจรจาในเรื่องนี้นั้น นับว่า
แตกต่างจากเรื่องอ่ืน กล่าวคือ ด้วยเป็นเรื่องที่น าแนวคิดและเนื้อเรื่องมาจากอรรถกถาชาดกถึง 3 เรื่อง จึงท าให้
ผู้แต่งพยายามปรับบทเจรจาให้เป็นกลาง คือ ให้เป็นบทเจรจาที่มีอยู่ในทั้ง 3 เรื่องมากที่สุด หากแต่



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1102)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเรื่อง คือ โครงเรื่อง ชื่อตัวละครหรือสถานที่นั้นก็จะใช้ตามเรื่องมหาหังสชาดกตามที่ได้
กล่าวไว้แล้วข้างต้น  
 ในการเริ่มเล่าเรื่องนั้นจะเป็นการบรรยายอาการฝันของพระนางเขมา ซึ่งตรงกันกับในอดีตนิทานของ
อรรถกถาชาดกเรื่องหังสชาดกและมหาหังสชาดก โดยในเรื่องจุลลหังสชาดกนั้นมีความแตกต่างออกไป โดยการ
เล่าเรื่องในอดีตนิทานนั้นก็ด าเนินไปตามมหาหังสชาดกเรื่อย ๆ เน้นให้เห็นถึงความจงรักภักดีของสุขุมหงส์ที่มี
ต่อพญาหงส์ธตรฐ ทั้งโดยจากการบรรยายเพ่ือเป็นการกระท าต่าง ๆ ของตัวละครอย่างชัดเจน อีกทั้งบทเจรจา
ในเรื่องนั้นก็มีความเหมาะสมกับตัวเรื่องเดิม กล่าวคือ มิได้ปรับให้ฉากของเรื่องเป็นสมัยปัจจุบัน หากแต่ก็เป็น
ฉากที่ร่วมสมัยกับเรื่องเดิมในอรรถกถา การใช้ภาษาในเรื่องจึงยังคงภาษาที่เกี่ยวเนื่ องกับเรื่องและมีความเป็น
บทเจรจาด้วยปรับคาถาเพ่ือเป็นบทเจรจานั่นเอง 
 “ พระราชา   :   ไหนเจ้าเล่ามาซิว่าเจ้าจับหงส์ได้ยังไงตั้งสองตัว  
   พราน         :   ข้าพระองค์จับได้ตัวเดียวพระเจ้าข้า ”  

(นวพร เรืองสกุล, 2553 : 32) 
 จากตัวบทที่เป็นตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่ามีการใช้ค าราชาศัพท์อันระดับภาษาที่เข้ากับเนื้อเรื่อง อีกทั้งการ
ใช้ภาษาเจรจาซึ่งเข้ากับการเจรจาจริง ๆ เนื่องจากเป็นขนบของการปรับวรรณคดีส าหรับอ่านเป็นวรรณคดีการ
แสดงเช่นกัน โดยจะได้ยกตัวอย่างของคาถาท่ีอยู่ในอรรถกถาท่ีมีเนื้อความตรงกันกับตัวอย่างข้างต้น  
“พระเจ้ากาสีทอดพระเนตรเห็นนายพรานผู้มีความผ่องใสแล้วจึงตรัสว่า ดูก่อนเขมกะผู้สหาย ก็สระ
โบกขรณีนี้เต็มไปด้วยฝูงหงส์ตั้งอยู่ (เต็มเปี่ยม)อย่างไรท่านจึงถือบ่วงเดินเข้าไปใกล้พญาหงส์ ซึ่งอยู่ใน
ท่ามกลางฝูงหงส์ ที่น่าชอบใจเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงหงส์ที่เป็นญาติ ซึ่งมิใช่หงส์ช้ันกลางได้และจับเอามาได้
อย่างไร”  

(“มหาหังสชาดก” เข้าถึงจาก www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=280199) 
 จากตัวอย่างที่ยกมานี้ เป็นคาถาที่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาชาดกเรื่องมหาหังสชาดก เห็นได้ว่าเนื้อความ
โดยรวมของตัวบทที่ยกมานี้คือ การถามถึงวิธีการจับหงส์ของนายพราน โดยถ้อยค าส านวนในคาถานั้นจะมีการ
ให้รายละเอียดที่พิสดารมากกว่าการปรับเป็นบทบรรยายภาพยนตร์หรือการ์ตูนแล้ว หากแต่ใจความส าคัญก็
ยังคงมีเหมือนเดิมคือ เป็นค าถามวิธีการจับหงส์นั่นเอง  
 จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบของการน าอรรถกถาชาดกทั้งสามเรื่องมาเล่าใหม่ ในรูปแบบของบทบรรยาย
ภาพยนตร์หรือการ์ตูนนั้น เป็นการท าให้วรรณคดีส าหรับอ่านเป็นวรรณคดีการแสดง ซึ่งได้ตัดเอาส่วนประกอบ
ของอรรถกาชาดกออกไปเหลือเพียงส่วนที่เป็นอดีตนิทานเท่านั้น ซึ่งน่าสังเกตเช่นกันในทุกเรื่องว่า หากมิได้
ทราบถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องในอรรถกถาชาดกมาก่อน ก็จะไม่สามารถระบุได้เลยว่าเป็นเนื้อเรื่องที่น ามาจากอรรถ
กถาชาดก ด้วยไม่มีความเป็นชาดกตามโครงสร้างเหลือยู่เลย  
 
การใช้รูปแบบค าประพันธ์ประเภทลิลิตในการเล่าเรื่อง 
 เรื่องฤทธิ์เมียน้อย เป็นการใช้รูปแบบค าประพันธ์ประเภทลิลิตในการน าเสนอเรื่องนิทานชาดก นับเป็ น
การใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีแปลกใหม่เช่นกัน กล่าวคือ ในอรรถกถาชาดกไม่ปรากฏการใช้ลิลิตในการน าเสนอ
ชาดก ซึ่งผู้แต่งก็ได้หยิบยกเนื้อเรื่องมาจากฉัททันต์ชาดกในอรรถกถาชาดก ซึ่งในส่วนแรกนั้นได้เล่าเรื่องอดีต
นิทานเป็นร้อยแก้วก่อน แล้วจึงกล่าวถึงเรื่อง ลิลิตพญาฉัททันต์ โดยผู้แต่งให้เชิงอรรถไว้ว่า เป็นลิลิตที่แต่งไว้เมื่อ



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1103) 
 

ครั้งศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในการแต่งนี้ ปรากฏการใช้ขนบการแต่งวรรณคดี คือ มีการกล่าวสรรเสริญ
บูชาครู แล้วจึงเริ่มเรื่องในอดีตนิทานที่กล่าวถึงพญาฉัททันต์กับภรรยาทั้งสอง จนเรื่องด าเนินไปตามอรรถกถา
ชาดก ซึ่งการใช้ลิลิตในการประพันธ์นั้น ต้องมีลักษณะค าประพันธ์สองประเภทคือ ร่ายกับโคลงเป็น
ส่วนประกอบ ซึ่งผู้แต่งได้ใช้ทั้งโคลง 2 โคลง 3 และโคลง 4 ในการแต่งลิลิตพญาฉัททันต์นี้ ท าให้เห็นถึง
ความสามารถของผู้แต่ง 
 ในประเด็นของการน าเสนอเรื่องที่เป็นชาดก โดยใช้รูปแบบใหม่ที่ต่างจากขนบเดิมคือ ใช้ลิลิตในการแต่ง
เล่าใหม่นั้น นับว่าเป็นสิ่งที่แปลก โดยเมื่อวิเคราะห์ให้เห็นโครงสร้างและการเล่าเรื่องนิทานเรื่องนี้แล้ว ก็แสดง
ให้เห็นถึงการเป็นนิทานสอนใจเท่านั้น มิได้มีความเป็นชาดกตามอรรถกถาแต่อย่างใด แม้จะใช้เนื้อเรื่องและ
แก่นเรื่องตามอรรถกถาชาดกก็ตาม เนื่องจากมิได้มีส่วนไหนที่กล่าวถึงความเป็นพระโพธิสัตว์อันจะแสดงให้เห็น
ถึงว่าเป็นเรื่องชาดกหรืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าเลย แต่ในตอนท้ายผู้แต่งในน าเอาคาถาฉัททันตปริตร พร้อม
ทั้งค าแปล เนื่องจากเป็นคาถาที่เป็นมงคลและมีเนื้อเรื่องมาจากอรรถกถาชาดกเรื่องฉัททันต์ชาดก เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของเรื่องนี้มากขึ้น ด้วยเป็นเรื่องส าคัญของชาดกอีกเรื่องที่เป็นที่แพร่หลาย 
 
การใช้รูปแบบเรื่องเล่าสมัยใหม่อ่ืน ๆ ในการเล่าเรื่อง 
  เรื่องนี่ลูกนะ ได้น าเนื้อเรื่องมาจากกัฏฐหาริชาดกในอรรถกถาชาดก ซึ่งน ามาเล่าใหม่ โดยใช้รูปแบบของ
เรื่องเล่าสมัยใหม่ กล่าวคือ เป็นการหยิบยกเรื่องราวในอรรถกถาชาดกมาเล่าให้มีลักษณะของเรื่องเล่าสมัยใหม่
ที่มีรูปแบบแตกต่างจากนิทานและเรื่องเล่าอ่ืน ๆ ที่มักจะมีตอนจบเดียว ซึ่งในแง่ของการน าเนื้อเรื่องมาจาก
อรรถกถาชาดกก็จะเห็นชัดขึ้น ด้วยทุกเรื่องก่อนหน้านี้น าเสนอตอนจบของนิทานเล่าใหม่ตามอรรถกถาชาดก
แทบทั้งสิ้นและทุกเรื่องก่อนหน้านี้ก็มีฉากจบของเรื่องเพียงฉากเดียวเท่านั้น  แตกต่างจากเรื่องนี่ลูกนะอย่าง
สิ้นเชิง กล่าวคือ ในการเปิดเรื่องนั้นก็กล่าวถึงอดีตนิทานแล้วก็ด าเนินเรื่องไปตามอรรถกถาชาดก จนถึงฉาก
ตอนท้ายของเรื่องที่ผู้แต่ง แต่งโดยบอกให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องนี้ผู้แต่งได้แต่งให้มีตอนจบเป็น 2 แบบ ด้วยกัน คือ  
  แบบที่ 1 จบตามอรรถกถาชาดก ซึ่งแสดงถึงการใช้สัจจะอภินิหารเนื่องจากเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะ
พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นโอรสของพระราชาจริง ๆ โดยการโยนเด็กขึ้นบนอากาศ ซึ่งในแบบที่ 1 ที่
ตามอรรถกถานั้น ปรากฏการใช้คาถาของเรื่องตามอรรถกถาตรงตามต้นฉบับมิได้เปลี่ยนแปลงส านวนแต่อย่าง
ใด เพื่อให้เข้ากับความเป็นต้นฉบับเดิม ดังจะยกคาถาเพ่ือแสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 
  “ข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ ข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชน 
ขอพระองค์ได้ทรงโปรดชุบเลี้ยงข้าพระบาทไว้ แม้คนเหล่าอ่ืนพระองค์ยังทรงชุบเลี้ยงได้ ไฉนจะไม่ทรงชุบ
เลี้ยงโอรสของพระองค์เองเล่า”   

(“กัฏฐหาริชาดก” เข้าถึงจาก www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=7) 
  แบบที่ 2 นั้น แต่งให้จบเพ่ือให้มีความสมจริงมากที่สุด กล่าวคือ แต่งให้แม่นั้นเศร้าโศกเสียใจเป็น
อย่างมากจนท าให้สติเกือบหลุด โดยพยายามเหวี่ยงลูกตนเอง หากแต่ด้วยความเป็นพ่อของพระราชาจึง
สามารถรับลูกของตนเอาไว้ได้ ซึ่งในส่วนของคาถาส าหรับการจบเรื่องแบบที่ 2 นี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงส านวน
การเล่าอย่างชัดเจน เพ่ือให้ส านวนภาษาเข้ากับบริบทของภาษาตามสังคมปัจจุบัน อันจะได้ยกตัวอย่างคือ 
  



                                                                                    การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1104)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 “ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงชุบเลี้ยงคนอ่ืนๆได้มากมาย ข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์ ขอได้
ทรงชุบเลี้ยงข้าพระบาทไว้อีกคนหนึ่งเถิด”  

(นวพร เรืองสกุล, 2553 : 149) 
 จากตั วบทที่ ยกมาข้ างต้นจะเห็น ได้ ว่ ามีการปรับคาถาจากอรรถกถาที่ ชั ด เจน กล่ า วคื อ  
ใช้ค าให้กระชับและมีความนุ่มนวลมากข้ึน ตามแบบเรื่องที่ 2 ซึ่งจบสมจริงมากกว่า  
 จากการศึกษาการเล่าใหม่นิทานชาดกเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่า ผู้แต่งใช้รูปแบบเรื่องเล่าสมัยใหม่มาใช้ในการ
เล่าเรื่อง กล่าวคือ มีการแสดงเรื่องจบ 2 แนวทาง แล้วแต่คนอ่านจะต้องการให้จบแบบไหน อีกทั้งแนวการจบที่
ผู้แต่งได้แต่งขึ้นใหม่นั้น ก็แสดงถึงความสมจริง หรือความเป็นไปได้ของสังคมปัจจุบันมากขึ้น กล่าวคือ เป็น
สังคมที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าเรื่องอภินิหาร คือการเชื่อว่าคนไม่สามารถลอยอยู่กลางอากาศได้ ด้วยมีแรง
โน้มถ่วงก็จะท าให้คนตกลงมาสู่พ้ืน ซึ่งนับเป็นการใช้วิทยาศาสตร์มาให้เหตุผลในการแต่งแนวการจบใหม่ อัน
แสดงถึงความคิดที่แตกต่างของผู้แต่ง  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการที่ได้ศึกษาเรื่องเพราะรัก (ที่นี่มีรัก) ซึ่งเป็นหนังสือท่ีผู้แต่งน านิทานชาดกท่ีมีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับ
ความรักในรูปแบบต่าง ๆ มาเล่าใหม่ ทั้งในรูปแบบของนิทาน บทละคร บทบรรยายภาพยนตร์หรือการ์ตูน หรือ
น าเสนอโดยใช้เรื่องเล่าร่วมสมัย พบว่าการคัดสรรนิทานชาดกที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักทั้ง 11 เรื่องนั้น 
ปรากฏข้อคุณธรรมและเรื่องราวของความรักอย่างชัดเจน โดยมีทั้งความรักเรื่องหนุ่มสาว สามีภรรยา ความรัก
ของพ่อแม่ลูก หรือคนในครอบครัว ความรักของมิตรสหาย หรือแม้กระทั่งความรักระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง 
พบว่าความรักของสามีภรรยามีมากที่สุด รองลงมาคือความรักของคนในครอบครัว และความรักระหว่าง
เจ้านายกับลูกน้อง ตามล าดับ  
 ในแง่ของการศึกษาเรื่องการใช้รูปแบบการประพันธ์แบบใหม่เพ่ือเป็นสื่อในการเล่านิทานชาดกนั้น ผู้
ศึกษาพบว่า ผู้แต่งสามารถใช้ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบัน โดยที่ยังมีความเป็น
ลักษณะของนิทานสอนใจหรือนิทานคติธรรมอย่างชัดเจน นอกจากนี้เรื่องราวการใช้รูปแบบการน าเสนอ
หลากหลายเหล่านี้ ก็เป็นการเอ้ือต่อการน าเสนอเรื่องความรักในด้านต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย หากจะกล่าวถึงความ
เป็นนิทานชาดกของหนังสือเล่มนี้นั้น อาจกล่าวได้ว่า ทุกเรื่องมิได้คงลักษณะความเป็นชาดกเอาไว้อย่าง
ครบถ้วน อาจมีบางเรื่องที่หยิบยืมเอาลักษณะบางประการของนิทานชาดกมาไว้ในการน าเสนอเรื่อง หากแต่ก็
มิได้ท าให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ ซึ่งการที่จะท าให้ทราบถึงที่มาของนิทานเล่าใหม่
เหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นต้องรู้ถึงเนื้อเรื่องของนิทานชาดกในนิบาต แล้วจึงจะท าให้ทราบได้ว่าเรื่องทั้ง 11 เรื่อง
เหล่านี้ เป็นเรื่องที่เล่าใหม่โดยน าเนื้อเรื่องทั้งหมดมาจากอรรถกถาชาดก ส่วนการเป็นนิทานคติสอนใจและ
นิทานที่เก่ียวเนื่องกับความรักนั้น นิทานทั้ง 11 เรื่องนี้นับว่าประสบผลส าเร็จในการน าเสนอ 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพป๎จจุบันและป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 และ สร้างและพัฒนากลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 118 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 57 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 40 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จ านวน 21 โรง ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้าฝุายวิชาการ หัวหน้าฝุายบุคคล หัวหน้าฝุายแผนงาน และหัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาที่
เป็นต้นแบบ จ านวน 3 โรง และผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบองค์ประกอบของกลยุทธ์ จ านวน 12 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพป๎จจุบันในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับรายด้านจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
ต่ าสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้าน
คุณภาพผู้เรียน ส่วนสภาพป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ ได้แก่  
  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
*46 หมู่ 13 ต าบลตองปิด อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130  
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1 – 5 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 4 และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวชี้วัดที่ 1  
 2. กลยุทธิ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 13 ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ คือ ภายใน 3 ปี โรงเรียนมัธยมศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มี
มาตรฐาน บริหารและการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนร้สู่ศตวรรษ
ที่ 21 2) พันธกิจ มี 5 ข้อ ได้แก่ 2.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2.2) ปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2.3) พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 2.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ 2.5) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  3) 
เปูาประสงค์ มี 5 ข้อ ได้แก่ 3.1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3  3.2) ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3.3) กระบวนการบริหารสถานศึกษาและการจัดมีคุณภาพ 3.4) ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 3.5) ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ 4) ประเด็นกลยุทธ์ มี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล
ยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ทศวรรษที่ 21 
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์, การพัฒนาคณุภาพ, มาตรฐานการศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were, study the current and problems quality according to 
the standards of Secondary Schools under the Office of Educational Region 13, And construct 
and develop strategies to improve the quality of Secondary Schools under the Office of 
Educational Region 13. The samples used in the study consisted of Secondary Schools under 
the Office of Educational Region 13. Consisting of 4 provinces, Sisaket, Yasothorn, Ubon 
Ratchathani, Amnat Charoen, were 118 schools, Samples had divided according to the size of 
the school were 57 small size, 40 medium-size and 21 large size schools. Data providers were, 
including a school director, a head of academic department, a head of human resource 
department, a head of budgeting and planning department and head of general 
administration department. 3 prototype schools. And 12 experts examined the composition 
of the strategy. Acquired by Purposive Sampling. The research instrument was questionnaire, 
and interview from. The statistic used to analyze the data were percent, mean, standards 
deviation and content analysis. 
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 The results of the study were: 
  1. The current problems in the development of strategies to improve the quality of 
education for Secondary School under the Office of Educational Region 13 in the overall 
level was. Defined from the average standard from highest to lowest were as follows: The 
administration and management of school administrators was, Internal quality assurance 
system school effectiveness was, The process of teaching the learners was and quality of 
learners was. Problems found included the standard 1; Quality learning; Issues 1.1, The 
achievement of learners indicators 1-5. Standard 2: The administration and management of 
education indicators 2 and 4. And standard 3; process management, Teaching the learners 
indications 1. 
  2. Strategies for the development of quality according to educational standards Of 
secondary school Under the Office of Education, Region 13, consisting of 1) Vision: within 3 
years, Students in secondary schools will be improved according to the standards. Using 
technology in management, Improving teachers to have all skills in the 21st century. 2) 
Mission are; 2.1) Enhancing students' education result. 2.2) Cultivating moral and desirable 
characteristics. 2.3) Developing system of administration and management. 2.4) Improving 
technology for administration and management. 2.5) Contributing processing of learning to 
promote 21st century skills. 3) There are 5 goals of development; 3.1) Students improve the 
educations result 3 percentage. 3.2) Students have good role model and good characteristics. 
3.3) Good quality of school administration and management system. 3.4) Can contribute 
using technology in school administration and management. 3.5) Teachers are qualified in 
having 21st century skills. 4) There are 5 strategies; Issues, Namely strategy 1, Elevating 
learning outcomes. Strategy 2, Cultivating morality and Ethics. And desirable characteristics. 
Strategy 3, Develop of management and management system. Strategy 4, Develop the 
information technology system. And strategy 5, Develop learning management skills in the 
21st century. 

 
Keywords: Strategy, Quality development according, Education standards. 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นป๎จจัยส าคัญของการพัฒนาคน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะส่งผลให้คนมีคุณภาพ 
ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา  อย่างไรก็ตามใน
สถานการณ์ป๎จจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ าและแตกต่างกัน  ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ
บุคลากร หรือแม้แต่ป๎จจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งป๎จจัยเอ้ืออ่ืน ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา อีกทั้งป๎จจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง  มีการพัฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษาเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน  (ส านักทดสอบทาง
การศึกษา, 2554, น.1)  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54(1) บัญญัติว่า 
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 54(2) รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560, (2560, 6 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก. น.14) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หมวด 6 มาตรา มาตรา 48 ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารสถานศึกษาที่สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2549, น.9)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า จุดเน้นที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษา มี 7 ข้อ ได้แก่ 1) ผู้เรียนมี
ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุก
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพ
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การ
ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐาน
ระดับสากล และ 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น.108 – 119)  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และวางเปูาหมายของการจัด
การศึกษา (Aspirations) 5 ประการ คือ 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง 2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า และบรรลุ
เปูาหมาย (Efficiency) และ 5) ระบบการศึกษาที่ตอบสนองและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต 
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น.ก – ฐ) ประกอบกับ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา, 2559 : 3 – 4) 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558 ) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในส านักงานศึกษาธิการภาค 13 จ านวน 154 แห่ง พบว่า สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา จ านวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.90 และสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
จ านวน 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.10 นอกจากนี้ยังพบว่า สถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาส่วนใหญ่มีป๎ญหาในตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร เนื่องจากคะแนน
ผลทดสอบระดับชาติ หรือO - NET พบว่า ผลคะแนนขีดจ ากัดล่างของสถานศึกษามีค่าคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 , https://groups.google.com/forum 
/#!topic/sornor29/8T TeF9M BYBQ (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 31 พ.ค. 2560)  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะท า
ให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพราะคุณภาพการศึกษาคือคุณภาพคน เมื่อสถานศึกษามีคุณภาพเชื่อว่าผลิตผลจาก
สถานศึกษาคือผู้เรียนย่อมมีคุณภาพด้วย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเสนอกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจะส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพป๎จจุบันและป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13  
 2. เพ่ือสร้างและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ ทั้งหมดจ านวน 164 โรง  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 จ านวน 118 โรงเรียน 
เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 57 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 40 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 
21 โรง ได้มาโดยการสุมแบบแบ่งชั้น   

https://groups.google.com/forum
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 พื้นที่ศึกษาที่เป็นการศึกษาพหุกรณี ได้แก่ โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 3 
โรง ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 1 โรง 2) โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 1 โรง และ 3) โรงเรียน
ขนาดใหญ่ จ านวน 1 โรง โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ 1) เป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามได้ระดับดีข้ึนไปทุกมาตรฐาน 2) เป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
ล าดับที่ 1 – 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 

 
 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิธีการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหา ในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบด้วย 3 ขั้น ดังนี้  
  ขั้นที ่1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร โดยการวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์และการแปรความหมายข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธี
วิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปผลเป็นความเรียง 
  ขั้นที ่2 การศึกษาแบบส ารวจ โดยการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าถาม ได้แก่ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 จ านวน 118 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การ

   กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  13 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ 
  1.1 กลยุทธ์ 
  1.2 นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา  
  1.3 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.4 การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  2. สภาพป๎จจุบันและป๎ญหาในการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 

   (ร่าง) กลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 13   
 1.1 วิสัยทัศน์ 
 1.2 พันธกิจ 
 1.3 เปูาประสงค์ 
 1.4 ประเด็นกลยุทธ์ 
 1.5 ตัวชี้วัด 
 1.6 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 3. สภาพบริบทของโรงเรียนต้นแบบ 
 4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน
ต้นแบบ   
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วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และส่วนข้อมูล
เชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลที่โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา แล้วสรุปเป็นความเรียง 
  ขั้นที่ 3 การศึกษาพหุกรณี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ โรงเรียนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 3 โรง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และแบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปเป็นความเรียง  
 ระยะที่ 2 การสร้างและการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
3 ขั้น ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 ยกร่างกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 เป็นการยกร่างกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสรุปข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยเป็นการสรุปข้อมูลจากการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพในระยะที่ 1  ให้ครอบคลุม
องค์ประกอบของกลยุทธ์ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และแผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 
  ขั้นที ่2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ 
จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ผู้แทนผู้ประเมินคุณภาพภายการศึกษานอกสถานศึกษา จ านวน 1 คน 
ผู้แทนศึกษานิเทศก ์จ านวน 2 คน และผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 4 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกข้อมูลการประชุมการสนทนา 
  ขั้นที่ 3 แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์ ตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  โดยการปรับปรุง แก้ไข 
ตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยน าข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม มาแก้ไขปรับปรุงและอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน า 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพป๎จจุบันในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับรายด้านจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
ต่ าสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้าน
คุณภาพผู้เรียน ส่วนสภาพป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน ประเด็นที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1 – 5 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 4 และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวชี้วัดที่ 1  
 2. กลยุทธิ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 13 ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ คือ ภายใน 3 ปี โรงเรียนมัธยมศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มี
มาตรฐาน บริหารและการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษ
ที่ 21 2) พันธกิจ มี 5 ข้อ ได้แก่ 2.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2) ปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม และ
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2.3) พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 2.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ 2.5) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  3) 
เปูาประสงค์ มี 5 ข้อ ได้แก่ 3.1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 3.2) ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3.3) กระบวนการบริหารสถานศึกษาและการจัดมีคุณภาพ 3.4) ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 3.5) ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ 4) ประเด็นกลยุทธ์ มี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล
ยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ทศวรรษที่ 21  
 
สรุปและอภิปรายผล  
 1. สภาพป๎จจุบันและป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในภาพรวม อยู่ระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของผลการประเมินรายมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยมากสุดไปน้อยสุด ได้แก่ กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
น้อยที่สุด ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ปฐมฤกษ์ มณีเนตร (2554, น.49 - 51) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบว่า ด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
น้อยที่สุด  
 2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 13 มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วยโครงการ 6 โครงการ ดังนี้  1) 
โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 2) โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 3) โครงการส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ 6) โครงการส่งเสริมความพร้อมในการศึกษาต่อและการท างาน สอดคล้องกับ นภา แพงดี 
(2554, น.77 – 81) ได้ศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า สถานศึกษาต้องด าเนินการ ได้แก่ 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 2) จัดสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทันสมัย 3)  มีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลสารสนเทศให้มาก 4) จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 5)  จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 6) มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อการสอน 7) จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง  
  2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยโครงการ 6 
โครงการ ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะทีพึงประสงค์  2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม อัตลักษณ์ 3) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยและท้องถิ่น 
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4) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5) โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21              
6) โครงการส่งเสริมสุขอภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สอดคล้องกับ พวงรัตน์ ชานาญเลิศกิจ (2558. น.75 – 
80) ได้ศึกษา แนวทางการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตปูอม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ด้านการมีวินัย โรงเรียนควรมีการส่งเสริมนักเรียนแต่งกายตาม
ระเบียบของโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ 2) ด้านความซื่อสัตย์ โรงเรียนควรมีการส่งเสริมนักเรียนเมื่อเก็บสิ่งของผู้อ่ืนได้แล้วน าไปมอบให้ครูส่งคืน
เจ้าของ ส่งเสริมนักเรียนไม่ให้ขโมยของผู้อ่ืน และส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 3) ด้านความเมตตา 
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมนักเรียนให้อภัยเพ่ือนเมื่อเพ่ือนท าผิด ส่งเสริมนักเรียนให้ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยจิตอาสา
โดยไม่หวังผลตอบแทน และให้ช่วยเหลือเพ่ือนเมื่อเพ่ือนต้องการความช่วยเหลือ 4) ด้านการประหยัด โรงเรียน
ควรมีการส่งเสริมนักเรียนให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟูาอย่างประหยัด ส่งเสริมนักเรียนปิดน้ า ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง 
และออมเงินของตนที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่ละวัน และ 5) ด้านความกตัญํู โรงเรียนควรมีการส่งเสริม
นักเรียนแสดงความเคารพพ่อแม่ ครู อาจารย์ ส่งเสริมนักเรียนตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของครูอาจารย์ 
และรู้สึกภูมิใจตนเองท่ีได้แสดงความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ  
  2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยโครงการ 9 โครงการ ดังนี้     
1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3) โครงการพัฒนางานตามโครงสร้างบริหาร 4) โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 5) โครงการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรสถานศึกษา 6) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 7) โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 8) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 9) โครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ICT ส าหรับครู สอดคล้องกับจันทร เพชรบูรณ์ (2556, น.70)  ได้ศึกษา กลยุทธ์
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2 พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มี 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภาระงานที่
รับผิดชอบ 2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในโดยใช้เทคโนโลยี 3) เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) ปรับวิธีการท างานโดยเชื่อมโยงงานประจ า
กับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5) ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6) ส่งเสริมการติดตาม ประเมินผลป๎จจัย และกระบวนการ
ด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน 7) พัฒนางานตามภารกิจของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
  2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 1) 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ 2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเ พ่ือการจัดการ เรี ยนรู้  สอดคล้องกับ  ส านั ก งาน เลขาธิการสภาการศึกษา  
(2560. น.ก – ฐ) ได้ศึกษาเปูาหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านด้านผู้เรียน 
พบว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ตังนี้ 1) 3Rs 
ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ ((W) Riting) และการคิดเลขเป็น ((A)Rithmatic) 2) 8Cs ได้แก่ 
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ป๎ญหา (Critical Thinking and Problem 
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Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ
การรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
  2.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยโครงการ 6 โครงการ 
ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 2) โครงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3) 
โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC (ครูกับนักเรียน) 4) โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การศึกษา 5) โครงการประชุม สัมมนา การจัดการเรียนรู้ 6) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC ครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับ ปนัดดา หัสปราบ (2557 : 51 – 52) ได้ศึกษา 
แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ทุกโรงเรียนเมื่อได้รับ ผล
การทดสอบทางการศึกษามาแล้ว โรงเรียนท าการชี้แจงให้ข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการทดสอบแก่
นักเรียน รวมถึงการแนะแนวทางการเรียนหรือการศึกษาต่อเพ่ือให้นักเรียนได้เห็นและค้นพบศักยภาพของตน 
และเป็นข้อมูลย้อนกลับให้แก่นักเรียนการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการเรียนและการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไป  

กล่าวโดยสรุป ทั้งนี้ความสอดคล้องของกลยุทธ์เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้ นตอน
ตามระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เริ่มตั้งแต่การศึกษาสภาพป๎จจุบันและป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้ครอบคลุม การศึกษาพหุกรณีโรงเรียนที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ และน าผลมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ  สร้างและพัฒนากลยุทธ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน จึงท าให้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 มีความโดดเด่น มีความเชื่อมโยงกัน  ในแต่ละกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 สามารถน าไปสู่กระบวนทัศน์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาได้จริง อย่างยั่งยืน และยังสามารถปรับใช้กับบริบทที่ใกล้เคียงกันได้ อันจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประเทศชาติต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. การน ากลยุทธ์ที่ได้จากการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  หน่วยงาน ต้นสังกัด โดยการประยุกต์ใช้ใน
รายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์ ไปเป็นแนวทางในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค ์โครงการ/กิจกรรม 
และตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบควรให้
ความส าคัญ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
เรียน 
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 2. การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้านกลยุทธ์ ควรน าผลการวิจัยนี้ คือ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา เพ่ือให้กระบวนการพัฒนากลยุทธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3. ควรศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  
 4. ควรศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แยกออกในแต่ละขนาด  
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บทคัดย่อ 
 จิตตป๎ญญาศึกษาเป็นแนวคิดที่มุ่งศึกษาจิตใจหรือคุณภาพด้านในของมนุษย์ การส ารวจตนเองภายใน
จิตใจอย่างใคร่ครวญ การพัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ภายในตน การน าแนวคิดและแนวปฏิบัติจิตตป๎ญญาศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตทั้งทักษะทางด้านป๎ญญาและทักษะ
ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของตนเองกับสิ่งรอบตัว การวางแผนจัด
กิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือพัฒนามนุษย์โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน ได้
ก าหนดกิจกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนตามแนวคิด 4-3-3 ดังนี้ 1. ความเชื่อพ้ืนฐานด้านความ
เชื่อมั่นและเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 4 ประการ ได้แก่ มนุษย์มีเกียรติ มนุษย์มีศั กดิ์ศรี มนุษย์
สามารถเรียนรู้ได้ และมนุษย์สามารถพัฒนาได้ 2. กระบวนการหลักตามแนวจิตตป๎ญญาศึกษา 3 กระบวนการ 
ได้แก่ สุนทรียสนทนา การฟ๎งอย่างลึกซึ้ง การสะท้อนการเรียนรู้ 3. ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานกาย ฐาน
สมอง ฐานใจ ใช้วิธีการศึกษา 3 ประการ คือ การสร้างฉันทะในการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยด าเนินกิจกรรมในกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4 -3-3 ทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมฉันคือใคร กิจกรรมคุณค่าในตัวเอง กิจกรรมชีวิตคือการเรียนรู้ กิจกรรมแรงจูงใจและการพัฒนาตนเอง 
กิจกรรมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ผลการเรียนรู้พบว่านักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือพัฒนามนุษย์ได้
เกิดการเรียนรู้ภายในตน มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีแรงจูงใจในการพัฒนาตน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
และตระหนักถึงการปฏิบัติตนเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
 
ค าส าคัญ: จิตตป๎ญญาศึกษา, การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน, จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย,์ ทักษะชีวิต 
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ABSTRACT 
 Contemplative Education aims to 1)study the process of implementing contemplative 
education in the psychology for Human Development 2)study of contemplative education 
activities on learning outcomes of the students in the psychology for human development 
subject. The process of implementing contemplative education in the psychology for human 
development subject the activities along 4-3-3 (จุมพล, 2553) 
     1. Four basic beliefs and beliefs about humanity: 1 ) Honorable human beings 2 ) Humans 
are dignity. 3 ) Humans can learn. 4 ) Humans can develop.  
     2. Contemplative Education Activities 3. Processes: 1. Dialogue 2. Listening Deep Listening 
3. Learning Reflection  
     3. Learning base 1 ) Physical base 2 ) Brain base 3 ) Mind base The effect from 
Contemplative Education Activities to develop human personal transformation to issues 
within its operators.   
     1. Self-awareness actually confronting reality Accepting weaknesses and strengths within 
oneself. self-esteem appreciation and pleasure in success. Forgiveness in their mistakes. 
Seeing things in reality  
     2. Motivating positive. Having faith in the profession confidence in self-determination  to 
work effectively discipline and patience self development to have a goal in life. to have love 
and to appreciate what they do.  
     3. The value of humanity is not settled.  Compassionate esteem of themselves and 
others. Dedication to local or community benefits and totalitarianism. 
 
keyword: Contemplative Education Activities, Psychology for Human Development,   
  personal transformation 
 
บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 ระบุว่า การเตรียมความพร้อม
ด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อ
หลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2560) สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติป๎ญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพ
กฎหมาย มีภาวะผู้น า รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา, 2561) 
การศึกษาที่ดีจะต้องช่วยให้ทุกคนมีอิสรภาพเพ่ือจะได้ร่วมมือร่วมใจกันด้วยสามัคคี แต่อิสรภาพนี้มิอาจได้มา
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ด้วยการสร้างเสริมอัตตาให้ยิ่งใหญ่หรือใฝุแสวงหาแต่ความส าเร็จ เราจะเป็นอิสระได้ต่อเมื่อเราเข้าใจตนเอง 
เมื่อจิตใจสามารถปลดปล่อยจากอุปสรรคต่างๆที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความอยากจะเกิดความมั่นคงปลอดภัย 
(กฤษณมูรติ, 2556) การเข้าใจตนเองคือการเผชิญ ยอมรับ ใคร่ครวญในทุกบริบทของชีวิตจนเกิดความ
ตระหนักในตนเองซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการทางป๎ญญาด้านใน การตระหนักรู้ในตนเองเป็นมิติแห่งการพัฒนา
คุณภาพภายในของแต่ละบุคคล เกี่ยวข้องกับการรับรู้ตนเองทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและภาพลักษณ์
ของตนเอง (ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, 2553)  ป๎ญญาภายใน หรือ ความฉลาดด้านในหมายรวมถึงความฉลาด
ทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Quotient) และความฉลาดทางดา้นอารมณ์ (Emotional Quotient) ซึ่งได้แก่
การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) และผู้อ่ืน การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอ่ืน และสิ่งต่างๆเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีเปูาหมายและมีความหมาย การอยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ ยอมรับความแตกต่าง เคารพ ให้
เกียรติกัน การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมอยู่อย่างพอดีและพอใจได้ง่าย การมีสติอยู่เสมอ 
รู้เท่าทันอารมณ์เพ่ือให้รู้ว่าต้องหยุดหรือไปต่อกับสิ่งที่ก าลังเป็นอยู่ มีความสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ การ
มีสัมมาสมาธิเพ่ือก ากับความเพียรให้การเรียนรู้หรือการท าภาระงานลุล่วง มีความอดทนทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ การเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆนอบน้อมต่อสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกันอยู่ และการมี
จิตใหญ่มีความรักความเมตตามหาศาล (วิเชียร ไชยบัง, 2554) 
 การศึกษาที่เน้นการพัฒนาจิตใจหรือคุณภาพด้านในของมนุษย์ ไม่แยกส่วนความจริง ความดี และความ
งาม เรียกว่า จิตตป๎ญญาศึกษา หรือ Contemplative education เป็นกระบวนการของการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่
การเข้าใจตนเอง (วิจักขณ์ พานิช, 2550) จิตตป๎ญญาศึกษาเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ เป็นการศึกษาที่เน้น
ความส าคัญกับการพัฒนาความตระหนักรู้ การเรียนรู้ และการรู้เท่าทันมิติ โลกภายใน (อารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิด ความเชื่อ ทัศนะคติ มุมมองต่อชีวิต โลก และสรรพสิ่ง) ของตนเอง ให้คุณค่าในเรื่องการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ ซึ่งหมายถึงการสังเกตอย่างมีสติต่อการเปลี่ยนแปลงภายในของตนเองที่เกิดจากการเผชิญกับ
ผู้อ่ืนและโลกภายนอกผ่านกระบวนการ วิธีการ และกิจกรรมที่หลากหลาย(จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2555) จิตต
ป๎ญญาศึกษา จึงเปรียบเสมือนป๎จจัยส าคัญของการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างแท้จริง (จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, 
2553) 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสนอการจัดกิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาเ พ่ือพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขั้น
พ้ืนฐานในตน ทั้งที่เป็นแนวคิดและงานวิจัยทางด้านจิตตป๎ญญาศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการออกแบบ
กิจกรรมตามแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4 -3-3 (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2555) ในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือพัฒนามนุษย์ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลของกระบวนการจิตตป๎ญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาจิตวิทยาเพ่ือพัฒนามนุษย์ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายวิชาจิตวิทยาเพ่ือ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยก าหนดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนว 
“4 - 3 -3” นักศึกษาที่ได้เรียนรู้บทเรียนผ่านกิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาจะได้รับการเสริมสร้างทักษะทางด้าน
ป๎ญญา ทักษะทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ สามารถด ารงตน
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน 
 จิตตป๎ญญาศึกษาต่างจากการศึกษาในป๎จจุบันที่มุ่งเน้นการศึกษาโลกภายนอกมากกว่าการศึกษาภายใน
ตนเองเพราะเราจะมองเห็นโลกภายนอกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นโลกภายในตัวเราเป็นอย่างไร การ
เรียนรู้ภายในตนเป็นการเข้าถึงและรู้เท่าทันปรากฏการณ์ด้านในของมนุษย์อันได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิด ความเชื่อ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ภายนอกผ่านกิจกรรมและกระบวนการที่
หลากหลายมีเปูาหมายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานทางความคิด และจิตส านึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและ
สรรพสิ่ง ส่งผลสู่การประพฤติปฏิบัติอย่างมีสติและป๎ญญา มีความรักความเมตตาต่อตนเองและสรรพสิ่ง (อร
อนงค์ แจ่มผล, 2556) การเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนมีความส าคัญกับมนุษย์ โลกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อก้าวข้ามวิกฤตใหญ่ ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน 3 อย่าง เข้าบรรจบกัน คือ 1. การ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน (Personal Transformation) 2. การเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในองค์กร 
(Organizational Transformation) 3. การเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในสังคม (Social Transformation) ทั้ง 3 
จะเข้ามาบรรจบส่งเสริมซึ่งกันและกัน และการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้น
พ้ืนฐานในองค์กรและในสังคมง่ายขึ้น (ประเวศ วะสี, 2555) วิธีการอันจะน าไปสู่เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน
คือการใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงกายและใจ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดให้เป็นไปในเชิงบวก การ
ผ่อนคลายความเครียด ปรับอารมณ์ให้สมดุล เพ่ือสุขภาวะที่ดีโดยรวม วิธีการดังกล่าวจะท าให้พลังงานชีวิต
เพ่ิมขึ้น และสิ่งส าคัญอีกประการคือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง จะส่งผลให้บุคคลมีความ
พยายามในการท าเปูาหมายในชีวิตให้ส าเร็จได้ (Matthew Mills, 2006) การเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นไปใน
เชิงบวก การพิจารณาเหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่างๆในชีวิต ในมุมมองเชิงบวก โดยฝึกการยอมรับและเผชิญ
กับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ชีวิตที่ผิดพลาดในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลมีบาดแผลในจิตใจ เป็นเรื่องที่
สามารถท าความเข้าใจและพิจารณาในแง่มุมที่แตกต่างได้ (James Gabarino, 2011) การจัดกิจกรรมจิตต
ป๎ญญาศึกษาในระดับอุดมศึกษามีผู้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมไว้หลายแนวทางด้วยกัน โดยมีเปูาหมาย
ร่วมกันคือการพัฒนาจิตใจหรือคุณภาพด้านในเพ่ือหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มีการส ารวจตนเองภายในจิตใจอย่างใคร่ครวญ รวมทั้งการยอมรับและเข้าใจตนเองจากการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ชีวิต โดยผู้เขียนได้รวบรวมลักษณะการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตป๎ญญาศึกษาไว้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ลักษณะการจัดกิจกรรมตามแนวจิตตป๎ญญาศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 

งานวิจัย/แนวทาง วิธีการศึกษา 
ผู้เสนอแนวทาง 

/ ผู้วิจัย 
กิจกรรม 

1. กิจกรรมจิตตป๎ญญา
ศึกษา : กลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษาพยาบาล 

1. ก าหนดเปูาหมาย  
2. ระบุวิธีการไปสู่
เปูาหมาย 
3. เลือกใช้เครื่องมือ 

กรศศิร์ ชิดดี
และณัฐพร อุทัย
ธรรม (2556) 

- การสร้างเปูาหมาย 
- กงล้อ 4 ทิศ 
- ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
บุคลิกภาพ 
- เปิดพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้
ผ่อนพักตระหนักรู้ 

2. ผลของกระบวนการ
จิตตป๎ญญาศึกษาที่มี
ต่อการเรียนรู้ภายใน
ตนของนักศึกษาที่
เรียนรายวิชาจิตวิทยา
ส าหรับครู 

1. การสังเกตในระหว่าง
กระบวนการและ
ภายหลังกระบวนการ 
2. ประสบการณ์ตรงของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  

อรอนงค์ แจ่มผล 
(2556) 

- แฟูมสะสมงาน 
- กลุ่มสัมพันธ์ 
- การเขียนโดยเสรี 
- โยคะ 
- การท างานร่วมกัน 

3. กระบวนการน า
แนวคิดจิตตป๎ญญา
ศึกษามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
และประสบการณ์
เรียนรู้ของนิสิตวิชาการ
วัดผลและประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

1. การเตรียมการ 
2. การจัดการเรียนการ
สอน 
3. การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
 

ศศิลักษณ์ ขยัน
กิจ(2553) 

- การสงบนิ่ง 
- การท างานศิลปะ 
- การฝึกสังเกตอย่าง
ใคร่ครวญ 
- การฟ๎งเรื่องเล่า /
กรณีศึกษา 
- การฟ๎งบรรยาย 
- การทบทวนบทเรียน 
- การสนทนา 

4. จิตตป๎ญญาศึกษา
เพ่ือพัฒนาศิลปะการใช้
ภาษา 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเตรียมความ
พร้อมในการเรียน 
2. สุนทรียสนทนา 
3. ฟ๎งแล้ววิเคราะห์และ
ท้อนความคิด 
4. การทบทวนบทเรียน
ด้วยตนเอง 
5. การจดบันทึก 

สมร เจนจิจะ 
(2554) 

- พัฒนาสมาธิ 
- หัวเราะหรรษา 
- สุนทรียสนทนา 
- เดินขึ้นดอย 
- การชมสักวา/การ
วิเคราะห์เรื่องสั้น/การ
ตีความกวีนิพนธ์ 
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5. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดจิตต
ป๎ญญาศึกษา : 
กรณีศึกษารายวิชาการ
พัฒนากับการศึกษา 

1. การสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วม 
2. การจดบันทึก 
3. รายงานการประเมิน
ตนเองของผู้เรียน 

วรวุฒิ เพ็งพันธ์ 
(2558) 

- ไดอารี่ที่รัก 
- ล้อมวงบรรเลงเพลงของ
ฉัน 
- อาจารย์ใหญ่ท่านใจดี 
- ไม่อดตายเพราะค้าขาย
เป็น 
- วาดปลาแล้วมารวมกัน 
- คิดแตกต่างแต่ไม่
แตกแยก 
- ขี่มอไซด์แล้วไปด้วยกัน 

ที่มา : ผู้เขียน 
 
กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน 
 ในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือพัฒนามนุษย์ซึ่งผู้เขียนรับผิดชอบสอนนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 
1 ผู้เขียนได้ประยุกต์ใช้กิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาตามแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4-3-3 (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 
2555) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าใจตนเองเพ่ือการเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้แก่ อัตมโนทัศน์ (Self-concept) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self -esteem) ทฤษฎี
หน้าต่างโจฮารี่ จุดยืนแห่งชีวิต (Life Position) แรงจูงใจ (Motivation) การออกแบบกิจกรรมมีหลักการ ดังนี้ 
1. ความเชื่อพ้ืนฐานด้านความเชื่อมั่นและเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 4 ประการ ได้แก่ 1) มนุษย์มี
เกียรติ 2) มนุษย์มีศักดิ์ศรี 3) มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ 4) มนุษย์สามารถพัฒนาได้ 2. กระบวนการหลักตามแนว
จิตตป๎ญญาศึกษา 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) สุนทรียสนทนา (Dialogue) 2) การฟ๎งอย่างลึกซึ้ง (Deep 
Listening) 3) การสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) และ 3. ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ 1) ฐาน
กาย 2) ฐานสมอง 3) ฐานใจ  
 
แนวคิดและแนวปฏิบัติ 4-3-3 
 1. ความเชื่อพื้นฐานด้านความเชื่อม่ันและเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 
4 ประการ ได้แก่ 1) มนุษย์มีเกียรติ 2) มนุษย์มีศักดิ์ศรี 3) มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ 4) มนุษย์สามารถพัฒนาได้ 
เป็นความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
ประสบการณ์ตรง เป็นป๎จจัยส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานของชุดการ
อบรมแนวคิดจิตตป๎ญญาศึกษา (สมร เจนจิจะ, 2555, น. 11) ดังนั้นในการจัดกิจกรรมผู้สอนจึงได้ท าการพูดคุย
ถึงประเด็นที่ชี้ให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการตระหนักภายในตน และ
มีความเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ 
 2. กระบวนการหลักตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 3 กระบวนการ 
      1) สุนทรียสนทนา หมายถึง พื้นที่เสรีแห่งการเรียนรู้ด้วยความผ่อนคลาย ปลอดภัย อบอุ่นและเป็น
กันเอง มีบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและตั้งใจ  
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       2) การฟ๎งอย่างลึกซึ้ง หมายถึง การฟ๎งด้วยหัวใจ การท าความเข้าใจในเรื่องที่ฟ๎งด้วยความรู้ตัวและตั้ง
มั่น รวมไปถึงการรับรู้ในทางอ่ืนๆด้วย เช่น การมอง การอ่าน และการสัมผัส 
      3) การสะท้อนการเรียนรู้ หมายถึง การสะท้อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งส่วนบุคคลและกลุ่ม เพื่อ
การตระหนักรู้ ใคร่ครวญ จนเกิดเรียนรู้จากตนเองและผู้อื่น  
 3. ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน 
  การศึกษาที่จะพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องพัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสติป๎ญญา การมุ่งพัฒนาเพียงปรีชาญาณหรือการคิดเป็นเหตุเป็นผลเพียงด้านเดียวไม่อาจน าพาผู้เรียนให้
ก้าวพ้นป๎ญหาหรือด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข หลายครั้งหลายคราที่น าพาไปพบกับความเครียด การยึดติด
ตัวตน หากการศึกษาต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ป๎ญญาของสมองไปพร้อมๆกับการพัฒนาป๎ญญาของหัวใจ (ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, 2553) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้สอน
ได้ออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3 ฐานไว้พอสังเขป ดังนี้ 
  1) ฐานกาย การผ่อนคลายร่างกายด้วยกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ การท าโยคะ การนวด 
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง การปฏิบัติธรรม กิจกรรมฐานกายมีความมุ่ง
หมายเพื่อพัฒนากายและใจให้อยู่ในภาวะสมดุล 
      2) ฐานใจ การเปิดรับอย่างบริสุทธ์ต่อประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ฝึก
ก าหนดลมหายใจ ฝึกก ากับสติ ฝึกสมาธิ การผ่อนคลายจิตใจด้วยดนตรีบรรเลงและงานศิลปะ การแบ่งป๎น
เรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของตนเองและเพ่ือนผู้ร่วมเรียนรู้  
      3) ฐานสมอง การฝึกคิดวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของตน การท างานศิลปะและ
สะท้อนคดิเชื่อมโยงระหว่างตัวตนกับสรรพสิ่ง การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสะท้อนการเรียนรู้เพ่ือ
ก่อให้เกิดป๎ญญาและป๎ญญาร่วม 
  การประยุกต์ใช้กิจกรรมสอดคล้องกับบทเรียนเรื่อง “การเข้าใจตนเอง”โดยมีเปูาหมายเพ่ือ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานมีการพัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์
รวมเพ่ือการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนและมีจิตส านึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและสรรพสิ่ง 
ผู้เขียนใช้วิธีการศึกษา 3 วิธีการ คือ 1. การสร้างฉันทะในการเรียนรู้  
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3. การประเมนิผลการเรียนรู้  
 1. การสร้างฉันทะในการเรียนรู้ หัวใจส าคัญของจิตตป๎ญญาศึกษาคือการตระหนักถึงเปูาหมายในการ
พัฒนาภายในและการเลือกใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาวะผู้ร่วมเรียนรู้ การสร้างฉันทะคือการสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองด้วยความเชื่อม่ันและความเคารพในความเป็นมนุษย์ 4 ประการ 
ของสิ่งที่เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ฐาน โดยการท าความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานของรายวิชา และการ
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และเปิดพ้ืนที่ให้ผู้เรียนได้ใคร่ครวญกับประสบการณ์ที่ได้รับเพ่ือการวางแผนการ
เรียนรู้สู่ความเปลี่ยนแปลงตนเองแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการหลักตามตามแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4-3-3 
 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน ผู้สอนได้ท าการ
พัฒนากิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อพ้ืนฐานด้านความ
เชื่อมั่นและเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 4 ประการ กระบวนการหลักตามแนวจิตตป๎ญญาศึกษา 3 
กระบวนการซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาป๎ญญา 3 ฐาน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้  
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ตารางที่ 2 กิจกรรมตามแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4-3-3 
 

กิจกรรมที่ 1 เนื้อหาของบทเรียน แนวคิด 4-3-3 
1. ฉันคือใคร 
 

- อัตมโนทัศน์ 
- กงล้อ 4 ทิศ 
- แนวทางการพัฒนาตนเอง 

ความเชื่อพ้ืนฐานด้านความเชื่อมั่นและ
เคารพในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 
4 ประการ 
1) มนุษย์มีเกียรติ 2) มนุษย์มีศักดิ์ศรี  
3) มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้  
4) มนุษย์สามารถพัฒนาได้ 
กระบวนการหลักตามแนวจิตตป๎ญญา
ศึกษา 3 กระบวนการ 
1)  สุนทรียสนทนา 2)  การฟ๎งอย่าง 
3)  การสะท้อนการเรียนรู้  
ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน 
1) ฐานกาย 2) ฐานใจ  
3) ฐานสมอง  

2. คุณค่าในตัว
ฉัน 
 

- ความภาคภูมิใจในตนเอง 
- การพัฒนาความมั่นใจในตนเอง 
- การบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมจิต
อาสา 

3. ชีวิตคือการ
เรียนรู้ 

- ทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี่ 
- การคิดเชิงบวก 
- การน าประสบการณในอดีตมาเป็น
บทเรียนและคติสอนใจ 

4. แรงจูงใจและ
การพัฒนาตนเอง 
 

- ทฤษฎีแรงจูงใจ/ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคม 
- ต้นแบบในดวงใจ 
- การวางแผนการพัฒนาตนเองสอดคล้อง
กับ 3 ฐาน (ฐานกาย ฐานใจ ฐานสมอง) 

5. คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ 

- จุดยืนแห่งชีวิต 
- การท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
- การช่วยเหลือผู้อื่น 

ที่มา : ผู้เขียน 
 
 1. กิจกรรมฉันคือใคร การเขียนอัตมโนทัศน์ ซึ่งประกอบไปด้วยตนตามการรับรู้ ซึ่งเกิดจากการมอง
ตนเองและผู้อ่ืนมอง การมองตนเองในภาพป๎จจุบันตามความเป็นจริง และตนในอุดมคติ การวิเคราะห์ตนเอง
ตามหลักกงล้อ 4 ทิศ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพในความเป็นมนุษย์ของป๎จเจกบุคคล บอก
ส่วนที่ดี ส่วนที่ต้องพัฒนาของตนเองและบอกแนวทางการพัฒนาตนเองได้ 
 2. คุณค่าในตัวฉัน การเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ประทับใจและท าให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ทั้งสิ่งที่เป็นความส าเร็จและสิ่งที่ได้เคยช่วยเหลือคนอ่ืน การรู้สึกดีต่อตนเองและเข้าใจธรรมชาติของ
มนุษย์ การพัฒนาความม่ันใจในตนเอง 
 3. ชีวิตคือการเรียนรู้ การเขียนจดหมายให้ก าลังใจตนเอง การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ประสบการณ์
ในอดีตจะท าให้เราเข้มแข็ง การยอมรับข้อผิดพลาดในอดีตและน ามาเป็นบทเรียนการให้อภัยตนเอง การโอบ
กอดให้ก าลังใจซึ่งกันและกันกับเพ่ือนผู้ร่วมเรียนรู้  
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 4. แรงจูงใจและการพัฒนาตนเอง การวางแผนในการพัฒนาตนเองครอบคลุมการเรียนรู้ 3 ฐาน กาย 
ใจ สมอง การเรียนรู้จากตัวแบบที่มีอิทธิพลกับผู้เรียน การวางแผนการพัฒนาตนเอง การท าความเข้าใจกับ
ตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนคิด 
 5. คุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ การศึกษาจุดยืนแห่งชีวิต การท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การท า
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม การเรียนรู้การท างานเป็นทีม การมองภาพในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์และมอง
โลกในแง่ด ี
 

                ภาพที่ 1 แสดงผลการสะท้อนการเรียนรู้ภายในตนและการพัฒนาความเป็นมนุษย์ 
 
 3. การประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกผลจากการสะท้อนการเรียนรู้ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
ผลการศึกษา 
 การจัดกิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาตามแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4-3-3 (จุมพล, 2555)ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนของผู้เรียน 2 ประเด็น คือ การเรียนรู้ภายในตน และการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านผลการเรียนรู้ภายในตน 
 1. ผู้เรียนมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้จิตใจด้านในของตนเองมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่เห็นว่าตนควรฝึกสมาธิ 
ฝึกสติ ฝึกการควบคุมอารมณ์เพ่ืออยู่กับป๎จจุบันขณะ และท าจิตใจให้เข้มแข็ง รวมถึงการคิดไตร่ตรองก่อน
ตัดสินใจ เมื่อเกิดป๎ญหาควรปล่อยวางและมองโลกในแง่ดี 
 2. มีการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เพราะจิตส่งผลต่อกาย และ
เมื่อกายและจิตมีความพร้อมจะส่งผลให้มีพลังชีวิต และมีความพร้อมในการท างาน 
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 3. มีแรงจูงใจเชิงบวก กระตือรือร้น รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีการแบ่งเวลาในการทบทวน
บทเรียน ควรแบ่งเวลาให้ชัดเจน แต่ไม่ควรตึงเครียดจนเกินไป มีการเขียนบันทึกเพ่ือทบทวนตนเอง 
 4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกที่ทางที่ถูกต้อง กล้าตัดสิน 
กล้าปฏิเสธ รู้จักให้เกียรติและรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเคารพตนเองและผู้อ่ืน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลรอบข้าง 
 5. ลดการใช้อินเตอร์เน็ตและใช้เวลาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมมากข้ึน 
 
ด้านการพัฒนาตนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 1. คุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์คือการมีความรัก ความเมตตาให้แก่กัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน การแบ่งป๎นน้ าใจแก่เพ่ือนมนุษย์ด้วยความจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทน การท าความดีควรท าทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง และมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
 2. การเป็นมนุษย์สิ่งที่จะท าให้เรามีความสุขได้อย่างยั่งยืนคือความพอใจและความพอเพียง ต้องยอมรับ
และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน มีความภาคภูมิใจในตนเอง ยอมรับในข้อบกพร่องของตนเองและพร้อมจะ
ปรับปรุงแก้ไข มีก าลังใจให้กับตนเองและผู้อ่ืน  
 3. ในการด ารงชีวิตเมื่อต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาสามารถจัดการและแก้ไขป๎ญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีการคิดเชิงบวก มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด แสวงหาความสุขได้จากความ
สงบ 
 4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีศักยภาพสูง ตั้งใจ
ท าหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด รับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
 
สรุป 
 จิตตป๎ญญาศึกษาเน้นความส าคัญกับการพัฒนาความตระหนักรู้ การเรียนรู้ และการรู้เท่าทันมิติทั้ง
ภายในจิตใจและโลกภายนอกผ่านกระบวนการ วิธีการ และกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือการพัฒนามนุษย์อย่าง
เป็นองค์รวมเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตน (Personal Transformation) วิธีการอันจะน าไปสู่
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนคือการใช้เทคนิคการเปลี่ ยนแปลงกายและใจ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดให้เป็นไปในเชิงบวก การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง การรู้จักผ่อนคลายความเครียด ปรับ
อารมณ์ให้สมดุล เพ่ือสุขภาวะที่ดีโดยรวมทั้งกายและใจ การจัดกิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาตามแนวคิดและแนว
ปฏิบัติ 4-3-3 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนของผู้เรียน 2 ประเด็น คือ 1. การเรียนรู้ภายในตน ท า
ให้ผู้เรียนเกิดเกิดความตระหนักในตนเอง มีแรงจูงใจเชิงบวกในการพัฒนาตนเอง และมีความกล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ และ 2. การพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าที่แท้จริงของความเป็น
มนุษย์ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของมนุษย์คือการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน การมีความพึงพอใจในชีวิต
ของตนเอง การมองโลกในแง่ดีและมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานใน
ตนจะช่วยให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในเชิงบวก เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมทั้ง
ทางกาย ใจ สติป๎ญญา ตลอดจนส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือการมีคุณธรรมจริยธรรม 
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เคารพตนเองและผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของการเสียสละประโยชน์ส่วนตน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น และ
ส่งผลให้สังคมไทยเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาเพ่ิมเติมในรายวิชาอ่ืนๆที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพ่ือ
พัฒนากระบวนการสอนตามแนวจิตตป๎ญญาศึกษาให้ขยายวงกว้างขึ้น 
 2. ควรมีการน ากิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาไปทดลองศึกษากับการพัฒนาตัวแปรอื่นๆทางจิตวิทยา เช่น 
ความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างแรงจูงใจ กรอบแนวคิดเชิงบวก เป็นต้น 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน   
ในวิชาความเป็นครู ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4    
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านและความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  รายวิชาความเป็นครู  
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา   ปีการศึกษา 2560  จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แผนการสอนโดยใช้
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้  สถิติที่ใช้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าดัชนีประสิทธิผล  ผลการวิจัย
พบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของของวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาความเป็นครูมีค่าเท่ากับ  0.75 
หมายความว่า  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 75.00 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก  ( = 4.17) 
 
ค าส าคัญ: ดัชนีประสิทธิผล, ความพึงพอใจ, ห้องเรียนกลับด้าน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the effectiveness of flipped classroom 
instructional model and students' satisfaction towards the model in Teaching Profession 
subject, academic year 2018. The subject was 10 4th year students at Nakhon Ratchasima 
College of Dramatic Arts. The research instruments were flipped classroom lesson plans, test, 
and satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using mean, percentage, standard 
deviation, and effectiveness index. The results were shown that  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
*วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
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the effectivness index of flipped classroom instructional model was at 0.75. It meant that 
students' effectiveness was increased 75%, and students' satisfaction towards flipped 
classroom instructional model was at high level ( = 4.17). 
 
Keywords: achievement, satisfaction, flipped classroom 
 
บทน า 

 โลกแห่งการศึกษาในป๎จจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ด้วยอิทธิพลของยุคที่มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว จากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ทั่วทุกภูมิภาคของโลกเป็นไปได้โดยง่าย เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ ไร้ขีดจ ากัด (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ , 2553: 
1-5) เมื่อโลกก้าวย่างสู่ศตวรรษ 21st Century Skills วิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมป๎จจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการพัฒนา “พลเมืองโลก” รุ่นใหม่ ถูกจุดประกายขึ้น และการศึกษาของมนุษย์โลก จาก
วิทยาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยี วงการศึกษาของไทยเราก็เช่นเดียวกัน ที่ได้รับผลกระทบจากป๎จจัย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีการคิดค้นเพ่ือพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้ เพ่ือให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้คนในสังคมไทย และสังคมโลกทั้งด้านบวก และลบ
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learners Center) (วิจารณ์ พานิช. 2560 : 11) 
 ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) คือ วิธีใช้เวลาเรียนในห้องเรียนให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่ศิษย์คือ 
ใช้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนแบบ “รู้จริง” (Mastery Learning) และ
เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับคุณค่าของความเป็นครู คือ ครู ไม่สอนแบบถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์โดยตรง
อีกต่อไป“ห้องเรียนกลับด้าน” จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งของตัวอย่างจาก ประสบการณ์จริงที่
เกิดขึ้นในวงการศึกษา (วรวรรณ เพชรอุไร. 2556 : 1) แต่การถ่ายทอดผ่านสื่อวีดิทัศน์สั้น ๆ 15-20 นาที ให้
นักเรียนไปเรียนสาระความรู้ที่บ้าน ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนช้ า “กรอกลับครู” ได้ จะดูซ้ าหลายครั้งก็ได้ ดู
แล้วไม่เข้าใจจะชวนพ่อแม่มาดูและช่วยอธิบายก็ได้ แล้วในวันรุ่งขึ้น นักเรียนก็ได้ท าโจทย์หรือกิจกรรมเพ่ือฝึกใช้
ความรู้นั้น เกิดกระบวนการ “เรียนรู้โดยลงมือท า” (Learning by Doing) ที่จะช่วยให้เด็กรู้ลึกและรู้จริง โดย
ครูเปลี่ยนไปท าหน้าที่ “ครูฝึก” หรือโค้ช ครูเป็นตัวการของห้องเรียนกลับทางและครูก็ต้องท างานแบบกลับทาง
ด้วย คือแทนที่จะสอนวิชาหน้าชั้นเรียน กลับสอนหน้ากล้องวิดีทัศน์ แล้วใช้เวลาเรียนที่โรงเรียนของศิษย์ ท า
หน้าที่ครูฝึก (Coach) ให้นักเรียนฝึกแปลงวิชาหรือประยุกต์ใช้วิชา ซึ่งในกระบวนการนั้นนักเรียนต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของตนขึ้นมาในสมองและในหัวใจ ก่อนจะประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมหรือโจทย์
แบบฝึกหัดเป็นการฝึกฝนเรียนรู้ที่แท้จริง (วิจารณ์ พานิช. 2556 : 21) การออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและทางออนไลน์เป็นงานที่ท้าทาย และส่งผลต่อการทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นเปูาหมายเชิงพฤติกรรมเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องไม่ยากเสียจนท าให้ผู้เรียนท้อถอย และไม่ง่ายเกินไปจนไม่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
และกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องมีความสนุกสนานท าให้ผู้เรียนแสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มที่ (จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. 2560 : 113) 



                                                                                       การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1132)                                                    “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่มวลมนุษยชาติ” 
 

 สภาพป๎จจุบันความสัมพันธ์ในห้องเรียนของไทยมักเป็นไปในลักษณะ “อึดอัด” ทั้งผู้เรียนและผู้สอน 
ทางฝ๎่งผู้เรียนก็มักจะเรียนด้วยภาวะที่ “เกร็ง” เกรงว่าจะจดไม่ทัน เกรงว่าจะไม่เข้าใจ เกรงว่าจะตอบไม่ได้ 
เกรงว่าจะตอบผิดและไม่ตรงใจอาจารย์ เกรงว่าเพ่ือนร่วมชั้นจะมองตนเองอย่างไร เกรงว่าจะเข้าเรียนไม่ครบ 
เกรงว่าจะสอบไม่ผ่าน ฯลฯ ในขณะที่ฝ๎่งผู้สอนก็อึดอัด เพราะถามอะไรไปก็มักจะไม่ได้ค าตอบ เลยไม่ทราบว่า
ผู้เรียนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ น าไปใช้ได้หรือน าไปใช้ไม่ได้? สุดท้ายผู้สอนก็ได้พบนิสิตเฉพาะในการบ้านและ
ข้อสอบที่ผู้สอนต้องตรวจให้คะแนนออกเกรดเท่านั้น นอกนั้นผมแทบไม่เคยทราบเลยว่า นิสิตคิดอย่างไร? (เดช
รัต สุขก าเนิด. 2560 : 94) 
 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เป็นความส าคัญอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องเลือกน ามาใช้ประกอบ
กับการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยจึงสนใจน าเอาเทคนิคการสอนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาความเป็นครู
ประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีและสามารถฝึกปฏิบัติ
มีทักษะและความช านาญในการทดสอบการปฏิบัติหน้าที่ และภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู มาก
ขึ้นจนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีคุณลักษณะของครูที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สู่ภาคปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ปีการศึกษาปี 2560 จ านวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เนื่องจากมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 เพียง 10 คน และที่ผ่านมาพบว่า ภาคการเรียนที่ 
1/2560 มีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านวิชานี้เป็นจ านวน 2 คน จากจ านวนนักศึกษา 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่ง
จากการวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนของนักศึกษาระดับนี้ พบว่านักศึกษาขาดการจดบันทึกสิ่งที่อาจารย์
อธิบายเพิ่มเติมในชั้นเรียน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และการสรุป
ประเด็น นักศึกษาจึงไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้กับเนื้อหาแต่ละบทได้ และ ขาดการส่งงานและท าแบบทดสอบ
หลังเรียน จึงท าให้คะแนนสอบคะแนนรายงานภาคปฏิบัติ และผลรวมของคะแนนทั้งหมดอยู่ในระดับต่ า ส่งผล
ให้นักศึกษาสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ประเมินผล นอกจากนั้นพบว่านักศึกษาระดับที่ก าลังจะเรียนในรายวิชานี้ ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ผู้สอนเคยสอนมาแล้วเมื่อภาคการศึกษาท่ี 1/2560 ส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และ
การสรุปประเด็นเช่นเดียวกัน ดังนั้นงานวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน” กล่าวคือให้นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการ
สอนและศึกษาวิดีโอที่บ้านแต่ให้ท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในห้องเรียน 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความเป็นครู ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และความพึงพอใจ
ต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีคุณค่าและประโยชน์ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริม
คุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยท าการศึกษาวิจัยด้าน
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านในวิชาความเป็นครู  และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน การกลับด้านห้องเรียนและเรียนให้รู้จริง (Flipped 
– Mastery Classroom) จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ เมื่อพ้ืนฐานความรู้มากพอจะสามารถเรียนรู้ในวัตถุประสงค์ที่ยากขึ้นได้  การใช้วีดิทัศน์ ออนไลน์
จะช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง เมื่อท าความเข้าใจ ก็จะสามารถจดบันทึกและน ามาสอบถามใน
ชั้นเรียน เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่างมั่นใจ กิจกรรมที่ร่วมกันกับเพ่ือนๆ
ในชั้นเรียน จะช่วยเสริมความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นกรณีศึกษาการพัฒนาระดับความส าเร็จที่ได้รับ
จากการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน และความรู้สึกหรือทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1133) 
 

ห้องเรียนกลับด้าน ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  รวมทั้งสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นทีมีความสนใจสามารถน าไปปรับใช้หรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ในวิชาความเป็นครู ของนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 
วิธีการศึกษา 
 1. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความรู้พ้ืนฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่ต้องน ามาบูรณาการกับวิชาความเป็นครู เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชี พครู 
ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 บทบาทหน้าที่ สภาพงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู  
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบของนักศึกษามาวิเคราะห์ผล เพ่ือด าเนินการจัดแผนการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน ดังตารางที่ 1 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
 
ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
 

เรื่อง รายละเอียด สัปดาห์การเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
Flipped classroom 
-ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From 
The Heart) 

ฝึกทักษะการอ่าน ชมสื่อวีดิทัศน์ (video) อยู่บน 
Youtube อินเทอร์เน็ต (Internet) และการเขียน
สรุปโดยให้นักศึกษาสืบค้นชมสื่อวีดิทัศน์ ท าความ
เข้าใจ และสรุปเรื่องราวจากสื่อวีดิทัศน์(video) 
ด้วยตนเองท่ีบ้าน โดยเขียนลงในสมุดบันทึก
(Cornell Note) และน ามาอภิปรายสรุปประเด็น
สาระส าคัญในห้องเรียน โดยอาจารย์เป็นผู้สรุปและ
ตรวจประเมินสมุดบันทึก 

1 - 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
(ด้านความรู้) 
Flipped classroom 
-พระคุณครูไม่มีวันเกษียณ 

ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะ
การสืบค้น ให้นักศึกษาทุกคนสืบค้นสื่อวีดิทัศน์
(video) การศึกษาที่เก่ียวกับหัวข้อวิชาชีพครู ที่
อาจารย์มอบหมายคนละ 1 สื่อวีดิทัศน์ แล้วน าวีดิ
ทัศน์มาโพสต์หรือแชร์ในกลุ่ม Professionl 
Experience ทาง facebook และให้นักศึกษาทุก
คนกดถูกใจ(Like) สื่อวีดิทัศน์(video) ที่ตัวเอง
สนใจหรือชื่นชอบได้ไม่จ ากัดจ านวน โดยวีดิทัศน์ที่

3 - 5 



                                                                                       การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1134)                                                    “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่มวลมนุษยชาติ” 
 

ได้รับการกด like มากที่สุด 3 สื่อวีดิทัศน์ จะได้
น ามาร่วมกันอภิปราย สรุปสาระ ประเด็นวิเคราะห์
ในชั้นเรียน 
-ให้นักศึกษาเลือกสื่อวีดิทัศน์(video) ที่ได้รับการ
กด like มากที่สุดเพ่ือท าความเข้าใจ และสรุป
เรื่องราวด้วยตนเองที่บ้าน โดยอาจารย์จะเป็น
ผู้ตรวจสมุดบันทึก(Cornell Note) และ
ข้อเสนอแนะสรุปเพ่ือให้นักศึกษาแก้ไขและ
ปรับปรุงในงานครั้งต่อไป 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
(ด้านทักษะทางป๎ญญา) 
Flipped classroom 
-เสียงกู่จากครูใหญ่ 

ฝึกทักษะการวิเคราะห์และตีความจากสื่อวีดิทัศน์
(video) อยู่บน Youtube อินเทอร์เน็ต (Internet) 
อาจารย์จะเป็นผู้เลือกสื่อวีดิทัศน์(video) ที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียนมาน าเสนอให้นักศึกษาชม 
และร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์ส าคัญทั้งกรณี
รายบุคคลและรายกลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษามีความ
ช านาญและคุ้นเคยในการฝึกทักษะการวิเคราะห์
และตีความจากเรื่องที่ชมสื่อวีดิทัศน์(video) มาก
ขึ้น รวมทั้งสามารถตีความได้ถูกต้อง โดยมีอาจารย์
เป็นผู้สรุปรวมอีกครั้งหนึ่ง 

6 - 9 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
(ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม) 
Flipped classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกทักษะการมีส่วนร่วมกับสังคมและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองด้วยวิเคราะห์ ประเด็นต่างๆ
อย่างมีเหตุผล อาจารย์จึงมอบหมายให้นักศึกษา
ทุกคนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน์(video) 
อยู่บน Youtube อินเทอร์เน็ต (Internet) ความ
เป็นครูที่นักศึกษาสนใจคนละ 1 เรื่อง และต้องไม่
ซ ้ากัน โดยถ่ายรูปและเขียนแชร์งานสมุดบันทึก
(Cornell Note) ผ่านทางกลุ่ม Professionl 
Experience ทาง facebook และให้นักศึกษาทุก
คนกดถูกใจ (Like) งานสมุดบันทึก(Cornell 
Note) ที่ตัวเองสนใจหรือชื่นชอบได้ไม่จ ากัดจ านวน  
ที่ได้รับการกด like มากที่สุด 3 เรื่อง จะได้คะแนน
เต็ม 10 คะแนน ส่วนงานอื่นๆ จะได้รับคะแนน
รองลงมาตามล าดับ 

10 - 12 



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1135) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
(ด้านวิเคราะห์ สื่อสาร และ
เทคโนโลยี)  
Flipped classroom 
-การพัฒนาบุคลิกภาพครู 
-จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
-บทบาทหน้าที่ของครู 
-บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
-คุณลักษณะของครูที่ดี  

ฝึกทักษะปฏิบัติการและการวิเคราะห์ สร้างสรรค์
สื่อวีดิทัศน(์video) ความเป็นครู อาจารย์เป็นผู้
แบ่งกลุ่มให้นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 
นักศึกษาต้องช่วยกันตั้งแต่การวางแผน ระดมสมอง 
และสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์(video) ความเป็นครู
และน าเสนอบน Youtube อินเทอร์เน็ต 
(Internet) โดยอาจารย์จะเป็นผู้ตรวจ ให้คะแนน 
และให้ข้อคิดเห็นผ่านทางกลุ่ม Professionl 
Experience ทาง facebook  และการเรียนใน
ห้องเรียน  

13 - 16 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระยะเวลา 12 
ชั่วโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้   
 1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านให้กับกลุ่ม ประชากร   
 2. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pre-test) วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านกับกลุ่ม 
ตัวอย่าง ดังนี้      

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพครู เรื่อง 1) ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 บทบาท
หน้าที่  2) สภาพงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู  3) คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 4) การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู  ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 5 ข้อ จ านวน 40 ข้อ  
 3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 5 
แผนตามขั้นตอนการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะคุณธรรม จริยธรรม 
จากการชมวีดีทัศน์เรื่อง ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  ชมวีดีทัศน์เรื่อง 
พระคุณครูไม่มีวันเกษียณ ด้านทักษะป๎ญญา จากการชมวีดีทัศน์เรื่อง เสียงกู่จากครูใหญ่ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  สร้างสรรค์เนื้อหาวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านวีดีทัศน์เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพครู ,
จรรยาบรรณวิชาชีพครู,  บทบาทหน้าที่ของครู, บุคคลแห่งการเรียนรู้ และคุณลักษณะของครูที่ดี โดยให้กลุ่ม
ประชากรทดลอง เรียนรู้ด้วยการชมวีดิทัศน์ และสร้างสรรค์เนื้อหาวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom) ตามท่ีผู้วิจัยได้มอบหมาย   
 4. หลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้วท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มประชากร โดย ใช้
เครื่องมือชุดเดียวกับเครื่องมือที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน ทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้กลุ่ม
ประชากรท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน   
 5. ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ  



                                                                                       การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1136)                                                    “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่มวลมนุษยชาติ” 
 

ตารางที่ 2  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

นักศึกษาคนที่   คะแนนที่สอบได้ ร้อยละ 
1 22 55.00 
2 13 32.50 
3 14 35.00 
4 15 37.50 
5 14 35.00 
6 15 37.50 
7 20 50.00 
8 14 35.00 
9 21 52.50 
10 20 50.00 
รวม 168 

42.00 
เฉลี่ย 16.80 

 
ผลการศึกษา 
 จากตารางที่  2 พบว่า คะนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  16.80 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ  42.00 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  50 ซึ่งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ การ
วิเคราะห์ และสรุปเรื่องราวความหมายของ วิชาชีพครู ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะ
ของครูที่ดี และทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู รวมทั้งขาดความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนมาออกแบบเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน ได้ผลแสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลที่ได้จากแผนการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ จากวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ผลที่ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
   (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
   Flipped classroom 
  ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart) 

นักศึกษาส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะการวิเคราะห์จับประเด็น
และ สรุปใจความส าคัญ ท าให้ไม่สามารถสรุปสาระส าคัญ 
(The Cornell Note) ของแต่ละบทเรียน Flipped 
classroom 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
  (ด้านความรู้) 
  Flipped classroom 

นักศึกษาสามารถสืบค้นสื่อวีดิทัศน์ (video) การศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาชีพครูทางเว็บไซต์ได้ตามหัวข้อที่ตก
ลงร่วมกัน และสามารถสื่อสาร เลือกสื่อ กดถูกใจ like วีดิ



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1137) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ผลที่ได้ 
  พระคุณครูไม่มีวันเกษียณ ทัศน์ (video) ได้ตรงตามหัวข้อที่ต้องการ แสดงให้เห็นว่า

นักศึกษาส่วนใหญ่รู้จักวิธีการสืบค้นสื่อสาร โดยใช้
เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี และสามารถน ามา
แชร์ให้เพ่ือนๆ ในกลุ่มได้  

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3  
  (ด้านทักษะทางป๎ญญา) 
  Flipped classroom 
  เสียงกู่จากครูใหญ่ 

นักศึกษาส่วนใหญ่ มีทักษะสามารถวิเคราะห์สื่อวีดิทัศน์ 
(video) ที่ก าหนดได้ และมีนักศึกษาร้อยละ 60 ที่สามารถ
ตีความและเรียบเรียงภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม และมี
นักศึกษาบางคนมีการเตรียมตัวโดยชมสื่อวีดิทัศน์ (video) 
มาจากบ้านก่อน ท าให้สามารถเข้าใจมีทักษะการน าเสนอ
และร่วมอภิปรายได้ในระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  
  (ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม) 
  Flipped classroom 

นักศึกษาทุกคนสามารถแบ่งงานกัน และรับผิดชอบศึกษา
สืบค้นความรู้เกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน์ (video) บนYoutube 
อินเตอร์เน็ต (Internet) ที่นักศึกษาสนใจได้ เป็นอย่างดี 
และสามารถน ามาแชร์ให้เพ่ือนๆ ในกลุ่มได้ และนักศึกษา
ทุกคนกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสื่อวีดิ
ทัศน์ (video) หรือนวัตกรรมที่ตนเองสนใจ โดยกดถูกใจ 
แล้วบันทึกในCornell Note และเขียนแชร์ Facebook 
ผ่านกลุ่ม Professional Experience  ได้  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  
  (ด้านวิเคราะห์ สื่อสาร และเทคโนโลยี)  
  Flipped classroom 
- การพัฒนาบุคลิกภาพครู 
- จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- บทบาทหน้าที่ของครู 
- บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
- คุณลักษณะของครูที่ดี 

นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่สามารถแบ่ง
งานและช่วยเหลือกัน ในการสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ (video) 
Flipped classroom ของกลุ่มร่วมมือผลิตสื่อ 
ประกอบการน าเสนอ (Powerpoint presentation) เป็น
อย่างดี (จากผลการประเมิน) จากการประเมินการน าเสนอ 
พบว่ามี นักศึกษาร้อยละ 60 สามารถวิเคราะห์ สื่อสาร 
สร้างสรรค์ได้ถูกต้อง ตรงประเด็นสอดคล้อง และมีการ
อ้างอิงที่มาประกอบค าอธิบาย 
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ตารางที่  4  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

นักศึกษาคนที่  1 คะแนนที่สอบได้ ร้อยละ 
1 35 87.50 
2 34 85.00 
3 35 87.50 
4 36 90.00 
5 36 90.00 
6 35 87.50 
7 35 87.50 
8 34 85.00 
9 32 80.00 
10 30 75.00 
รวม 342 

85.50 
เฉลี่ย 34.20 

 
จากตารางที่  4  พบว่าคะนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  34.20  จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ  85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  50 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ในวิชาความเป็นครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  4 โดยใช้วิธีการของกูด
แมน , เฟลคเทอร์  และชไนเดอร์  (เผชิญ  กิจระการ. ม.ป.ป. : 1-3 ; อ้างอิงมาจาก  Goodman , Flecther  
and  Schneider.  1980 ; 30-34)  ปรากฏผลดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  4 
 

จ านวนนักศึกษา 
(N) 

คะแนนเต็ม 
ผลรวมคะแนน

ก่อนเรียน 
ผลรวมคะแนน

หลังเรียน 
ดัชนี

ประสิทธิผล 

10 40 168 342 0.75 

   จากตารางที่ 5 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ใน
วิชาความเป็นครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  4 มีค่าเท่ากับ 0.75 หมายความว่า  นักศึกษามีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 75.00 
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ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการวัดความพึงพอใจหลัง
เรียนกับนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ทางสถติิ 
 
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (นักศึกษา 10 คน)  
 

กิจกรรม/สื่อการสอน ระดับความพึงพอใจ 
 SD แปลความหมาย 

1. ด้านรูปแบบการเรียนรู้ (The Cornell Note) 
1.1 สรุปสาระส าคัญในส่วนที่ 1 Notetaking Column 
1.2 สรุปสาระส าคัญในส่วนที่ 2 Cue Column 
1.3 สรุปสาระส าคัญในส่วนที่ 3 Summary  
1.4 ฝึกทักษะการสืบค้นบทความวิจัย/วิชาการศึกษา 
1.5 การเข้ากลุ่มร่วมมือประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือน าเสนอ 

 
4,10 
4,50 
4.00 
4.20 
4.10 

 
0.57 
0.71 
0.94 
0.79 
0.74 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

สรุป 4.18 0.75 มาก 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ Youtube 

2.1 เรื่อง ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From my Heart) 
2.2 เรื่อง พระคุณครูไมมีวันเกษียณ 
2.3 เรื่อง บทบาทหน้าที่ของครู 
2.4 เรื่อง คุณลักษณะของครูที่ดี จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.5 เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพครู 

 
4.30 
4.40 
4.20 
3.80 
4.00 

 
0.48 
0.52 
0.42 
0.42 
0.00 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

สรุป 4.14 0.45 มาก 
3. ด้านการใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้  

3.1 เอกสารประกอบน าเสนอ 
3.2 เอกสารประกอบความสมบูรณ์ของ Cornell Note 
3.3 Flipped classroom ของกลุ่มร่วมมือผลิตสื่อ       

ประกอบการน าเสนอ (Powerpoint 
presentation) 

 
 

4.00 
4.00 
4.40 

 
 

0.67 
0.67 
0.84 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 

สรุป 4.13 0.73 มาก 
4. ด้านนักศึกษาได้รับประโยชน์ การแชร์ข้อมูลหรือการ
แสดงความคิดเห็นทาง Social Media (Facebook) ผ่านทาง
กลุ่ม Professionl Experience  

4.40 0.52  

สรุปโดยรวม 4.17 0.63 มาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจใน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน ในวิชาความเป็นครู ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากสองอันดับแรก คือ ด้าน
นักศึกษาได้รับประโยชน์ ด้วยการแชร์ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทาง Social Media (Facebook) ผ่านกลุ่ม 
Professional Experience มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  และด้านรูปแบบการเรียนรู้ (The Cornell Note)    
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  ส่วนด้านกิจกรรมการเรียนรู้ Youtube มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และด้าน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.13 ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

จะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการแชร์ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทาง Social 
Media (Facebook) ผ่านกลุ่ม Professionl Experience มากที่สุด อาจเป็นเพราะนักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย
และไม่มีความกดดันทั้งจากระยะเวลาและในการท างานที่ห้องพัก รองลงมาเป็นความพึงพอใจในการกิจกรรม
การเรียนรูปแบบต่างๆ (The Cornell Note) กลุ่มปฏิบัติการ เนื่องจากนักศึกษาไม่ต้องท างานคนเดียว 
สามารถช่วยกันท าการวิเคราะห์ผลสรุปสาระส าคัญในส่วนต่างๆ รับฟ๎งเหตุผลซึ่งกันและกัน ตามกิจกรรมที่
ผู้สอนจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน วิเคราะห์ และสืบค้นบทความวิจัย งานวิชาการท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พบว่านักศึกษาก็ให้ ความพึงพอใจในระดับต้นๆ ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะ
การอ่าน และสามารถน าผลการวิจารณ์ของบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงในการเขียน
วิเคราะห์ผลการสรุปสาระส าคัญในส่วนต่างๆ ของตัวเองได้ถูกต้องมากข้ึน นอกจากนั้นพบว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ส่งงาน และถามตอบป๎ญหา
ข้อสงสัย ซึ่งเป็นวิธีที่มีความสะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้า
คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone ในการออนไลน์ในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนมากจึงท าให้
นักศึกษารับทราบข้อมูลได้รวดเร็วท าให้เกิดความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน 

ส่วนกิจกรรมที่ได้ระดับความพึงพอใจต่ าสุดคือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน และความสมบูรณ์
ของเอกสารประกอบน าเสนอ ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากเนื้อหารายวิชามากเกินไป จึงท าให้นักศึกษาเกิดความเบื่อ
หน่ายในการใช้เวลาศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งในการท า Flipped classroom ของ
กลุ่มร่วมมือผลิตสื่อประกอบการน าเสนอ เนื่องจากมีระยะเวลาน้อยต่อการร่วมมือผลิตสื่อประกอบการน าเสนอ 
อาจท าให้เกิดความตื่นเต้นและกดดันจึงท าให้ได้ระดับความพึงพอใจต่ าที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  ในวิชาความเป็นครู 
ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ผู้วิจัย ขอน าเสนอการอภิปรายผลตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ในวิชาความเป็นครู 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  4 มีค่าเท่ากับ 0.75 หมายความว่า  นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 75.00   

จากผลการวิจัย พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ในวิชาความเป็นครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  4 มีค่าเท่ากับ 0.75 หมายความว่า  นักศึกษามี
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คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.00 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่บ้าน
และท างานที่มอบหมายหรือท ากิจกรรมที่วิทยาลัยฯ เป็นผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ก่อนเข้าชั้นเรียน
พร้อมจดสมุดบันทึก(Cornell Note) หากยังไม่เข้าใจเนื้อหาในวีดิทัศน์(video)  สามารถดูซ้ าได้หลายรอบ
จนกว่าจะเข้าใจ และสามารถสืบค้น ความรู้จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพิ่มเติมจนสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ดังนั้นในการเขียนสมุดบันทึก(Cornell Note) นั้นนักศึกษาจะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจใน
เนื้อหานั้น ๆ ก่อนเป็นการเพ่ิมทักษะการฟ๎งและการวิเคราะห์ ฝึกความรับผิดชอบในตัวของนักศึกษาเอง เป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียน นักศึกษาบางคนซึ่งได้การเรียนรู้ล่วงหน้าจากที่พัก หรือที่บ้านท าให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เข้าใจง่ายขึ้นเมื่อมาพูดคุยประชุมกลุ่มย่อยในห้องเรียน ท าให้มีเวลาเตรียมความพร้อม
การท ากิจกรรมในชั้นเรียนมากข้ึน การเรียนรู้แบบนี้ท าให้เกิดความท้าทาย สนุกต่อเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการ
วางแผน คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
 2. นักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีความพึงพอใจต่อ
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก 

จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน มีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ความพึง
พอใจในระดับมากสองอันดับแรก คือ ด้านนักศึกษาได้รับประโยชน์ การแชร์ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทาง 
Social Media (Facebook) ผ่านกลุ่ม Professional Experience มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  และด้าน
กิจกรรมการเรียนรูปแบบต่างๆ (The Cornell Note) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  ส่วนด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ YouTube มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  4.13 ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มากใน
ทุกองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง เต็มตามศักยภาพ
ของนักศึกษาเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลจากการวิจัยที่ได้นี้สามารถน าไปใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ ได ้เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านการ
อ่าน วิเคราะห์ และสรุปสาระส าคัญของบทเรียนในสมุดบันทึก Cornell Note ด้วยตนเองเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถน าไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการเรียนรู้ 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอ่ืนๆ และการสรุปสาระส าคัญสามารถใช้การน าเสนอเป็นกรอบ 5W1H เพ่ือ
การรวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์วิธีนี้จะใช้ในช่วงของกระบวนการนักวิเคราะห์ที่มีคุณภาพที่จะเข้าใจและอธิบาย
ความจริงป๎ญหาใด ๆ หรือป๎ญหาวิธีการเดียวกันสามารถท่ีใช้ในการจัดระเบียบการเขียนของรายงานบทความ
เอกสาร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ 
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
130 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบ
เป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟุ  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ทราบข่าวสาร และสารสนเทศที่ทันสมัย ค้นคว้าข้อมูล/สารสนเทศประกอบการเรียน  ท า
รายงาน ท าวิจัย/ศิลปนิพนธ์ ทบทวนความรู้ และเพ่ิมพูนความรู้รอบตัว/ความรู้ทั่วไป ตามล าดับ ด้านแหล่ง
สารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ แหล่งสารสนเทศภายในตัวนักศึกษา แหล่งสารสนเทศ
ภายนอก ประกอบด้วย แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศจากสื่อต่างๆและแหล่งสารสนเทศสถาบัน/
สถานที่ ตามล าดับ ด้านลักษณะของสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ วิชาชีพต่างๆ บันเทิงสาร
คดี และวิชาการทั่วไป ตามล าดับ ด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ค าแนะน า
ของอาจารย์ ดุลยพินิจของนักศึกษา และพูดคุย สนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ใกล้ชิด ตามล าดับ 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
*วิทยาลัยนาฏศลิปสุโขทัย  



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1145) 
 

 2. นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีป๎ญหาส่วนตัว ป๎ญหาภายใน
วิทยาลัย และป๎ญหาภายนอกวิทยาลัยทั้ง 3 ด้าน นักศึกษามีป๎ญหาอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ, วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

  
ABSTRACT 

 Thais research is a survey research aimed to study seeking behavior and use of 
information of students at Sukhothai College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute. 
Academic year 2018. The sample group was 130 undergraduate students. Number of people 
using questionnaires as tool to collect statistical data used in Analysis of data such as 
frequency, percentage, mean, standard deviation, statistics, t-test, one-way variance analysis 
and Scheffe’s Test.  
 The research found th: 
 1. The students of Sukhothai College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute, had 
a behavior seeking and using information at a moderate level when considering each aspect. 
Much is known about modern news and information, research/information for learning, 
making reports, conducting research/art thesis, reviewing knowledge and increasing 
knowledge around/general knowledge, respectively, in terms of information sources, overall, 
at a moderate level, ie, internal information sources, consisting of individual information 
sources, information sources from various media and institutional information 
sources/locations, respectively, in terms of characteristics of the overall information at a 
moderate level, including various professions, entertainment, documentaries and general 
academic, respectively the overall information seeking method is at a high level, including 
instructors advice, student discretion, and informal dialogue with close contacts respectively. 
 2. Students at Sukhothai College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute, have 
problems in seeking and using information as a whole at a high level. When considering each 
aspect, it is found that students have personal problems, college problems outside the 
college. At a high level 
 
Keywords: Information Seeking Behaviors and Utilizing, Sukhothai College of Dramatic Arts   
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บทน า 
 เมื่อสังคมก้าวหน้าเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุ 
อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เพ่ิมมากขึ้น สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ท าให้สังคมเชื่อมโยง
ติดต่อสื่อสาร รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและรวดเร็ว เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา 
รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แล้วบริบททางด้าน
การศึกษาที่มีส่วนส าคัญในสังคม ในการพัฒนาสังคมจ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคม 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยผู้สอนจะต้องท าให้ผู้เรียน
รักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเปูาหมายในการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนต้องมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะ
ด้านการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เรียนรู้ว่า เมื่ออยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไปตามหา
ข้อมูล เหล่านั้นได้ที่ไหน และเมื่อได้ข้อมูลมาผู้เรียนต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด 
และสามารถแปลงข้อมูลออกมาเป็นความรู้ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากการฝึกฝน ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสทดลองด้วยตนเอง ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้จากทุกสถานที่ ทุกเวลา นั้นก็คือ 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน นอกเหนือจากการเข้าชั้นเรียนปกติ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวเชื่อม เช่น 
การติดต่อผ่าน e-mail การอ่านบทความจาก บล็อก การอภิปราย สนทนาออนไลน์ผ่าน Facebook หรือ
แม้แต่การชมวีดิทัศน์การสอนผ่าน YouTube เป็นต้น  
 จากความส าคัญของการแสวงหาและการใช้สารสนเทศดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษาพฤติกรรมการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเรื่องที่ควร
ศึกษาวิจัยอย่างยิ่ง เพราะวิทยาลัยมีห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่ให้บริการและเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสาร รวบรวมสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และบุคคลทั่วไป ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะช่วยให้ทราบถึงวิธีการแสวงหา
และการใช้สารสนเทศของนักศึกษา ข้อแนะน า และใช้เป็นแนวทางส าหรับห้องสมุดในการจัดบริการ และจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้ของนักศึกษาให้มากที่สุด อัน
จะส่งผลให้นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีภารกิจ
หลักในการผลิตบัณฑิตด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในด้านวัตถุประสงค์ วิธีการแสวงหาสารสนเทศ ลักษณะของสารสนเทศ และแหล่ง
สารสนเทศ 
 2. เพ่ือศึกษาป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (survey research) กลุ่มประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-5 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 132 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 103 คน ใช้วิธีการของ ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยการศึกษาและค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) เป็นค าถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชา  
 ตอนที่ 2 เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating scale) เกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในด้านวัตถุประสงค์ แหล่งสารสนเทศ ลักษณะของ
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาสารสนเทศ ตามระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating scale) เกี่ยวกับป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการเขียนเชิงพรรณนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ตามระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษา เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากนักศึกษา 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับน าแบบสอบถาม    ที่ตรวจได้คะแนนแล้ว
ไปวิเคราะห์ แล้วน าข้อมูลมาแปลค่าเฉลี่ยระดับ การแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ป๎ญหาในการแสวงหาและ
การใช้สารสนเทศ ตามระดับ ความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean -- ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน (Standard Deviation -- 
S.D.) 
 2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ยุทธ ไกยวรรณ์. 2545 : 174) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษา เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากนักศึกษา 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับน าแบบสอบถาม    ที่ตรวจได้คะแนนแล้ว
ไปวิเคราะห์ แล้วน าข้อมูลมาแปลค่าเฉลี่ยระดับการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ป๎ญหาในการแสวงหาและ
การใช้สารสนเทศ ตามระดับ ความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean -- ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน (Standard Deviation -- 
S.D.) 
  2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ยุทธ ไกยวรรณ์. 2545 : 174) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
 ตอนที่ 3 ป๎ญหาการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  
              (n = 103) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
  เพศชาย 
  เพศหญิง 

 
23 
80 

 
22.3 
77.7 

ระดับชั้นปีที่ศึกษา 
  ชั้นปีที่ 1 
  ชั้นปีที่ 2 
  ชั้นปีที่ 3 
  ชั้นปีที่ 4 
  ชั้นปีที่ 5 

 
28 
15 
20 
30 
10 

 
27.2 
14.6 
19.4 
29.1 
9.7 

สาขาวิชาที่ศึกษา 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  
  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 

 
86 
17 

 
83.5 
16.5 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นเพศหญิง จ านวน 80 คน 

คิดเป็นร้อยละ 77.7 เป็นเพศชาย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 
 ระดบัชั้นปีที่ศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมา
ศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ชั้นปีที่ 3 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ19.4 ชั้นปีที่ 2 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และชั้นปีที่ 5 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  9.7 ตามล าดับ 
 สาขาวิชาที่ศึกษา นักศึกษาที่ศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา จ านวน  86 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.5 
และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษา 
 การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยศึกษาป๎จจัยจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ ด้านวิธีการ
แสวงหาสารสนเทศ ด้านลักษณะของสารสนเทศ และด้านแหล่งสารสนเทศ น าเสนอดังนี้ 
  

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของ
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น าเสนอในภาพรวม 
 

พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ  ̅ SD ระดับการใช้ 
1. ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ 3.96 .316 มาก 
2. ด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ 3.56 .189 มาก 
3. ด้านลักษณะของสารสนเทศ  2.52 .601 ปานกลาง 
4. ด้านแหล่งสารสนเทศ 3.43 .483 ปานกลาง 

รวม 3.31 .259 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์      มีพฤติกรรมการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักศึกษามีระดับการใช้อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมาคือด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.56 และระดับปาน
กลางได้แก่ ด้านแหล่งสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.43 ด้านลักษณะของสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยคือ 2.52 ตามล าดับ 
  

ตอนที่ 3 ปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
 การศึกษาป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยศึกษา
สภาพป๎ญหาจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ป๎ญหาส่วนบุคคล ป๎ญหาภายในสถาบัน และป๎ญหาภายนอกสถาบัน 
น าเสนอดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของ
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น าเสนอในภาพรวม 
 

ปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ  ̅ SD ระดับปัญหา 
1. ป๎ญหาส่วนบุคคล 3.71 .495 มาก 
2. ป๎ญหาที่พบจากแหล่งสารสนเทศภายในวิทยาลัย 3.52 .234 มาก 
3. ป๎ญหาที่พบจากแหล่งสารสนเทศภายนอกวิทยาลัย 3.82 .313 มาก 

รวม 3.62 .191 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีป๎ญหา ในการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62      เมื่อพิจารณาสภาพ
ป๎ญหาทั้ง 3 ด้าน พบว่า นักศึกษามีป๎ญหาที่พบจากแหล่งสารสนเทศภายนอกวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือสภาพส่วนบุคคล และป๎ญหาที่พบจากแหล่งสารสนเทศภายในวิทยาลัย นักศึกษามี
ป๎ญหาในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 และ 3.52 ตามล าดับ 
  

สรุปและอภิปรายผล 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษา 
  นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
77.7 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 29.1 โดยศึกษาอยู่ในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ร้อยละ 83.5  
 พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษา 
  นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน 
พบว่า นักศึกษามีระดับการใช้อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 
3.96 รองลงมาคือด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.56 และระดับปานกลางได้แก่ ด้านแหล่ ง
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.43 ด้านลักษณะของสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยคือ 2.52 ตามล าดับ 

 ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษา 
  1. ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักศึกษา มีความจ าเป็นใน
การใช้สารสนเทศเพ่ือประกอบการศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เกิดต่อเนื่อง
ของการเป็นนักศึกษา โดยปกติบุคคลมีเรื่องที่ตนสงสัย และอยากรู้ตลอดเวลา  ความสงสัย ความอยากรู้ จึง
เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการและการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาที่พบว่า วัตถุประสงค์
ของการใช้สารสนเทศของนักศึกษาก็เพ่ือท ารายงานประกอบการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่านักศึกษาต้องท ารายงานในแต่ละรายวิชา ของการการเรียน การสอน
รายวิชานั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา รู้จักท ากิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมความสามัคคี ฝึกมนุษย์
สัมพันธ์ ความเป็นผู้น า ความกล้าแสดงออก และความใฝุรู้ ความสนใจ การรอบรู้เพ่ิมเติมในชั้นเรียนสาขาวิชา
นั้นๆ สอดคล้องกับการศึกษาของสุคนธ์ทิพย์ ค าจันทร์ (2549) พบว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจใน
บทเรียน   การรับรู้ข้อมูลทันสมัย และเพ่ือประกอบการท ารายงาน 
  2. ด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
ด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษามีวิธีการแสวงหาสารสนเทศจาก 
อาจารย์ เพราะอาจารย์เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะปลูกฝ๎งและถ่ายทอดความรู้ ความคิดและจิตใจ
แก่นักศึกษา รวมถึงสั่งสอนนักศึกษา ให้เป็นคนดีมีความรู้ในวิทยาการ  ทั้งปวง ท าให้นักศึกษาและอาจารย์เกิด
ความใกล้ชิด นักศึกษาสามารถสอบถามสารสนเทศ หรือค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว เมื่อได้รับการถ่ายถ่ายความรู้     จากอาจารย์ หรือได้รับสารสนเทศต่างๆมา จะใช้ดุลพินิจของนักศึกษา



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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เองในการไตร่ตรอง พิจารณาว่าควรเชื่อหรือไม่ หรือพูดคุย สนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับ ผู้ใกล้ชิด เช่น เพ่ือน 
หรือ ผู้ที่มีความรู้    ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ สารสนเทศค าตอบหรือเรื่องราวที่ได้นั้นจะน าไปใช้ตอบค าถามเพ่ือ
ลดความสงสัย ความอยากรู้ ใช้แก้ป๎ญหาของนักศึกษา  
      3. ด้านลักษณะของสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้าน
ลักษณะของสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลตลอดการเป็น
นักศึกษา นักศึกษาอาจจะเครียด ต้องการการพักผ่อนหย่อนใจจึงได้แสวงหาสารสนเทศด้านความบันเทิง เช่น 
อ่านนวนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร เพ่ือความบันเทิง ผ่อนคลายความเครียด นอกจากนี้สถาบันเป็นที่ให้การศึกษา
และส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพ  ถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่าง
ศิลป์ ท าให้นักศึกษามีความถนัดและสนใจลักษณะสารสนเทศเฉพาะด้านที่ตนศึกษาเล่าเรียน เช่นด้านศิลปะ 
สถาป๎ตยกรรม ประติมากรรม  จิตกรรม นาฏศิลป์ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการใช้สารสนเทศ
ด้าน สารคดี วิชาการท่ัวไป ส าหรับการศึกษา เล่าเรียน เพราะเนื้อหาจากสารคดี วิชาการทั่วไป ผลิตโดยผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ท าให้เนื้อหามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาที่พบว่า 
นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านการบันเทิง วิชาชีพต่างๆ และ สารคดี วิชาการ
ทั่วไปตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาวราภรณ์ ชูมณี (2551) พบว่า มีความต้องการสารสนเทศประเภทของ
เรื่องสั้นมากท่ีสุด เช่นเดียวกับความต้องการสารสนเทศประเภทสารคดีวิชาการท่ัวไป ที่มีความต้องการความรู้
มากที่สุด 
  4. ด้านแหล่งสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ด้านแหล่ง
สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง เพราะในป๎จจุบันแหล่งสารสนเทศมีหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษาแสวงหาและใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
ภายในตัวบุคคลและแหล่งสารสนเทศภายนอกด้านแหล่งสารสนเทศบุคคลที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาทิเช่น ปรึกษา
บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ปรึกษาครู/อาจารย์ ปรึกษาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการ
เรียนการสอนสถาบันบัณฑิต-พัฒนศิลป์ ครูกับลูกศิษย์ สนิท คุ้นเคย ครูให้ความใกล้ชิด ดูแล เป็นกันเองกับลูก
ศิษย์ มีความเคารพกันซึ่งกันและกัน ท าให้ลูกศิษย์ มีความกล้าที่จะถามครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ิมมากขึ้น 
ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฏีในรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาเอก และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
โดยเฉพาะการท าศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องขอค าแนะน าจากอาจารย์มากที่สุด เพราะอาจารย์เป็นแหล่ง
สารสนเทศที่ให้ความรู้ ค าแนะน าที่ตรงประเด็น สามารถชี้แนะน าแนวทางการแก้ป๎ญหาต่างๆ ซึ่งนักศึกษาเห็น
ว่าแหล่งสารสนเทศบุคคลมีความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นในในความรู้ ความคิดที่ได้รับ สอดคล้องกับ
การศึกษาของสนทยา สาลี (2551) พบว่า มีการใช้แหล่งสารสนเทศ ระดับปานกลาง 

 
 ปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษา 
  1. ป๎ญหาส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษามีป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านป๎ญหาส่วน
บุคคล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาอ่านสารสนเทศภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ   อาจเป็นเพราะว่าพ้ืน
ฐานความรู้ทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตกต่างกัน ความสนใจและใฝุเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน ท าให้
มีป๎ญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักศึกษาไม่มีเวลาสืบค้น เพราะนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติสาขา
วิชาเอก และต้องไปร่วมแสดงงานของสถาบัน ท าให้ไม่มีเวลา   ในการสืบค้น และนักศึกษาขาดทักษะการ



                                                                                       การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1152)                                                    “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่มวลมนุษยชาติ” 
 

สืบค้น เพราะว่านักศึกษา เน้นทักษะการจ า และทักษะ การสังเกตในชั้นเรียน การถามจากบรรณารักษ์ หรือ
คณะครู อาจารย์  
  2. ป๎ญหาแหล่งสารสนเทศภายในสถาบัน พบว่า นักศึกษามีป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศภายในสถาบัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านป๎ญหาการเข้าถึงสารสนเทศ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ส่งผลให้การสืบค้นข้อมูล การดาวโหลดข้อมูลต้องใช้เวลามากขึ้น เพราะทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างก็ดึงข้อมูล
พร้อมๆ กัน ด้านป๎ญหาคุณภาพของข้อมูล ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ดนตรี เน้นการฝึกปฏิบัติ หนังสือ 
ต ารา เกี่ยวกับสาขานี้มีจ านวนน้อย ขาดข้อมูลย้อนหลัง และข้อมูลที่มีอยู่จึงไม่ตรงกับความต้องการ นักศึกษา
อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักหอสมุดแห่งชาติ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ได้ 
  3. ป๎ญหาแหล่งสารสนเทศภายนอกสถาบัน พบว่า นักศึกษามีป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศภายนอกสถาบัน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสารสนเทศที่ต้องการบางครั้งอยู่ไกลเกินไป 
และเมื่อไปถึงแหล่งสารสนเทศ พบว่าสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการหรือเก่า ล้าสมัย  นอกจากนี้นักศึกษา
ไม่รู้ว่าจะไปหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศใด ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
 1. ด้านการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ (1) ห้องสมุดควรจัดซื้อสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะเนื้อหา
ทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ให้ตรงกับสาขาวิชา เพื่อนักศึกษาจะได้ทบทวนความรู้ (2) คณะครู
อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ เขียนหนังสือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวเองถอดเป็นองค์ความรู้ เพ่ือนักศึกษาจะได้ มี
เอกสารประกอบการเรียน (3) จัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสืบค้น 
โดยจัดอย่างต่อเนื่องทุกชั้นปี  
 2. ด้านป๎ญหาการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ (1) ห้องสมุดควรมีศูนย์ให้ค าปรึกษา แนะน าการ
แปลภาษาอังกฤษ เพ่ือนักศึกษาจะได้อ่านและแปลความหมายสารสนเทศภาษาอังกฤษที่ค้นได้ (2) ห้องสมุด
ควรจัดหาจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงกับความต้องการของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้
สืบค้นข้อมูล (3) บรรณารักษ์ ควรแสดงความเป็นมิตรกับนักศึกษา เพ่ือนักศึกษาจะได้กล้าสอบถาม/สัมภาษณ์
บรรณารักษ์ (4) บรรณารักษ์ ควรคัดหนังสือท่ีไม่ทันสมัย เก่า ล่าช้า จากชั้นหนังสือ และเพ่ิมจ านวนของหนังสือ
ให้หลากหลาย ทันสมัย ตรงกับความต้องการ (5) ห้องสมุดควรมีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดภายนอก 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าไปใช้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้ในราคาที่ เป็นสมาชิก (6) ควรจัดบริการเชิง
รุกให้แก่นักศึกษา เช่น การแนะน าแหล่งสารสนเทศภายนอก แนะน าหนังสือใหม่ แนะน าวารสารใหม่ จัดส่ง
หน้าสารบัญใหม่ให้กับคณะ หรือครู อาจารย์ นักศึกษา เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการใช้สารสนเทศเพ่ือการสอนของครู อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์เพ่ิมมากข้ึน 
 2. ควรส่งเสริม พัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้
มากขึ้น 

 
บรรณานุกรม 
ชญาภรณ์ กุลนิติ. (2553). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพมหานคร:  
  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2545). พื้นฐานการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพมหานคร:      
         สุวีริยาสาส์น. 
วราภรณ์ ชูมณี. (2551). พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ต้องขัง: กรณีศึกษาทัณฑสถาน 
         หญิงกลาง. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ  
         สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง). 
สนทยา สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
         พิบูลสงคราม. (รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม). 
สุคนธ์ทิพย์ ค าจันทร์. (2549). ความต้องการใช้สารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหา 
         สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. (ศิลปศาสตร  
         มหาบัณฑิต, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์,    
         มหาวิทยาลัยรามค าแหง). 
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. (2543). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  
         กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
         (พ.ศ. 2552 – 2561). กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 
อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย.(2553). สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพมหานคร:  
         ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
 
 
 
 
 
  



                                                                                       การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1154)                                                    “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่มวลมนุษยชาติ” 
 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรือ่ง การเป่าปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน จากการจัดการความรู้
ส าหรับผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

THE CURRICULUM DEVELOPMENT ON A BASIC BLOWING METHOD OF 
"PI TAI" BY KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR STUDENTS OF NAKHON SI 

THAMMARAT COLLEGE OF DRAMATICS ARTS 
 

ชวัลวิทย์ เกตุรัตน์*, กณพ กิ้มเฉี้ยง*, จักรพล จบสัญจร* 
CHAWANWIT KETRAT, KANOP KIMCHIANG, JAKKRAPOL JOBSUNJORN 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์  1. เพ่ือจัดการความรู้
เรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับผู้เรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ด าเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปุาปี่ใต้ มาวิเคราะห์ 
น าเสนอเป็นข้อมูลเชิงพรรณณาแล้วน าข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาพัฒนาหลักสูตร มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน 
นักศึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 10 
คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) พบว่า การเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐานมีกระบวนการที่
แตกต่างกัน แต่ก็คงไว้ซึ่งจุดร่วมที่เหมือนกันคือ การให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้ การจัดระเบียบร่างกาย การเตรียมเครื่อง
ดนตรี การฝึกระบบนิ้วและเสียงขั้นพ้ืนฐาน การเปุาแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน การเปุาเสียงแหบสูง และการเปุา
เพลงขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวได้แบ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ทั้งหมด 4 ระยะ 
เมื่อน าหลักสูตรไปใช้และเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ พบว่า การประเมินด้านทักษะปฏิบัติการเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐานมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.6 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม ภายหลังจากการทดลองใช้หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยรวม 4.47 ซึ่งมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, การจัดการความรู้, ปี่ใต้ 
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ABSTRACT 
 This research uses qualitative and quantitative research methodology with the 
objective. 1. To manage knowledge about Basic blowing method of "Pi Tai" 2. To develop 
training courses Basic blowing method of "Pi Tai" For students of Nakhon Si Thammarat 
College of Dramatic Arts Conducted the research by interviewing the experts on the Pi Tai 
under analysis and presenting them as descriptive data and then using those data to 
develop the curriculum. There are sample groups used as students. Students of the major 
Thai music , 2nd semester, academic year 2018, Nakhon Si Thammarat College of Dramatic 
Arts, 10 people, which have been selected by purposive selection. Found that the basic 
blowing method of "Pi Tai" has a different process But probably the same common point is 
Letting the learner learn Organizing the body Preparation of musical instruments Basic finger 
and voice training Blowing basic exercises High hoarseness And basic music blowing In 
addition, the development of the curriculum has divided the entire curriculum development 
process into 4 phases. When applying the curriculum and collecting data for analysis, it is 
found that the basic blown-out skill assessment is 94.6 percent which is higher Criteria set at 
80 percent. Satisfaction of trainees with training courses After the trial, the curriculum had an 
average of 4.47, which was very satisfied. 
 
Keywords: The Curriculum Development, Knowledge management, Pi Tai 
 
บทน า 
 ดนตรีและการละเล่นพ้ืนบ้านภาคใต้แต่ละชนิดได้รับความนิยม และความสนใจแพร่หลายแตกต่างกัน 
บางชนิดแพร่หลายไปท่ัวภาคใต้และกระจายตัวเข้าไปถึงภูมิภาคอ่ืน ๆ แต่ในบางชนิดกลับแพร่กระจายอยู่ในวง
แคบ ๆ เช่นปี่ใต้ ที่เป็นเครื่องดนตรีส าหรับท าท านองและเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีใต้ ที่กระจายอยู่ในวงแคบ ๆ 
(อุดม หนูทอง 2531 : 4) ซึ่งสาเหตุของการกระจายตัวที่เรียกว่าแคบ ๆ ของปี่ใต้นี้น่าจะเกิดจากการมีผู้สืบทอด
ที่ค่อนข้างจ ากัด ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ในหลายจังหวัดของภาคใต้ อาทิ จังหวัดสงขลา พัทลุง 
และนครศรีธรรมราช ประเด็นส าคัญที่น่าท าการศึกษาค้นคว้าคือนายปี่แต่ละคนมีเทคนิควิธีการเปุาที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผลมาจากครูผู้ถ่ายทอดให้นั้น มีเทคนิค ขั้นตอน และวิธีการสอน
ที่แตกต่างกัน ท าให้องค์ความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ของนายปี่ในแต่ละพ้ืนที่จึงมีความแตกต่างกันออกไปด้วย หาก
มองในมุมบวกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะท าให้เกิดความหลากหลายทั้งในด้านท านองเพลง ตลอดจนส าเนียงการ
เปุาของแต่ละบุคคล แต่ในมุมกลับกันข้อด้อยของความเป็นศิลปินพ้ืนบ้านโดยเฉพาะนายปี่คือการยึดถือใน
ศาสตร์ที่ตนเองได้รับมา ว่าถูกต้องที่สุด ซึ่งประเด็นนี้เองที่อาจจะเป็นข้อจ ากัด ท าให้วงการปี่ใต้ไม่ได้รับพัฒนา
ตามท่ีควรจะเป็น 
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 การจะธ ารงไว้ซึ่งปี่ใต้ให้คงอยู่ และแพร่หลายในวงกว้างได้นั้น แนวทางหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับ คือการน าเข้า
สู่ระบบการจัดการศึกษา ซึ่งหมายถึงเปิดให้มีการเรียนการสอนให้กับเยาวชนผ่านระบบโรงเรียนขึ้น และเนื้อหา
ที่น ามาสอนควรมาจากการหลอมรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านปี่ใต้โดยเฉพาะ หรือเรียกว่าการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวล
ข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรม 
และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลอ่ืนสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ (พรธิดา วิเชียร
ป๎ญญา, 2547, น. 32) ศิลปินพ้ืนบ้านที่เป็น ปูชนียบุคคลทางด้านปี่ใต้ที่เป็นที่ยอมรับในวงการปี่ใต้ในขณะนี้มี
หลายท่านด้วยกัน อาทิ ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพ้ืนบ้าน) ประจ าปี 2553 
ครูอ านาจ นุ่นเอียด ครูประจ าวิชาดนตรีพ้ืนเมืองวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง และครูกิตติพันธ์  โนวัฒน์ หัวหน้า
คณะหนังตะลุงเอกพันธ์ โรจนเมธากุล ซึ่งแต่ละท่านเป็นนายปี่ที่ได้รับการยอมรับ มีเทคนิค วิธีการในการเปุาปี่
ที่แตกต่างกันทั้งสิ้น ความรู้ความสามารถเหล่านี้ยังไม่ได้มีการดึงออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หากได้มีโอกาสน า
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวของครูทั้งสามท่านนี้ออกมาจัดให้เป็นระเบียบแบบแผน สามารถเรียนรู้ได้ง่าย นับเป็นสิ่งที่มี
คุณค่ายิ่งต่อวงการปี่ใต้ ประกอบกับการที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชก็เป็นอีกสถานศึกษาหนึ่งที่มีการ
จัดการเรียนการสอนปี่ใต้มาเป็นเวลานาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาเพ่ือ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และของภาคใต้ได้อย่างดียิ่ ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
2553 : 11) แต่จากการที่ผู้วิจัยเองเป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาปี่พาทย์ และเลือกเครื่องมือเอกคือปี่ใน ได้มี
โอกาสสัมผัสกับข้อเท็จจริงของการจัดการเรียนการสอนปี่ใต้ว่า ยังมีจุดที่ควรแก่การพัฒนาอยู่พอสมควร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปี่ใต้ ที่ยังไม่มีการพัฒนาให้เป็นระเบียบระบบ
และถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรการฝึกเปุาปี่ใต้โดยใช้หลักการการ
จัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อแน่ว่าจะมีส่วนช่วย ให้คุณภาพการจัด
การศึกษาเรื่อง ปี่ใต้ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและของภาคใต้ได้รับการพัฒนาขึ้นในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดการความรู้เรื่อง การเปุาปี่ใต้ข้ันพื้นฐาน 
 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การฝึกเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 
 
วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน จากการจัดการความรู้ ส าหรับผู้เรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยแบ่งขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ดังนี้  1. การจัดการความรู้เรื่อง 
การเปุาปี่ใต้ข้ันพ้ืนฐาน  
 ในการจัดการความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐานนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ทบทวนและสังเคราะห์ จึงด าเนินการในการจัดการความรู้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดประเด็น (Knowledge Identification) โดยการค้นหาว่าวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชนั้น มีความต้องการใช้ความรู้ใด โดยใช้วิธีการสอบถามและสัมภาษณ์ครูผู้สอนและนักเรียน 
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นักศึกษา พบว่า วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชนั้น ยังไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐานที่เป็น
หลักการทางวิชาการ จึงจ าเป็นที่ต้องค้นหาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวเพ่ือใช้พัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  1.2 แสวงหาและค้นคืนความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ด าเนินการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐานจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทางการ
วิจัย โดยแบ่งเป็นประเด็น ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ปี่ใต ้และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ รวม
ไปถึง เก็บข้อมูลแบบเจาะจงโดยต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเปุาปี่ใต้ประกอบการแสดงหนังตะลุง มโนราไม่
น้อยกว่า 20 ปี มีฝีมือและผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการเปุาปี่ใต้ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนการ
เปุาปี่ใต้ ซึ่งตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเลือกผู้ให้ข้อมูลตามคุณสมบัติในข้างต้น ผู้วิจัยจะท าการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ นายควน ทวนยก นายอ านาจ นุ่นเอียด และนายกิตติพันธ์ โนวัฒน์ 
  1.3 ผสานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Codification and Refinement) ผู้วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนา โดยน าเสนอเป็นความเรียงในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัดระเบียบ
ร่างกายส าหรับเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน ระบบนิ้วและเสียงขั้นพ้ืนฐานในการเปุาปี่ใต้การเปุาแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐานใน
การเปุาปี่ใต้ การเปุาเสียงแหบสูง และการเปุาเพลงขั้นพ้ืนฐาน 
  1.4 การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge sharing) ผู้วิจัยด าเนินการน าความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้น
พ้ืนฐานที่ได้จากการเก็บข้อมูลในขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ข้ันพื้นฐาน ส าหรับผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากการที่ผู้วิจัย
ได้ทบทวนและสังเคราะห์ จึงด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ 
  ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดท าหลักสูตร โดยส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ในสังคมวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและสังคมโดยรอบ
วิทยาลัยฯ โดยในการเก็บข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกต โดยมี
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูและนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช รวมไปถึงนายปี่ใต้ที่ คร่ าหวอด
อยู่ในวงการแสดงหนังตะลุงมโนราในบริเวณภาคใต้ 
  ระยะที่ 2 การร่างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน จากการจัดการความรู้ ส าหรับ
ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรโดยยึดหลักการและแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรของ Tyler (1969 : 99) ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบและก าหนดโครงร่างของหลักสูตร โดยใช้วิธี 
Means End Approach ซึ่งเป็นหลักการในการออกแบบหลักสูตรและการสอนที่เน้นการตอบค าถามที่เป็น
พ้ืนฐานส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก หลักสูตรนั้นๆ มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างที่จะ
ก าหนดให้ผู้เรียนได้รับ ประการที่สอง หลักสูตรนั้นๆ มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่จะต้องจัดเพ่ือให้
บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ ประการที่สาม จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรที่จะท าให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ และประการที่สี่ จะประเมินผลประสิทธิของประสบการณ์ในการศึกษาอย่างไร จึงจะตัดสิน
ได้ว่าบรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือให้การก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปค าถามที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร 4 ประการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรซึ่งมี
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องค์ประกอบทั้งหมด 9 ส่วนส าคัญได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการฝึกอบรม วิธีการ
ฝึกอบรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื้อหาและเวลาที่ใช้ การวัดและประเมินผล สื่อและวัสดุส าหรับใช้ในการ
ฝึกอบรม แผนการจัดการฝึกอบรม ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการร่างโครงสร้างของหลักสูตร ผู้วิจัยจึงด าเนินการ
ตรวจสอบหลักสูตรก่อนการน าไปใช้ โดยการน าส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านซึ่งผู้วิจัยได้ท าการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลือกบุคคลผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหลักสูตรตามคุณสมบัติว่าต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาใน
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตร หรือสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งมีรายนาม ได้แก่ อาจารย์
วัยวุฒ อินทวงศ์, อาจารย์พรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์, อาจารย์สุมณฑา มีสุนทร, อาจารย์กฤษณา วุฒิศักดิ์ และ
อาจารย์จินดา เครือหงส์  
  ระยะที่ 3 การวิเคราะห์การน าหลักสูตรไปใช้ ในระยะนี้ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรไปใช้และได้ท าการ
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างการฝึกอบรม เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนตาม
แผนให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด 
  ระยะที่ 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม เมื่อเสร็จสิ้นจากระยะการน าหลักสูตรไปใช้
และประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับผู้เรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในช่วงหลังฝึก เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการจัดการฝึกอบรมตามแผนให้ได้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การจัดการความรู้เรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน 
  1. ก าหนดประเด็น (Knowledge Identification) โดยการค้นหาว่าวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชนั้น มีความต้องการใช้ความรู้ใด โดยใช้วิธีการสอบถามและสัมภาษณ์ครูผู้สอนและนักเรียน 
นักศึกษา พบว่า การเปุาปี่ใต้ในป๎จจุบันของสังคมวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและบริเวณโดยรอบ
วิทยาลัยมีข้อจ ากัดอยู่ค่อนข้างมากในหลายๆด้าน อาทิ การไม่สามารถเข้าถึงครูปี่ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือฝึกเปุาปี่ หรือ
ข้อจ ากัดด้านวิธีการฝึกเปุาปี่ใต้ท่ีมีความเฉพาะตัวสูง ท าให้ไม่ได้รับการพัฒนาและแพร่หลายเท่าที่ควร ดังที่ ครู
สุมล ศักดิ์แก้ว ครูประจ าวิชาการแสดงพ้ืนบ้านหนังตะลุงของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ที่ท่านได้แสดง
ทัศนะความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของวงการปี่ ใต้ ในป๎จจุบันของทั้งในสังวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงว่า 

 
(สุมล ศักดิ์แก้ว สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2561) 

“ปี่ใต้บ้านเราในตอนนี้  เฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น
ค่อนข้างที่จะหาผู้เป่ายากแล้ว ไม่เพียงพอต่อความต้องการของทั้งคณะ
ศิลปินหนังตะลุง มโนรา และคิดเห็นว่าวงการปี่ใต้จะแย่ลงอีก แต่หากว่ าได้
น าความรู้เกี่ยวกับการเป่าปี่ใต้มาเข้ากับสถาบันการศึกษา คงจะเป็นการ
ธ ารงไว้ซึ่งปี่ใต้ได้อย่างดีในอนาคต” 
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 ซึ่งทัศนะดังกล่าวยังสอดคล้องครูจักรพล จบสัญจร ครูประจ าสาขาวิชาปี่พาทย์ เครื่องมือเอกปี่ใน ที่ท่าน
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝึกเปุาปี่ใต้ในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชว่า 

 
(จักรพล จบสัญจร สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2561) 

 
  2. แสวงหาและค้นคืนความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ประกอบด้วย 6 ประเด็น
ดังนี้  
   2.1 การจัดระเบียบร่างกาย 
    1) การจับเลาปี่ การจับเลาปี่ว่ามีความส าคัญมากสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและ
นิ้ว สามารถกระท าได้สองลักษณะ ดังนี้ 
    ลักษณะแรก คือ การจับโดยใช้มือขวาไว้บน ส่วนมือซ้ายไว้ล่างเลาปี่ โดยมือขวาที่อยู่บนจะใช้
นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ปิดรูบังคับเสียง 3 รู ใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วค้ าด้านหลังเลาปี่ ส่วนมือซ้ายใช้ นิ้วชี้ 
นิ้วกลาง และนิ้วนาง ในการปิดรูบังคับเสียงที่เหลือ และมีนิ้วหัวแม่มือประคองไว้ด้านหลัง เช่นเดียวกับมือขวา 
    ลักษณะที่สอง คือ การใช้มือซ้ายไว้บนส่วนมือขวาไว้ล่างเลาปี่ โดยมือขวาที่อยู่บนจะใช้ นิ้วชี้ 
นิ้วกลาง และนิ้วนาง ปิดรูบังคับเสียง 3 รู ใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วค้ าด้านหลังเลาปี่ ส่วนมือขวาที่อยู่ด้านล่างใช้ 
นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ในการปิดรูบังคับเสียงที่เหลือ และมีนิ้วหัวแม่มือประคองไว้ด้านหลัง เช่นเดียวกับมือ
ซ้าย 
    2) การจัดบุคลิกท่านั่ง ท่านั่งที่เหมาะสมส าหรับการเปุาปี่ใต้นั้น สามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ 
คือ การนั่งแบบแบนเชิง(นั่งขัดสมาธิ) และการนั่งพับเพียบ ส่วนใหญ่การนั่งพับเพียบจะใช้ ในขณะที่ผู้ฝึกท าการ
ต่อเพลงกับครู เพราะเป็นท่านั่งที่มีความสุภาพเรียบร้อย แสดงถึงกริยาอ่อนน้อมถ่อมตนและแสดงออกซึ่งความ
เคารพต่อครูบาอาจารย์ทั้งครูที่มีชีวิตและครูที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ ท่านั่งพับเพียบยังใช้ในขณะที่ก าลัง
บรรเลงเพลงที่ส าคัญ เช่น เพลงพัดชา เพราะ เชื่อว่าเพลงพัดชานั้นเป็นเพลงครูมีความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์
เช่นเดียวกับเพลงสาธุการของปี่พาทย์ ส่วนการนั่งท่าแบนเชิงหรือขัดสมาธิ ก็เป็นท่านั่งที่มีความสุภาพเรียบร้อย 
แต่จะใช้สลับกับการนั่งพับเพียบหรือใช้ในช่วงฝึกซ้อมเพลงคนเดียว แต่สิ่งที่ส าคัญที่ควรให้ความส าคัญ คือ ต้อง
นั่งให้ตัวตรง สายตามองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ ไม่ก้มหน้า ยกปี่ท ามุม 45 องศา ดังนั้นการนั่งทั้ง 2 
ลักษณะนั้นสามารถท าได้อย่างอิสระขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมนั่นเอง 
    3) การหายใจ การหายใจของปี่ใต้นั้นจะกระท าการเปุาโดยใช้ปากและหายใจโดยใช้จมูก
เท่านั้น เพราะจะมีผล ท าให้เสียงของปี่ที่ท าการเปุาออกมามีความสม่ าเสมอ ไม่ขาดตอน และการหายใจทาง
จมูกนี้ยังเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการฝึก ระบายลม ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงในการหายใจ ซึ่งการระบายลมดังกล่าว
เป็นเทคนิคที่ส าคัญมากส าหรับการเปุาปี่ใต้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เปุาปี่ใต้สามารถเปุาเสียงได้ยาว สม่ าเสมอ แล้วยัง
เป็นส่วนส าคัญในการช่วยไม่ให้ผู้เปุาปี่ใต้เกิดอาการเหนื่อยล้าได้ง่าย การฝึกระบายลมนั้นสามรถท าได้โดยน าน้ า

“การเป่าปี่ใต้ในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สมควรที่จะ
ได้รับการพัฒนาอยู่พอสมควร เพราะ ยังไม่มีสาระวิชาการเกี่ยวกับการเป่าปี่
ใต้ที่เป็นมาตรฐาน เป็นระเบียบระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักสูตรที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนปี่ใต้” 
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ใส่ภาชนะพอประมาณ แล้วใช้หลอดหรือสายยางแช่ลงในภาชนะท่ีใส่น้ า แล้วจึงเปุาลมลงไปในน้ า เมื่อลมเริ่มจะ
หมดให้ท าการเก็บลมส่วนหนึ่งไว้ที่กระพุ้งแก้ม ท าให้แก้มปุองเล็กน้อย หลังจากนั้นให้ท าการปล่อยลมที่เก็บ
ออกจากกระพุ้งแก้มอย่างช้า ๆ พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าไปทางจมูกในขณะเดียวกัน 
   2.2 การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเปุาปี่ใต้  
    1) การดูดน้ าผ่านเลาปี่ ครูควน ทวนยก (สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 2561) กล่าวว่า ก่อนการ
เรียนปี่ หรือการเปุาปี่ในทุกครั้งผู้ฝึกจะต้องท าการดูดน้ าผ่านเลาปี่เพ่ือให้ภายในเลาปี่เกิดความชุ่มชื่น มีผลท าให้
การเปุาเสียงต่างๆ ออกมาได้ง่ายและไพเราะอีกด้วย ซึ่งการดูดน้ าผ่านเลาปี่นี้สามารถกระท าได้โดยการใช้นิ้วปิด
รูบังคับเสียงทุกรู แล้วน าภาชนะใส่น้ าสะอาดปริมาณพอสมควร แล้วให้ผู้เปุาท าการน าส่วนทวนล่างของเลาปี่จุ่ม
แช่ลงไปในภาชนะดังกล่าวแล้วท าการดูดน้ าขึ้นแล้วปล่อยลงผ่านเลาปี่ 2 – 3 ครั้ง 
    2) การแช่ลิ้นปี่ การแช่ลิ้นปี่นี้เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากเพ่ือให้ลิ้นปี่เกิดความชุ่มชื่นส่งผล
ให้ใบตาลที่ได้รับการแช่น้ าสามารถสร้างการสั่นสะเทือนอันเป็นแหล่งก าเนิดเสียงของปี่ใต้ ซึ่งการแช่ลิ้นปี่นั้น
สามารถกระท าได้โดยการน าน้ าสะอาดใส่ภาชนะแล้วน าลิ้นปี่ลงไปแช่ไว้ประมาณ 5-10 นาที ข้อควรระวังใน
การแช่ลิ้นปี่ คือ ไม่ควรแช่ให้นานจนเกินไปเพราะจะท าให้ใบตาลเกิดอาการบวมน้ า มีสีคล้ า ซึ่งเป็นสัญญาณบ่ง
บอกว่าลิ้นปี่ก าลังจะช ารุด เสียหายและแน่นอนว่าจะส่งผลโดยตรงต่อการควบคุมเสียงในการเปุาปี่ใต้ 
    3) การป๎กลิ้นปี่ไปยังเลาปี่ เมื่อดูดน้ าผ่านเลาปี่และแช่ลิ้นปี่เรียบร้อยแล้ว ก็ท าการลองลิ้นปี่
ด้วยการเปุาลมผ่านส่วนที่เป็นใบตาล โดยวางก าพวดบนริมฝีปากล่างจากนั้นน าริมฝีปากบนมาแตะไว้ให้ก าพวด
อยู่ในลักษณะแนวนอน หรือ 180 องศา ในการเปุาลิ้นปี่ผู้ฝึกต้องหายใจทางจมูกและควรฝึกการใช้เทคนิค
ระบายลมในระหว่างการเปุา 
   2.3 การเปุาเสียงขั้นพื้นฐาน 
    1) การเปุาเสียงขั้นพ้ืนฐานตามแนวของครูควน ทวนยก ประกอบด้วยเสียงทั้งหมด 4 เสียง 
ได้แก่ ถ่อ แต ตือ ต้อย เมื่อผู้ฝึกด าเนินการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ สามารถเปุาเสียงพ้ืนฐาน ได้อย่างชัดเจน 
ใส กังวานต่อไปจึงให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้การเปุาแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการน าเสียง ขั้นพ้ืนฐาน มาประดิษฐ์เป็น
ท านองคือ ถ่อ แต ตือ ตอย ตี้ ต้อย ตี้ ถ่อ แต ตือ ตอย ในการฝึกแบบฝึกหัดเสียงขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวนี้ผู้ฝึกต้อง
หัดเปุาหลายๆเที่ยวจนเกิดความคุ้นเคยกับท านองเพลง และสามารถเปุาเสียงพ้ืนฐานทุกเสียงได้อย่างต่อเนื่อง 
ชัดเจน ถูกต้อง เพ่ือเป็นพื้นฐานในการต่อเพลงพื้นฐานต่อไป 
    2) การเปุาเสียงขั้นพ้ืนฐานตามแนวของครูอ านาจ นุ่นเอียด มีขั้นตอนและวิธีการเปุาเสียงขั้น
พ้ืนฐานไว้โดยการให้ผู้ เรียนได้ทดลองออกเสียงเรียกโน้ตปี่ ใต้ โดยแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงเสียงต่ า 
ประกอบด้วย เสียงโด เสียงเร เสียงมี และเสียงฟา ส่วนช่วงเสียงกลางประกอบด้วย เสียงซอล เสียงลา เสียงที 
และเสียงโดสูง แล้วภายหลังจึงให้ผู้เรียนได้ฝึกการเปุาเสียงดังกล่าวเหล่านั้น 
    3) การเปุาเสียงขั้นพ้ืนฐานตามแนวของครูกิตติพันธ์ โนวัฒน์ การเปุาเสียงและระบบนิ้วขั้น
พ้ืนฐานของการเปุาปี่ใต้ไว้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเสียงทุ้ม เป็นช่วงเสียงอยู่ในระดับต่ าที่สุดของการเปุาปี่ใต้ 
ซึ่งประกอบด้วย เสียงโด เสียงเร ระดับเสียงกลาง ประกอบด้วย เสียงมี เสียงฟา เสียงซอล เสียงลา เสียงที 
เสียงโดสูง เสียงเรสูง เสียงมีสูง เสียงฟาสูง ระดับเสียงหยิวหรือเสียงสูง ประกอบด้วย เสียงซอลสูง เสียงลาสูง 
เสียงทีสูง 
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   2.4 การเปุาเสียงแหบสูง  
   ช่วงเสียงหนึ่งของปี่ใต้ท่ีมีลักษณะของเสียงที่มีความแหลมเล็ก บางเสียงก็มีลักษณะแตกพร่าคล้าย
กับคนที่ก าลังพูดในอาการเสียงแหบ ประกอบด้วย เสียงโดสูง เสียงเรสูง เสียงมีสูง เสียงฟาสูง เสียงซอลสูง  
เสียงลาสูง เสียงทีสูง เสียงโดยอด และเสียงเรยอด 
   2.5 การเปุาเพลงขั้นพื้นฐาน 
    1) การเปุาเพลงพ้ืนฐานตามแนวของครูควน ทวนยก ประกอบด้วย เพลง หัวปี่ เพลง พม่าร า
ขวาน เพลง เชิด เพลง พัดชา  
    2) การเปุาเพลงพ้ืนฐานตามแนวของครูอ านาจ นุ่นเอียด ประกอบด้วยเพลง หัวปี่ เพลง ลอย
ลมบน เพลง กุหลาบเวียงพิง เพลง พัดชา  
    3) การเปุาเพลงพ้ืนฐานตามแนวของครูกิตติพันธ์ โนวัฒน์ ประกอบด้วย เพลง เกริ่นปี่ (หัวปี่) 
เพลงพัดชา เพลง น้ าไหลใต้ทราย เพลง พม่าร าขวาน 
  3. ผสานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Codification and Refinement) ผู้วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนา โดยน าเสนอเป็นความเรียงในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   3.1 การจัดระเบียบร่างกาย ประกอบด้วย ท่านั่งส าหรับการเปุาปี่ใต้, การวางมือเพ่ือจับเลาปี่, 
และการหายใจ  
   3.2 ระบบนิ้วและเสียงขั้นพ้ืนฐานส าหรับการเปุาปี่ใต้ ประกอบด้วย การเตรียมปี่, การเตรียมลิ้นปี่
, และการเปุาเสียงตอย (เสียงลา), ระบบนิ้วและเสียงขั้นพ้ืนฐาน 
   3.3 การเปุาแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เป็นการน าเสียงขั้นพ้ืนฐาน มาประดิษฐ์เป็นท านองและมีการ
เพ่ิมเสียง ตี้ (เสียงที) เข้ามาเป็นท านองดังนี้ ถ่อ แต ตือ ตอย ตี้ ต้อย ตี้ ถ่อ แต ตือ ตอย  
   3.4 การเปุาเสียงแหบ ประกอบด้วยเสียงทั้งหมด 9 เสียง ได้แก่ เสียงโดสูง เสียงเรสูง เสียงมีสูง 
เสียงฟาสูง เสียงซอลสูง เสียงลาสูง เสียงทีสูง เสียงโดยอด และเสียงเรยอด  
   3.5 การเปุาเพลงขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การเปุาหัวปี่ (เพลง เกริ่นปี่), เพลง พม่าร าขวาน, 
เพลง พม่าร าขวาน, เพลง เชิด, เพลง พัดชา, เพลง พัดชา (เสียงเร), เพลง ลอยลมบน, เพลง กุหลาบเวียงพิง, 
เพลง น้ าไหลใต้ทราย 
  4. การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge sharing) ผู้วิจัยด าเนินการน าความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้น
พ้ืนฐานที่ได้จากการเก็บข้อมูลในขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ข้ันพื้นฐาน ส าหรับผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
 ตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน 
  ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือจัดท าหลักสูตร จากการศึกษาเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและ
ความต้องการเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของปี่ใต้ในป๎จจุบันในสังคมวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง 
พบว่า การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับปี่ใต้ ทั้งของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงนั้น ยังมีจุด
ที่ควรแก่การพัฒนาอยู่พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปี่ใต้ ที่ยังไม่มี
การพัฒนาให้เป็นระเบียบระบบและถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ดังนั้น จึงเป็นการดีหากได้มีการพัฒนา
หลักสูตรเกี่ยวกับการเปุาปี่ ใต้ขั้น พ้ืนฐานแล้วน ามาปรับใช้ให้ เข้ากับบริบทของวิทยาลัยนาฏศิลป
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นครศรีธรรมราช ก็จะท าให้การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับปี่ใต้มีการพัฒนา รวมไปถึงเป็นการกล่อมเกลา
เยาวชนให้มีจิตส านึกในการรักษาและหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นอีกด้วย 
  ระยะที่ 2 การวิเคราะห์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน จากการจัดการ
ความรู้ ส าหรับผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พบว่า รายการประเมินทั้ง 7 ด้าน มีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ฝึกอบรม มีความเหมาะสมที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.8 รองลงมาคือ การวัดและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 4.6 
หลักการและเหตุผลมีค่าเฉลี่ย 4.55 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.46 กิจกรรมการฝึกอบรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.4 แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.36 และสื่อการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย 4.2 
  ระยะที่ 3 การวิเคราะห์การน าหลักสูตรไปใช้ พบว่า มีคะแนนรวมของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
เท่ากับ 421 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 445 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.60 มีคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 
14.03 คะแนน ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลจ านวน 
5 คนยังพบว่าอีกว่า มีค่าร้อยละ 97.75 96.6 94.38 94.38 และ89.88 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละคนมีค่า
ร้อยละมากกว่า 80 ทั้งหมดและถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  ระยะที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม พบว่า โดยรวมแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้น
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.47 ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการวัด
และการประเมินผลของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 5 , S.D = 0) รองลงมาได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ ( ̅ = 
4.86 , S.D = 0.30) ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม ( ̅ = 4.83 , S.D = 0.33) ด้านวิทยากรหรือผู้สอน ( ̅ = 4.76 
, S.D = 0.90) ด้านสื่อการฝึกอบรม ( ̅ = 4.75 , S.D = 0.36) ด้านการน าความรู้ไปใช้ ( ̅ = 4.46 , S.D = 
0.61) ด้านสถานที่และระยะเวลา ( ̅ = 4.06 , S.D = 0.90) และด้านความรู้ความเข้าใจ ( ̅ = 3 , S.D = 
0.80) ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  1. การจัดการความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ข้ันพื้นฐาน 
  การจัดการความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ข้ันพื้นฐาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
เปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินตามขั้นตอนของการจัดการความรู้(Knowledge Management) ซึ่งเป็น
กระบวนการรวบรวมจัดระเบียบและสร้างระบบให้กับองค์ความรู้ทั้งที่กระจัดกระจายอยู่อยู่ในเอกสาร หนังสือ 
หรือสาระวิชาการอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยดึงเอาองค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล ผ่าน
ขั้นตอนในการจัดการความรู้ทั้งหมด ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดประเด็นเพ่ือค้นหาความรู้ การแสวงหาและค้น
คืนความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การผสานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการเผยแพร่และน าความรู้
ไปใช้ โดยในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐานโดยการจัดการความรู้ดังกล่าวผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเปุาปี่ใต้จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ครูควน ทวนยก ครูอ านาจ นุ่นเอียด 
และครูกิตติพันธ์ โนวัฒน์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในจังหวัดสงขลา พัทลุง 
และนครศรีธรรมราชตามล าดับ หลังจากที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐานแล้ว 
ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาเข้ากระบวนวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกลุ่ม เรียบเรียง ได้เป็นกลุ่มข้อมูลของการ
เปุาปี่ใต้ทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่ การจัดระเบียบร่างกายส าหรับการเปุาปี่ใต้ ระบบนิ้วและเสียงขั้นพ้ืนฐานของ
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การเปุาปี่ใต้ การเปุาแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน การเปุาเสียงแหบสูง และการเปุาเพลงขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งองค์ความรู้
เรื่องการเปุาปี่ใต้ที่ได้จากการจัดการความรู้นี้ สามารถน าไปพัฒนาขึ้นเป็นงานวิชาการต่างๆ รวมไปถึงสามารถ
น าข้อมูลไปใช้เพ่ือประกอบการจัดหลักสูตรได้อย่างดียิ่ง เพราะข้อมูลจากการจัดการความรู้เหล่านี้เป็นข้อมูลที่
เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมเป็นในวงกว้าง รวมไปถึงข้อมูลที่ได้เหล่านั้นยังเป็นส่วนช่วยใน
การส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดและธ ารงไว้ซึ่งภูมิป๎ญญาเกี่ยวกับการเปุาปี่ใต้ซึ่งเป็นภูมิ
ป๎ญญาที่งดงามของภาคใต้ ซึ่งประโยชน์และคุณค่าของกระบวนการจัดการความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับ ส าราญ ท้าวเงิน (2557) ที่ได้ท าการจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และพบว่า หลังจากการจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ โดยการจัดท าฐานข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง
อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการที่น่าสนใจและมีความส าคัญยิ่งในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่สะดวกง่ายและมีประโยชน์ทั้งต่อสังคมและวงการการศึกษาอย่างมหาศาล 
  2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ข้ันพื้นฐานจากการจัดการความรู้ 
   2.1) การวิเคราะห์ความต้องการของสังคมวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและบริเวณ
ใกล้เคียง เพ่ือจัดการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน จากการจัดการความรู้ ส าหรับ
ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยในการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องหารดังกล่าวผู้วิจัยได้ใช้
กระบวนการสังเกตและสัมภาษณ์จากครู อาจารย์ รวมไปถึงนายปี่ที่ใช้ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเปุาปี่
ใต้ในการหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ผลปรากฏว่า ปี่ใต้ในป๎จจุบันนั้นค่อนข้างพบว่ามีข้อจ ากัดอยู่พอสมควร 
เช่น ความเฉพาะตัวเกี่ยวกับการฝึกเปุาปี่ใต้ การขาดแคลนนายปี่ที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคม และ
ความหลากหลายในลักษณะของการเปุาปี่ใต้ที่แตกต่างกันของครูผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ 
และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชที่จัดการศึกษาวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ทั้ง
ยังมีภารกิจส าคัญในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ สร้างสรรค์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทั้งของท้องถิ่นและ
ของชาติให้ธ ารงอยู่สืบไป ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน จากการจัดการความรู้ ส าหรับ
ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะการเปุา
ปี่ใต้อันเป็นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงและพัฒนาความรู้เรื่องการเปุาปี่
ใต้ให้เป็นมาตรฐานและยกระดับความรู้ให้เป็นสากลในอนาคต 
   2.2) ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการเปุาปี่ใต้ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งระหว่ าง
และหลังการฝึกอบรม สังเกตได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนมีค่าร้อยละมากกว่า 80 ทั้งหมดและถือว่าสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทั้งนี้ อาจเป็นผลมากจากการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบปฏิบัติตาม
ขั้นตอน เรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหาได้อย่าเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยรัตน์ ปราณี 
(2547) ที่ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาชุมชนเพ่ือสืบค้นองค์ความรู้ และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา อย่างเป็นระเบียบระบบมีขั้นตอนมีผล
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ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นหลังจากการเข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาไปประยุกต์และปรับใช้เพ่ือพัฒนาองค์กร 
 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้น
พ้ืนฐาน จากการจัดการความรู้ส าหรับผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนั้นเป็นความรู้ที่สังคมมี
ความต้องการรวมไปถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความภาคภูมิใจในผลงานและทักษะความสามารถของการเปุาปี่
ใต้ที่เพ่ิมพัฒนาขึ้นมากกว่าก่อนรับการฝึกอบรม โดยการค้นพบความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเมธีณัฐ รัตนกุล (2553) ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การ
จัดดอกไม้เพ่ือการประกอบอาชีพ และมีจุดประสงค์ประเด็นหนึ่งว่า ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่มีต่อ
หลักสูตร ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หาก
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นด้านวิทยากรอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความคิด
เห็นรองลงมาคือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม และด้านระยะเวลา ตามล าดับซึ่งทุกด้านอยู่ในล าดับมากที่สุด 
ดังนั้น จึงสามารถท าการสรุปได้ว่า การจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความพึงพอใจในระดับ
มาก ควรจัดหลักสูตรโดยพิจารณาจากความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมไปถึง ในการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมควรมีความหลากหลายและจัดให้เหมาะสมต่อคุณวุฒิและวัยวุฒิของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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บทคัดย่อ 
 Thailand 4.0 เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีหัวใจส าคัญ คือ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ไปสู่ความ “มั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน” ก้าวไปสู่ประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง 
ระบบการศึกษาของประเทศจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและก้าวสู่ “การศึกษา 4.0” คือ การเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 
มาตอบสนองความต้องการของสังคม การจัดการเรียนรู้ของครูสามารถน าแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ในศาสตร์เหล่านี้ไปบูรณาการและพัฒนานวัตกรรมได้  และจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้เรียนได้เสาะ
แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ป๎ญหาที่ได้รับมอบหมายอย่างมีกระบวนการและมีขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้จริง องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในยุค 
Thailand 4.0 ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ ครู และนักเรียน การจัดการเรียนรู้ในยุคนี้ต้องพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะ อันประกอบด้วย 1) ทักษะการแก้ป๎ญหา 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 3) ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ 4) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5) ทักษะการคิดเชิงบริหาร 6) ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 7) ทักษะด้านจิตสาธารณะ 8) ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ต 9) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
และ10) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งทักษะดังกล่าวจ าเป็นส าหรับการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสังคมในอนาคตสามารถน าไปเป็นฐานในการสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมได้ 
 
 ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้, การศกึษายุค Thailand 4.0 
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ABSTRACT 
Thailand 4.0 Eea is a model for economic development of the country. The objective 

aims to change the economic structure that is driven by innovation technology and Creativity 
and with its vision to "Prosperity, stability and sustainability" to step into countries where the 
population has high income. And the development of human resources for high quality.The 
education system of the country needs to be adjusted and step towards "Education 4.0", 
namely teaching and learning, student. able to integrate all knowledges around the demand 
world creatively,Various Innovations development to respond society.Teachers should adopt 
the STEM Education approach in learning management, especially science and mathematics 
which help learners apply knowledge in these fields to integrate and develop innovation and 
aslo apply active learing as well. Therefore,Child centre Learing management learers can be 
solve problem that are are assigned in a process and have steps. Which helps to acquire 
knowledge that is up-to-date and is a can 60 be used in the dialy life stiuairon consist of 
learning activities, teachers and students, Thailand 4.0 Eea learning to improve students in 
those skills. Consisting of 1) Problem solving skills 2) Analytical thinking skills 3) Creative skills 
4) Critical thinking skills 5) Administrative thinking skills 6) Interpersonal relationship building 
skills 7) Public psychic skills 8 ) Internet skills 9) English skills and 10) Math skills etc. All those 
skills are essential for with. Can be used as a base for productivity or innovation. 
 
Keywords: Learning Management, Students in the Thailand 4.0 Era 
 
บทน า 

Thailand 4.0 เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีหัวใจส าคัญ คือ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน้นภาคผลิตไปสู่ภาคบริการมากข้ึน เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดเองได้ ไม่ต้องพ่ึงจากต่างชาติ เปูาหมาย
ส าคัญของ Thailand 4.0 คือ การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”กล่าวคือ การท า
ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะคน
หรือทรัพยากรมนุษย์นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและมีความจ าเป็นมากที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการเป็นผู้ที่น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ การที่จะ
พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้นั้น ระบบการศึกษาของ
ประเทศจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและก้าวสู่ “การศึกษา 4.0” ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคคล 

การศึกษา 4.0 คือ การเรียนการสอนที่สอนให้นักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบน
โลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม การเรียน
การสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้กล้าคิดและกล้าที่จะ
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ผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่า  เก่งจริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้เสมอ
และมีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม  

การพัฒนาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มปฏิรูปการศึกษา โดยได้ก าหนดนโยบาย 2 
ภาษา (Bilingual Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพ่ือเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม และมีการพัฒนา
ความสามารถด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการคิดวิเคราะห์ (Thinking School) โดยหลักการส าคัญ คือ การ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ การใช้คณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาความสามารถทางสติป๎ญญา/ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นก าร
แก้ป๎ญหา การคิดวิเคราะห์และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จัดหลักสูตรให้
ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุงต าราให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีครูผู้สอนที่มี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไรยังน้อยอยู่ ดังนั้น สิ่งทีควรจะต้องด าเนินการ คือ การปรับปรุง
ต าราเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ต้องเปลี่ยนระบบการประเมินเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร  โดยเฉพาะ
การคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 และการปรับการอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการ
น าความรู้ไปใช้และการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้ต้องด าเนินการควบคู่ไปด้วยกัน 
(พรชัย เจดามานและคนอ่ืน ๆ. 2559 : 3-4) 

แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การน าไปใช้นั้น วิธีที่จะท าให้ผู้เรียนสร้าง
นวัตกรรมได้ คือ การใช้รูปแบบน าเสนอโครงงานที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์
การพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างแรงจูงใจที่จะท าให้ผู้เรียนสนุกกับการหาค าตอบ ชอบที่จะเรียน ชอบที่จะได้
ปฏิบัติ การส่งเสริมการสอนและน าสะเต็มศึกษา (STEM Education) และ Active Learning เข้ามาจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน การน าสะเต็มศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพราะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกและวัตถุต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคัญยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจและรู้เท่าทันโลกหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถน าความรู้ในศาสตร์เหล่านี้ไปบูรณา
การและพัฒนานวัตกรรม (Innovation) อันเป็นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตได้ ส่วน Active 
Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานเป็นของตนเองได้จริง โดยงาน
เดี่ยวหรืองานกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ สะเต็มศึกษา ถ้าเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหานักเรียนสามารถที่จะสรุปน าเสนอ
ผลงานของตนเองได้ 
 การศึกษาในยุค 4.0 ที่การเรียนการสอนมุ่งสอนให้ผู้เรียน สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบน
โลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนั้น
การศึกษายุคใหม่ต้องเน้นแสวงหาการเรียนรู้ได้เอง สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์  
 การจัดการเรียนรู้จึงเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับทุกภาคส่วน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินการ และ
จะส าเร็จได้ก็ต้องผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้ที่มี
ผลโดยตรงต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับยุค Thailand 4.0 คือ ครู 
ครูต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม และผู้เรียนจะต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตไปด้วย ต้องสอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะในด้านต่างๆ เช่น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ป๎ญหา การใช้ข้อมูลสารสน เทศ 
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เป็นต้น ดังนั้น สถานศึกษา และครูผู้สอนควรต้องจัดการเรียนรู้ไปในทิศทางเชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ 

 
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0  
  การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้นั้น ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุค ซึ่ง
การศึกษายุค Thailand 4.0 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหน
ทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม 
เพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 ประกอบด้วย 
 1. ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย คือ 1) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่วนรวม (mindful 
Learning) 2) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนได้รับทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การแก้ป๎ญหา การคิดสร้างสรรค ์การสร้างนวัตกรรม การเรียนและการท างานร่วมกันเป็นทีม การ
มีภาวะผู้น า การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และ
ป๎ญญาประดิษฐ์ การคิดค านวณ 3) เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการของการเรียนรู้โดยยึดป๎ญหาเป็นฐาน เพ่ือ
การน าไปปฏิบัติ (Result-Based Learning) ส่งเสริมการวิเคราะห์และแก้ไขป๎ญหา จัดกิจกรรมการท าโครงงาน
และแก้ป๎ญหาโจทย์ในรูปแบบต่างๆ 4) ส่งเสริมให้ได้แสวงหาโอกาส น าไปสู่การออกแบบ ลงมือปฏิบัติ ค้นหา
ค าตอบจากห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานประกอบการ แปลง
สาธิต โรงงาน บริษัท ธุรกิจของรัฐ หรือของเอกชน เพ่ือค้นหาค าตอบจากสถานที่และสถานประกอบการจริง 5) 
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ท าให้นักเรียนและ/หรือครู
ค้นพบความรู้ใหม ่สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมใหม่ 6) เรียนรู้ทั่วโลกและภูมิป๎ญญาหลักของไทย 
ศึกษาทางเลือกของสังคมไทยและของโลก ที่มีความหลากหลาย 7) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีเปูาหมาย 
(Purposeful Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถสร้างอาชีพได้  
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2559 อ้างอิงใน วิทวัส ดวงภุมเมศ. 2560 : 3) 
 2. ครู เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม ส าหรับ
พัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 โดยครูจะต้องสามารถสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
(Analytic Thinking) ซึ่งเป็นการคิดพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการคิดขั้นสูงต่อไป การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) เป็นกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลมีหลักเกณฑ์และตรวจสอบประเมิน
ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดทุกด้านอย่างรอบคอบโดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดหลักเหตุผลจนได้ค าตอบที่
เหมาะสมหรือดีที่สุดเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจประเมินหรือแก้ป๎ญหาต่างๆ  การคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) เป็นการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ความคิดใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือ
ความคิดต้นแบบ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดี และการคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) เป็นการผลิต
หรือสร้างผลงานออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นนวัตกรรมในผลผลิตต่อไป และต้องมีความคิดรับผิดชอบ 
(Responsibility Thinking)ในงานที่ท าและผลงานที่ผลิตขึ้น การสอนในยุคใหม่นี้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนเน้นการคิด การประดิษฐ์ การสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ และสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาทั้งของเดิมและของใหม่เข้าด้วยกัน ผลิตเป็นผลงานของ
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ตนเองได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่
เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้น การสอนแบบนี้ต้องการให้ผู้เรียนมีความคิดใหม่ๆ 
ผลิตผลงานใหม่ๆข้ึน โดยไม่ต้องคอยใช้หรือบริโภคสิ่งที่ผู้อื่น ประเทศอ่ืนคิดมาจ าหน่ายให้  
(ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. 2560 : 1-2) 
 ครู เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ บทบาทของครู ควรแสดงออกถึงพฤติกรรมดังนี้  
1) เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนอยากรู้ อยากหาค าตอบ 
"Community of Inquiry" ต้องสอนน้อย แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มาก 2) ส่งเสริมกระบวนการวิจัยให้เกิดขึ้นกับตัว
ผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 3) กระตุ้น กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Learning) ให้น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างและพัฒนาน าไปสู่การ
ผลิตนวัตกรรม (Innovation) ขึ้นมาตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ 4) กระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการท างานร่วมกัน (Sharing Incentive) 5) กระตุ้นให้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ป๎ญหารายบุคคลแล้ว
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 6) เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอด (Transmitting) เป็นผู้ชี้แนะ (Mentoring) 7) จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม คารวธรรม การสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก 8) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะยึดประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful People) (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2559 อ้างอิงใน วิทวัส ดวงภุมเมศ.  
และว่ารีรัตน์ แก้วอุไร. 2560 : 2) 
 3. นักเรียนในยุค Thailand 4.0 จะเป็นบุคคลากรของประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการสร้าง
นวัตกรรมจนได้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพส่งขายไปยังต่างประเทศ เพ่ือเอาเงินตราเข้าประเทศและสร้างรายได้
ให้กับประเทศอย่างมีรายได้สูงได้ ผู้เรียนต้องมีความสามารถหลายอย่างอยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
ความสามารถด้านการคิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นการคิดในการแยกแยะข้อมูล ทั้ง
ที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นออกเป็นส่วนย่อยๆ และมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูล
เหล่านั้น เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการคิดระดับอ่ืนๆ หรือท าให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์ในแง่มุมต่างๆ ได้ชัดเจน
ขึ้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นการคิดที่ให้ระบุประเด็นป๎ญหา ประมวลข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากการคิดลึกซึ้ง คิดอย่างละเอียด และคิดในระยะไกล วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาทางเลือกโดย
พิจารณาข้อมูล โดยใช้หลักเหตุผลและระบุทางเลือกที่หลากหลาย ลงความเห็น ตัดสินใจ ท านายอนาคต โดย
ประเมินทางเลือกและใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นการคิดที่มีองค์ประกอบส าคัญ 
คือ การคิดคล่อง (Fluency) การคิดยืดหยุ่น (Flexibility) การคิดละเอียดลออ (Elaboration) และการคิด
ต้นแบบ (Originality) การคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) ความสามารถทางสมองของบุคคลในการท า 
ภาพที่เกิดขึ้นให้ออกมาเป็นสิ่งที่เป็นผลิตภาพที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถน าไปใช้แก้ป๎ญหาหรือไปท าประโยชน์ใน
งานต่างๆ ได ้โดยการสร้างผลงาน แนวทางดังกล่าวนี้จะต้องเน้นให้มีผลงานเกิดขึ้นจากผู้เรียน ไม่ว่าผลงานนั้น
จะเป็นผลงานวิชาการ ผลงานการประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษา ก็ต้องมี
ผลงานทางภาษา ถ้าสอนวิทยาศาสตร์ต้องให้มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ ถ้าสอนศิลปะต้องมีงานศิลปะออกมา 
ถ้าเป็นงานทางเกษตร ต้องมีผลงานเกษตรที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิชาใดเรื่องใดเปูาหมายจะต้องมี
ผลผลิตออกมาอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ผลผลิตที่ออกมาจะต้องเป็นผลผลิตที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ  
(ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. 2560 : 1) 
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 บทบาทของนักเรียน ในยุค Thailand 4.0 ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตน คือ 1) นักเรียนแต่
ละคนจะไม่อยู่นิ่ง กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้และค าตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) 2) แสดงถึง
ร่วมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรม ใช้การวิเคราะห์และแก้ไขป๎ญหา การร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม 
(Common Creating) 3) สามารถแสดงออกถึงการคิดนอกกรอบ (Out of the Box) 4) สามารถใช้ทักษะ
กระบวนการในการแก้ป๎ญหาที่ซับซ้อน 5) เกิดทักษะ ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการท างานอย่าง
เป็นระบบ 6) ใช้ทักษะการสื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลการเรียนมาอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน 7) มีความสามารถในการรังสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์หรือสนองต่อความต้องการของชุมชน 
สังคม หรือประเทศชาติ 8) แสดงถึง คุณลักษณะมีจิตส านึกสาธารณะ และมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2559 อ้างอิงใน วิทวัส ดวงภุมเมศ, และวารีรัตน์ แก้วอุไร. 2560 : 2)  
 
ทักษะของผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 อย่างเหมาะสม 
 การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากความสามารถในการผลิตสินค้า
ภาคอุตสาหกรรมมาสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม และสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อน คือ การศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ในยุคนี้จึงต้องเป็นการศึกษา 4.0 ซึ่งจะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะ อันประกอบด้วย  
 1. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) 
  ความสามารถและทักษะการแก้ป๎ญหาเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้เรียน เพราะการท างาน การด าเนิน
ชีวิตต่อไปย่อมประสบป๎ญหา ทั้งป๎ญหาเกี่ยวกับความรู้สึกและป๎ญหาที่ เห็นเป็นรูปธรรม ป๎ญหาเป็นเสมือน
ก าแพงกั้นที่ไม่ให้บุคคลได้ไปถึงเปูาหมาย ผู้เรียนที่มีความสามารถในการแก้ป๎ญหานั่นย่อมมีโอกาสที่จะไปสู่
เปูาหมายได้ดีกว่าผู้ที่ไม่สามารถแก้ป๎ญหาได้ ความสามารถในการแก้ป๎ญหาสามารถฝึกฝนได้ และการฝึกฝน
ความสามารถและทักษะการแก้ป๎ญหาจึงเป็นหน้าที่ของครู เนื่องจากครูมีหน้าที่ในการปลูกฝ๎งทั้งความรู้และ
ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนอย่างเด่นชัดที่สุด ครูมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
การสร้างสรรค์ความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน เช่น การ
เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนะน าวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ ปลูกฝ๎งจิตวิญญาณ คุณงามความดีและ
ถ่ายทอดลักษณะที่พึงประสงค์ การปลูกฝ๎งการแก้ป๎ญหา ครูสามารถท าได้ 2 แนวทาง คือ การแยกฝึกทักษะ
การแก้ป๎ญหาเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีข้อดีคือ ครูสามารถเติมเนื้อหา รายละเอียดของป๎ญหา และกระบวนการ
แก้ป๎ญหาให้นักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนแนวทางที่สอง ได้แก่ การแทรกการฝึกทักษะการแก้ป๎ญหาใน
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งแนวทางที่สองนั้นมีข้อดี คือ ครูสามารถท าได้ตลอดเวลา รวมถึงไม่เสียเวลาใน
การคัดแยกนักเรียนออกจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรด้วย 
 การจัดการเรียนรู้แบบแก้ป๎ญหา เป็นกระบวนการแก้ป๎ญหาที่อิงกับสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยฝึก 
ให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจกับป๎ญหา ฝึกการมองป๎ญหาโดยใช้ทั้งความรู้สึก และมุ่งแก้ป๎ญหา ดังนั้น ในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ป๎ญหาให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนไม่ควรเน้นการเรียนรู้ที่มุ่งค าตอบที่ถูกต้อง 
โดยละเลยกระบวนการในการได้มาซึ่งค าตอบ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนขาดทักษะในการแก้ป๎ญหา และไม่สามารถน า
ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรน าเสนอสถานการณ์ป๎ญหาที่แปลกใหม่ 
และไม่คุ้นเคย เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดความอยากรู้อยากเห็นและพยายามค้นคว้าหาแนวทางในการแก้ป๎ญหา
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ที่หลากหลายด้วยตนเองรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น  และฝึกการซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
ด้วย (ประภัสสร เพชรสุ่มและคณะ, 2560 : 86)  
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skills) 
  การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดด้านอ่ืนๆ ที่ 
สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิ่งที่เกิด เข้าใจความเป็นมาของเหตุการณ์ เพ่ือน ามา
ตัดสินใจแก้ป๎ญหาหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ถูกต้อง ด้วยความส าคัญดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญก็คือ ครู ดังนั้นครูจึงควรท าความเข้าใจและน า
กระบวนการคิดวิเคราะห์มาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 ในป๎จจุบันพบป๎ญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 5 ประการ คือ 
  1) ครูผู้สอนให้ความส าคัญกับค าตอบมากกว่ากระบวนการ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นการท า 
แบบฝึกหัดเพื่อหาค าตอบ และการให้คะแนนก็เน้นที่ค าตอบมากกว่ากระบวนการ 
  2) นักเรียนขาดเครื่องมอืช่วยในระหว่างการเรียนรู้ โดยผู้เรียนแทบไม่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพสมอง 
เพ่ือคิดหาค าตอบ แต่ใช้สมองในการจ ามากกว่า 
  3) นักเรียนไม่เกิดการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาการจัดการเรียนรู้มักด าเนินตาม 
กระบวนการปูอนเนื้อหาให้นักเรียนท าความเข้าใจ จดจ า แล้วท าแบบฝึกหัด ซึ่งใช้ได้เฉพาะเด็กที่มีความจ าดี
เท่านั้น 
  4) ระบบการศึกษาขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในส่วนกระบวนการเรียนรู้ อาจเนื่องจากผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องไม่มั่นใจในผลระยะยาวที่เกิดจากกระบวนการคิด ปฏิบัติ แก้ป๎ญหา และสร้างสรรค์ผลงาน มองว่า
กระบวนการเหล่านี้เสียเวลา จึงใช้การปูอนความรู้ซึ่งใช้เวลาสั้นกว่า 
  5) นักเรียนขาดประสบการณ์ความภาคภูมิใจจากผลงาที่คิดได้ เนื่องจากค าตอบที่นักเรียนคิดได้เป็น 
ค าตอบที่คนอ่ืนคิดไว้แล้ว การตอบถูกเป็นเพียงการจ าได้เท่านั้น 
  การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่งหมายให้นักเรียนคิดอย่างแยกแยะได้ และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว 
หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ขั้นแรก ครูผู้สอนต้องรู้จักความคิดแบบวิเคราะห์อย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อๆ ไป 
จึงผสานการคิดแบบนี้เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด 
โดยแบ่งแนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือค าถามให้พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ขึ้นในตัวนักเรียน การสอนการ
คิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 
  1. การก าหนดสถานการณ์ป๎ญหา เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์หรือป๎ญหา เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสนใจที่จะแก้ไขมากข้ึน 
  2. การวิเคราะห์หาค าตอบหรือทางออกของป๎ญหา ดังนี้ 
   2.1 กระบวนการหาค าตอบด้วยการเปรียบเทียบ ซึ่งจะท าให้สามารถจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับป๎ญหา 
และสามารถเข้าใจป๎ญหานั้นมากขึ้น เพื่อน าไปสู่การแก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจใช้เครื่องมือช่วยคิด เช่น 
การเปรียบโดยใช้ตารางวิเคราะห์ และการหาลักษณะร่วม เป็นต้น 

   2.2 กระบวนการหาค าตอบด้วยการจัดหมวดหมู่ เป็นการรวบรวมองค์ประกอบให้เป็นหมวดหมู่
หรือเป็นประเภท ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยอาจให้นักเรียนใช้ผังต่างๆ ในการจัด
หมวดหมู่ เช่น ผังจัดประเภท และผังต้นไม้ เป็นต้น 
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   2.3 กระบวนการหาค าตอบโดยการทบทวนข้อผิดพลาด เป็นการค้นหาเหตุผลที่น่าจะผิดพลาด
หรือคลาดเคลื่อนออกจากเหตุผลที่เราสร้างขึ้นโดยน าหลักฐานต่างๆ มาอ้างอิง ซึ่งมีขั้นตอนการทบทวน
ข้อผิดพลาด โดยเริ่มจากจ าแนกส่วนประกอบของเรื่องนั้น จากนั้นตรวจสอบว่าเหตุและผลที่ให้นั้นมี
ข้อผิดพลาดอย่างไร แล้วหาข้ออธิบายการเชื่อมโยงเหตุและผลนั้นๆ สุดท้ายคือ เขียนสรุปความคิดการล าดับ
เหตุผล 
  3. การสรุปค าตอบและก าหนดกรอบแนวคิด 

    3.1 กระบวนการสรุปข้อค้นพบในเชิงหลักการ เป็นกระบวนการสร้างข้อสรุปเพ่ืออ้างอิงหรือสร้าง
หลักการใหม่จากสารสนเทศเดิมที่รู้จักอยู่แล้ว โดยใช้วิธีการลงความเห็นสรุปด้วยวิธีการแบบอุปนัย และนิรนัย 

    3.2 กระบวนการน าหลักการไปใช้ เป็นการเรียบเรียงความคิด ก าหนดกลวิธี หรือคาดการณ์เรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่บนฐานของหลักการ 
  4. การขยายผลสู่การปฏิบัติหรือสร้างสรรค์ผลงาน โดยส่งเสริมให้ข้อค้นพบต่างๆ ของผู้เรียนน าไปสู่
การปฏิบัติหรือสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นรูปธรรม 
 กระบวนการคิดวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนครูสามารถออกแบบเครื่องมือช่วยคิดสร้างเป็นใบงานให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์หาค าตอบทีละขั้นตอน จึงสามารถประเมินการเรียนรู้จากผลงงานของนักเรียนได้ และผลงาน
เหล่านั้นจะเป็นผลสะท้อนการเรียนรู้ได้ถึงระดับกระบวนการเรียนรู้ และทักษะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ค้นหาค าตอบและการลงมือปฏิบัติ 
 3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills) 
  ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ การคิดหลายๆแง่
หลายๆทาง คิดให้มากท่ีสุดเท่าที่จะนึกได้ เป็นการมองป๎ญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมี 
ออกรอบด้าน คนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเป็นคนที่มี 
  1. ความคิดริเริ่ม(Originality) คือ มีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดาของคนทั่วๆไป 
  2. มีความคิดยืดหยุ่น(Flexibility) คือ มีความสามารถในการคิดหาค าตอบได้หลายทิศทางหลายแง่
หลายมุม 
  3. มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) คือ สามารถคิดหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว 
และได้ค าตอบมากที่สุดในเวลาที่จ ากัด 
  4. มีความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ การคิดได้ในรายละเอียดเพ่ือขยายหรือตกแต่ง
ความคิดหลักให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

ดังนั้น การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจท าได้ทั้งทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม และทางอ้อม
ก็สามารถท าได้ด้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ อย่างเช่น 
การส่งเสริมให้ใช้จิตนาการตนเอง ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับความสามารถและคุณค่า
ของคนอย่างไม่มีเงื่อนไข แสดงให้เห็นว่าความคิดของทุกคนมีคุณค่า และน าไปใช้ประโยชน์ได้ให้ความเข้าใจ 
เห็นใจและความรู้สึกของคนอ่ืน อย่าพยายามก าหนดให้ทุกคนคิดเหมือนกัน ท าเหมือนกัน  ควรสนับสนุนผู้
คิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มีโอกาสน าเสนอ เอาใจใส่ความคิดแปลกๆของคนด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลา 
  



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1173) 
 

วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น  
1) การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเทคนิคเพ่ือรวบรวมทางเลือกและการแก้ป๎ญหาโดยให้ 

โอกาสในการคิดอย่างอิสระที่สุดและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆระหว่างการคิด เพราะการวิพากษ์วิจารณ์จะ
เป็นการขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ 

2) การปลูกฝ๎งความกล้าที่จะท าสิ่งสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคท่ีใช้การตั้งค าถามง่ายๆเพ่ือให้ให้คิดโดยจัด 
ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน เมื่อฝึกฝนมากเข้าก็จะช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้
มีมากข้ึน 

3) การสร้างความคิดใหม่ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งโดยใช้การแจกแจงวิธีการในการแก้ป๎ญหาใดป๎ญหาหนึ่ง 
มาให้ได ้10 วิธีการ จากนั้นก็แบ่ง 10 วิธีการที่ได้ออกเป็นวิธีการย่อยๆลงไปอีก เพ่ือให้ได้ทางเลือกหรือค าตอบ
ที่ดีที่สุด 

4) การตรวจสอบความคิด เป็นเทคนิคท่ีใช้การค้นหาความคิดหรือแนวทางท่ีใช้ในการแก้ป๎ญหาต่างๆ  
โดยการตรวจสอบความคิดของผู้ที่เคยท าไว้แล้ว 

การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ของห้องเรียนก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
เช่นกัน โดยครูผู้สอนควรจัดบรรยากาศให้มีความผ่อนคลาย ให้อิสระทางความคิด สนับสนุนความคิดที่แปลก
ใหม่ มีความเป็นกลาง ไม่อคติหรือชื่นชมเฉพาะผลงานที่ประสบความส าเร็จเท่านั้น บางครั้งผู้เรียนบางคนอาจ
ยังไม่ประสบความส าเร็จในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ครูผู้สอนควรให้ก าลังใจและชี้แนะข้อบกพร่อง
ให้ผู้เรียนทราบ เพ่ือจะได้เป็นการจูงใจให้ผู้เรียนมีความพยายามและมุ่งม่ันที่จะท างานนั้นต่อไป 

4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) 
ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ว่า เป็นกระบวนการคิดทีใช้เหตุผล มีการศึกษา 

ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูลต่างๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  แล้วน ามาพิจารณา วิเคราะห์ อย่าง
สมเหตุสมผล ก่อนตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ ผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะเป็นผู้ที่ยอมรับ
ฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผลไม่ยึดถือความคิดเห็นของตนเอง ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดก็จะต้องมี
ข้อมูลหลักฐานเพียงพอและสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองให้เข้ากับความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้ ถ้าผู้นั้นมี
เหตุที่เหมาะสมถูกต้องกว่า เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้ กล่าวได้ว่าผู้ที่มีความคิด
อย่างมีวิจารณญาณจะเป็นผู้ที่มีเหตุผล 
 แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะต้องมีการสร้างความความกระตือรือร้น 
ความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้เรียนโดยการใช้สื่อหรือค าถาม ฝึกให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดแตกต่าง คิดสร้างสิ่งใหม่ๆ 
โดยการใช้สถานการณ์ยั่วยุให้คาดการณ์สิ่งต่างๆ หลากหลายแนวทางมีความซับซ้อน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาความคิดระดับสูงได้ ต้องพัฒนาจากง่ายไปหายากและให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคน ต้องกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย จากภาพ นิทาน สิ่งแวดล้อมรอบตัว จากประสบการณ์เดิม หรือ
จากความรู้สึกของตัวเอง ฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นคนใจกว้าง ควรให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่มมีการับฟ๎งความ
คิดเห็น ของผู้อื่น ยอมรับในเหตุผลของผู้อ่ืนที่มีดีกว่า และสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจะได้มี
พัฒนาการการคิด และกล้าแสดงออกซึ่งความคิด การเลือกสรรกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสม การตั้ง
ค าถามง่ายๆ การแสดงออกอย่างง่ายแล้วยากข้ึน ตามล าดับจะท าให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น 
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 5. ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function Skills) 
 การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions: EF) หรือหน้าที่การบริหารจัดการของสมอง เป็น
กระบวนการทางความคิด (Mental process) การท างานของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้าน
ความคิด ความรู้สึก และการกระท า การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การ 
ตั้งเปูาหมาย วางแผน ความมุ่งม่ัน การจดจ า และเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดล าดับ ความส าคัญ
ของเรื่องต่างๆ และการท าสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความส าเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคน
ต้องใช้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ ความส าเร็จในชีวิต ทักษะ EF นี้นักวิชาการระดับโลกบ่งชี้แล้วว่า ส าคัญกว่า IQ และ 
EQ โดยมีงานวิจัยชี้ชัดว่าช่วงวัย 2-6 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาส าคัญในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก 
 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนา  EF ให้กับผู้เรียน
โดยเฉพาะในโรงเรียน ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกการคิด การวางแผน 
การแก้ป๎ญหา การควบคุมอารมณ์ การก ากับตนเอง และการยั้งคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูควรปล่อยให้เด็กได้
ออกไปเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และมีอิสระ โดยมีหลักการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหาร (EF) ดังนี้ 
 1. สอนทักษะที่ผู้เรียนยังบกพร่องดีกว่าคาดหวังว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เองจากการสังเกตหรือซึมซับ 
ผู้เรียนแต่ละคนมีทักษะ EF ที่แตกต่างกัน ผู้เรียนบางคนสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
แต่ผู้เรียนบางคนอาจจะท าไม่ได้หรือติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างการท างาน จึงท าให้ไม่สามารถท างานได้
จนส าเร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่างานนั้นมีระดับทักษะ EF ที่สูงกว่าทักษะที่ผู้เรียนคนนั้นมีอยู่ ดังนั้นครูจึงต้องช่วย
สอนผู้เรียนอย่างเป็นขั้นตอน โดยระบุพฤติกรรมที่เป็นป๎ญหา ระบุเปูาหมายของพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียน
ท าได้ และพัฒนาขั้นตอนที่จะน าไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ แล้วด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ในระยะเริ่มต้นครู
อาจเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดก่อน แล้วจึงค่อยๆ ลดความช่วยเหลือลง 
 2. ค านึงถึงระดับพัฒนาการของผู้เรียน ควรสังเกตว่าเด็กมีพัฒนาการตามวัยหรือไม่ อะไรที่เด็กท า 
ไม่ไดห้รือท าได้ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน แล้วรีบให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นให้เด็กสามารถมีพัฒนาการอย่างสมวัย 
 3. เปลี่ยนการช่วยเหลือจากสิ่งภายนอกสู่ภายในตัวเด็ก การฝึกฝนทักษะ EF ทุกทักษะต้องเริ่มต้น 
จากสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเด็ก เช่น การเดินข้ามถนน ครูเดินจูงมือเด็กจนถึงถนนที่จะข้าม ครูพูดว่ามองทั้งสองข้าง 
มองซ้าย มองขวา มองซ้ายอีกครั้ง ไม่มีรถแล้วเดินข้ามได้ เมื่อเด็กได้ยินก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้าสู่
ภายในตัวเด็ก ท าซ้ าๆและคอยสังเกตว่าถ้าเมื่อไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเด็กสามารถข้ามถนนได้ด้วยตนเอง 
เป็นต้น 
 1. ระลึกเสมอว่าสิ่งต่างๆ ภายนอกตัวเด็กสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสภาพแวดล้อม เด็ก 
บางคนอยากดูโทรทัศน์จนละเลยการท าการบ้าน ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง หรือครูอาจจะปิดโทรทัศน์หรือเปลี่ยน
สถานที่ในการท าการบ้านที่ไม่มีโทรทัศน์ให้ดู ส่วนการท างานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจต้องมีหลากหลายแนวทาง
เพ่ือให้ไปถึงจุดหมาย ซึ่งเด็กแต่ละคนก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การปฏิสัมพันธ์กับเด็ก อาจต้องอาศัย
หลากหลายวิธี เช่น การชี้แนะ การเตือนความจ า การตรวจสอบว่าเด็กเข้าใจถูกต้อง เป็นต้น 
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 2. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้แรงขับภายในของตนเองในการพัฒนาทักษะให้เกิดความช านาญ คร ู
ควรมีกิจวัตรประจ าวันให้ผู้เรียนเด็กรู้ว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องท าในแต่ละวัน หรือให้
ทางเลือกเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเลือกตัดสินใจ ไม่ใช่การบังคับ หรือใช้การเจรจาต่อรองเพ่ือที่จะเปลี่ยน
จากการบังคับให้ท าเป็นสิ่งที่เด็กอยากท า 
 3. สร้างงานที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความพยายามอย่างมากท่ีสุด 
 4. ใช้สิ่งกระตุ้นเพ่ือเพ่ิมพูนการเรียนรู้ การกระตุ้นคือการให้รางวัลที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ท าเป็นปกติ 
และเรียบง่าย เช่น ช่วยแม่ท าความสะอาดบ้าน ผลที่ตามมาคือ บ้านที่สะอาด น่าอยู่ และความภาคภูมิใจของ
เด็กท่ีสามารถท าได้ เป็นต้น แล้วเด็กจะเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการในการท างานต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 5. ให้การสนับสนุนที่เพียงพอเพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนที่ 
เพียงพอและผู้เรียนประสบความส าเร็จอย่างเท่าเทียมกัน การช่วยเหลือมากเกินไป นั่นหมายความว่า เด็ก
ล้มเหลวเพราะไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการท างาน หรือช่วยเหลือน้อยเกินไปจนเด็กไม่สามารถ
ประสบความส าเร็จได้ 
 6. สนับสนุนและดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้เรียนจะเกิดความช านาญและประสบความส าเร็จ  
 7. หยุดให้การสนับสนุน การดูแล และการกระตุ้น ต้องค่อยๆ ถอนตัวออกมา อย่าออกมาทันที  
ถ้าสนับสนุนและดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทุกครั้ง อาจไม่ทราบได้เลยว่าเด็กสามารถท าได้ด้วยตนเองหรือไม่ 
ครูอาจต้องลดบทบาทบางอย่างลง และสังเกตว่าเด็กยังสามารถท างานได้ด้วยตนเองหรือไม่ แต่ถ้าลดบทบาท
แล้วเด็กท าไม่ได้ อาจต้องรักษาบทบาทนั้นไว้ก่อน แล้วค่อยหาช่วงจังหวะเวลาที่จะค่อยๆ ลดบทบาทนั้นๆ ลง
จนเด็กสามารถท างานได้ประสบความส าเร็จด้วยตนเอง 
 หลักการทั้ง 10 ข้อจะเห็นได้ว่าให้ความส าคัญกับบทบาทของ ครู ที่จะช่วยเหลือผู้เรียนพัฒนาทักษะ EF 
ได้ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์ ความจ าขณะท างาน และการวางแผน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนแต่ละคนต้องการได้รับการพัฒนาทักษะด้านใดเป็นพิเศษ ซึ่งครูก็สามารถน าหลักการดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ EF ทีเ่ติบโตและพัฒนาไปตามวัย ซึ่งเด็กจะสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างประสบความส าเร็จ 
 6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship Skills)  
 การเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะด้านอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ท างานร่วมกันในสังคมได้ ไม่ว่าในสังคมไทยด้วยกันเอง หรือการติดต่อสัมพันธ์กันกับชาวต่างชาติก็ตาม การ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและมีความส าคัญในการด าเนินชีวิตทั้งในระดับ
ส่วนตัวและส่วนรวม สัมพันธภาพระหว่างบุคคลจึงเป็นการสร้างพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม เป็นทักษะทาง
สังคมที่ สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ ในบริบททางการศึกษา ครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านนี้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ฝึกการ
สื่อสาร โดยสลับการเป็นผู้ฟ๎งและผู้พูดที่ดี (2) ฝึกการแสดงน้ าใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักการให้และการรับ 
(3) ฝึกการให้เกียรติผู้อ่ืนอย่างจริงใจ เพราะจะช่วยให้ผู้อ่ืนมีความภาคภูมิใจและมีความรู้สึกที่ดีตอบแทนมา (4) 
ฝึกการชมเชย และให้ก าลังใจผู้อื่นในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม (นันทนา วงษ์อินทร์, 2543)  



                                                                                       การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1176)                                                    “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่มวลมนุษยชาติ” 
 

 นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เปิดเผยและเล่าเรื่องราวของตนเองให้เพ่ือนๆ รับทราบ
บ้าง อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยและมีความสนิทสนมมากขึ้น ตลอดจนครูควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ๆ และสนับสนุนการท างานเป็นทีม/กลุ่มมากกว่าการท างาน
เป็นรายบุคคล และท่ีส าคัญ ครูผู้สอนต้องมีความเป็นกันเอง มีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หรืออคติกับผู้เรียน
คนใดคนหนึ่ง เพ่ือผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้อย่างเต็มที่  และเป็น
การปูพ้ืนฐานให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข (พาสนา จุลรัตน์.2561 : 2373 – 2374) 
 7. ทักษะด้านจิตสาธารณะ (Public psychic skills) 
  จิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่รู้จักดูแลเอาใจใส่และกระท าการอันเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะร่วมกัน รักษา สมบัติส่วนรวมไม่ท าลายสมบัติของ
ส่วนรวม พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ รับรู้ถึง ป๎ญหาที่เกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการหาแนว
ทางแก้ไข รวมทั้งติดตามประเมินผลป๎ญหานั้น ตลอดจนอาสาท าบางอย่างเพ่ือส่วนรวมด้วยความสมัครใจ 
  แนวทางสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะด้านจิตสาธารณะ ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างหรือ 
ท ากิจกรรมของโรงเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงงานพัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น  การเข้าร่วม 
กิจกรรมกับกองทุนเวลาเพ่ือสังคม โดยมีแนวคิดคือ ท าดีได้ไม่ต้องใช้เงิน ด้วยการที่แต่ละคนบริจาคเวลาในการ
ท าความดีเพียงเดือนละ 3 ชั่วโมง อันเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝ๎งการเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืน มีส่วนหล่อหลวมการมีจิตสาธารณะ ไม่ไปข้องแวะกับการใช้เวลาไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดป๎ญหา อีกทั้ง
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม โดยจัดระบบงานอาสาสมัคร เพ่ือมีส่วน
พัฒนาการเรียนรู้ เช่น เยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์ร่วมสอนและพัฒนาความรู้ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส การช่วยงาน
ในศูนย์บริการสาธารณสุข การร่วม รณรงค์การประหยัดพลังงาน 
  กระบวนการสร้างจิตสาธารณะแก่นักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นและมีคุณค่า การบ่มเพาะอาจต้องใช้เวลา 
ความอดทน ต้องสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ปฏิบัติให้เชื่อในคุณค่าที่จะเกิดขึ้นและจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึง
วัยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่ อีกทั้งยังมีการเรียนรู้ด้านวินัยจากวัฒนธรรม ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น การใช้  
บทบาทของผู้น า การใช้การสื่อสารแบบรวมศูนย์ การใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้การใช้บทบาทของสื่อมวลชน 
การใช้สถานการณ์จ าลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง การใช้บทบาทสมมติกับตัวแบบ การใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีอ่ืนๆ รวมทั้งการใช้ตัวแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม เป็นต้น 
 8. ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ต (Internet Skills) 
  อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเพ่ือค้นหา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ได้อย่างแทบไม่มี
ขีดจ ากัด การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ดังกล่าว จ าเป็นที่เราจะต้องมีความรู้และทักษะในการค้นหาข้อมูล 
(Search) รู้จักแหล่งเรียนรู้ และวิธีการน าเสนอข้อมูลความรู้และผลงานอย่างเหมาะสม กิจกรรมนี้จะช่วยให้เรา
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่นักเรียนสนใจ และเปิดเวทีเพ่ือน าเสนอ
ผลงานของเราบนโลกออนไลน์ได้ 
  อินเทอร์เน็ตสามารถให้ผู้เรียนติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถสืบค้นหรือ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจากทั่วโลก จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับ
กิจกรรมตามหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านการคิดอย่างมีระบบ (High - Order Thinking 
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Skills) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) การวิเคราะห์สืบค้น (Inquiry - Based Analytical Skill) การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแก้ป๎ญหา และการคิดอย่างอิสระเป็นการสนับสนุนกระบวนการสหสาขาวิชาการ 
(Interdisciplinary) คือ ในการน าเครือข่ายมาใช้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนสามารถที่
จะบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม ภาษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เข้า
ด้วยกัน อินเทอร์เน็ตเมื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาก็จะท าให้เกิดประโยชน์และสร้างความเท่าเทียมกันใน
ด้านการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่ครูสอนควรแนะน าและให้แนวทางในการใช้อินเตอร์เน็ต อย่างเหมาะสม
แก่ผู้เรียน เช่น ครูต้องสอนให้ผู้เรียนรู้จักแบ่งเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต  ให้เหมาะสม โดยเฉพาะ เวลาที่ใช้ 
internet เพ่ือศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลควรมีระยะเวลายาวนานกว่าเพ่ือความบันเทิง และครูควรแนะน าแหล่ง
อ้างอิงหรือฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน รวมทั้งครูควรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเลือกและแยกแยะ
ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย อันจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการใช้อินเตอร์เน็ต 
 9. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English skills) 
  ในสังคมป๎จจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ภาษาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญ ในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างกว้างขวางและเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่ง ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมและการประกอบอาชีพ การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
ด้วยความมั่นใจ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นตัวเชื่อมการติดต่อกัน  เนื่องจากมีการ
ก าหนดภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารขึ้น ซึ่งภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายจนอาจกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลกก็ว่าได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมโลก ภาษาอังกฤษจึง
เป็นภาษาหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งที่คนไทยจะต้องเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
ทางด้านการศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการศึกษาและใช้ประกอบอาชีพได้ และน าประเทศไปสู่การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ 
  แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ควรมุ่งเน้นส่งเสริมการจัด การเรียนการสอนแนวสื่อสาร 
(Communicative Approach) และเปูาหมายสูงสุดของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ การพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถใช้ทักษะภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าเป็นอย่างยิ่งต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิมท่ีเน้นเพียงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษา ไวยากรณ์ ที่มุ่งเน้นเพียงการท่องจ า 
ค าศัพท์ และโครงสร้างภาษา แต่ผู้เรียนไม่สามารถพูดสื่อสารได้ ให้เป็นชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่มีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีสอนภาษาแนวสื่อสาร มีกิจกรรม  เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสาร 
(Communicative Activities) ตามความสนใจของผู้เรียน เป็นหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Student-Centered Curriculum) 
  การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน (Task-Based Instruction) ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษ ทักษะการคิด การแก้ป๎ญหา และการท างานร่วมกัน ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ต่อยอด  ความรู้เดิม 
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งใหม่ๆ นับเป็นการจัดการเรียนการสอน  ภาษาอังกฤษแบบ Active 
Learning และยังเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาเชิง Productive Learning ซึ่งสอดคล้องกับความจ า 
เป็นทางสังคมท่ีผู้เรียนควรได้รับการเตรียมพร้อมทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ 
และสอดรับกับแนวคิด Thailand 4.0 ที่ภาครัฐน ามาใช้ ในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ความมั่นคง มั่นคง 
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และยั่งยืน” ที่ต้องอาศัยหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อน คือ “คนไทย 4.0” ในการสร้างนวัตกรรมและผลผลิต
ใหม่ๆ และมีทักษะความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ 
การค้าขาย และประสานร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพ่ือเกิดความสัมพันธ์อันดี เข้าใจความแตกต่างของผู้คนต่าง
วัฒนธรรม มีทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในระบบการศึกษา
ของไทยในป๎จจุบัน เพราะเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและการ
พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในยุคของประเทศไทย 4.0 การที่จะสร้างให้นักเรียนมี
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษได้ตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้การจัดการเรียนการสอนของครูเป็นป๎จจัยส าคัญที่สุดที่
ครูจะต้องเตรียมตัวและพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางวิชาการ 
  10. ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics Skills) 
  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ป๎ญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง ถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้การ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ป๎ญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56 อ้างอิงในอังคนา ดวงเกิด. 2558 : 227) 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนมาก แต่นักเรียนไม่สามารถที่จะน าความรู้ไปแก้ป๎ญหาในชีวิตประจ าวันได้ เมื่อเจอสถานการณ์ป๎ญหา
ไม่สามารถที่จะน าความรู้ไปใช้ในการแก้ป๎ญหาได้ ประกอบกับแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนมีจ านวนน้อย  ไม่
หลากหลายท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฉะนั้นจึงจ าเป็นที่ผู้
ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ศึกษาหาวิธีการสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพ่ือน ามาแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
เข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ควรเน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับความเป็นจริงร่วมกันคิด
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด และน าสิ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจน
สามารถสรุปบทเรียนความรู้ได้อย่างเป็นระบบ 
 วิธีการที่น่าจะน ามาใช้ในการแก้ป๎ญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดให้เป็นระบบอย่างมีเหตุผล สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการแก้ ป๎ญหา 
คือ การสอนที่เน้นกระบวนการแก้ป๎ญหา ซึ่งเป็นกระบวนการทางสมองที่ผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ต่างๆ ประกอบกับสถานการณ์ของป๎ญหาเพื่อให้ได้ค าตอบ และเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผน
ในการท างานตามข้ันตอน เป็นระบบ ระเบียบจากการท างานร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมในรูปของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรม ทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสื่อประสม มีคุณค่า เป็น
เครื่องมือที่ช่วยครูผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้ด้านเนื้อหา และประสบการณ์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ช่วยให้
ผู้เรียนกับผู้สอนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเป็นกลุ่ม 
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หรือรายบุคคลก็ได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการท างานเป็นขั้นตอน ใช้เหตุผล ในการวางแผนอย่างมี
ระเบียบได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่มีแนวคิดว่า การเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น ถ้าจะให้
รู้จริงต้องลงมือปฏิบัติจริง ถ้านักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ศึกษา และสรุปกฎเกณฑ์ด้วยตนเอง จะท าให้
นักเรียนเข้าใจข้อสรุปนั้นๆ ได้นาน ประกอบกับเป็นการสอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้การ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์บรรลุตามจุดหมาย 
 
บทสรุป 
 Thailand 4.0 เป็นนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศ
ก้าวพ้นป๎ญหาที่กาลังเผชิญอยู่ในป๎จจุบัน เรียกว่า “สามกับดัก” กับดักแรก คือ “กับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง (Middle Income Trap)” กับดักที่สอง “กับดักความเหลื่อมล้า (Inequality Trap)” กับดักที่สาม “กับ
ดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap)” เพ่ือให้ผ่านพ้นป๎ญหาของประเทศดังกล่าว การปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้ ในระบบการศึกษาของประเทศจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนในการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น 
“มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” 
 ครูผู้สอนควรน าแนวทางของ STEM Education, Active Learning และ Active Learning มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและรู้เท่าทันโลกหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และในการ
จัดการเรียนรู้ทุกๆ วิชาควรมีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและ
ความถนัดของผู้เรียน ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง และรู้วิธีแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยบทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนในยุค Thailand 4.0 คือ เป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ที่ท าหน้าที่หล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะ” ด้านต่าง ๆ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์ การแก้ป๎ญหา และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าองค์
ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมต่าง  ๆ ขึ้นมาได้ อันเป็นฐานในการ
พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  
 องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 ประกอบด้วย1) กิจกรรมการเรียนรู้ 2) 
ครู สามารถสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) และ
ต้องมีความคิดรับผิดชอบ (Responsibility Thinking) ในงานที่ท าในผลงานที่ผลิตขึ้น และ3) นักเรียนจะต้องมี
ความสามารถหลายอย่างอยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความสามารถด้านการคิด ได้แก่  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดคล่อง (Fluency) การคิด
ยืดหยุ่น (Flexibility) การคิดละเอียดลออ (Elaboration) และการคิดต้นแบบ (Originality) การคิดผลิตภาพ 
(Productive Thinking) เป็นต้น และทักษะส าคัญเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 อย่างเหมาะสม
ของผู้เรียน ได้แก่ 1. ทักษะการแก้ป๎ญหา (Problem Solving Skills) 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking Skills) 3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills) 4. ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) 5. ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function Skills) 6. ทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship Skills) 7. ทักษะด้านจิตสาธารณะ 
(Public Mind Skills) 8) ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ต (Internet Skills) 9)ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English 
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skills) 10) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics Skills) ซึ่งทักษะดังกล่าวจ าเป็นส าหรับการเตรียมพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในอนาคตสามารถน าไปเป็นฐานในการสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมได้ 
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การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดง 
A SYSTEMATIC REVIEW OF PERFORMING ARTS 

 
อาอิด๊ะ เจ๊ะแว* 

AIDAH JAHWAE 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดง จากรายงานการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการแสดง โดยคัดเลือกจากงานวิจัยที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS ผลการสืบค้นข้อมูลและการคัดกรองรายงานการ
วิจัย พบว่า มีจ านวน 230 ชื่อเรื่อง จ าแนกเป็น วิทยานิพนธ์ 185 เรื่อง บทความ 26 เรื่อง งานวิจัย 18 เรื่อง 
และไม่ปรากฏชื่อประเภท 1 เรื่อง ผู้วิจัยได้เลือกทบทวนวรรณกรรมประเภทงานวิจัย จ านวน 18 เรื่อง ที่มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แบบคัดกรอง และมีรายงานการวิจัยที่คัดออกจากการทบทวน 12 เรื่อง เนื่องจากไม่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนั้นจึงมีรายงานการวิจัยที่น ามาทบทวนจ านวน 6 เรื่องภาพรวมของประเด็นที่
ถูกทบทวนเกี่ยวกับศิลปะการแสดงสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ 1) ศิลปะ และ 2) การแสดง  
 
ค าส าคัญ: ศิลปะ, การแสดง 

 
ABSTRACT 

 This article aims at collecting fragmented knowledge by a systematic review of 
literature on Performing Arts found in research reports indexed by ThaiLIS Database of Thai 
Digital Collection (TDC). The findings of searching and filtering the research reports are as 
follows: 18 reports are qualified, 12 of which are excluded due to their poor quality 
therefore, and 6 reports are reviewed. The issues discussed by those reports are categorized 
into 2 categories 1) Arts and 2) Performing  
 
Keywords: Arts, Performing 
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บทน า 
มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยป๎จจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค และ

ธรรมชาติของมนุษย์นั้นยังมีความต้องการ ทางด้านร่างกายและทางจิตใจ ควบคู่กันไป มนุษย์ต้องการมองเห็น 
การได้ยิน และสัมผัสได้ ภาวการณ์รับรู้ โดยรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นแรงเสริมท าให้
มนุษย์มีสุนทรียภาพในการรับรู้ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอันได้แก่ 1. การมองเห็น คือการที่มนุษย์ได้มองเห็นภาพ
ต่าง ๆ ของธรรมชาติ เช่น ปุาเขา ล าเนาไพร ธารน้ าตก ท้องทะเลที่กว้างใหญ่ ความงามของดวงอาทิตย์ยามเช้า
และตกจนคล่อย ๆลับขอบฟูา ท้องทุ่งที่มีดอกไม้หลากสีสวยนานาพันธุ์ สีสันสวยสดงดงาม เช่น ทุ่งทานตะวัน 
เป็นต้น ความงดงามของธรรมชาติเหล่านี้ ถ้ามนุษย์ช่วยกันด ารงรักษาท านุบ ารุง ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะอัน 
ได้แก่ ธรรมชาติก็จะคงอยู่คู่กับมนุษย์ตราบเท่านานแสนนาน 2. การได้ยิน มนุษย์เรามีการรับรู้ โดยได้ยินเสียง
ต่างๆ จากธรรมชาติ เช่น เสียงไก่ขันในตอนเช้า เสียงนกร้อง เสียงฝนตก เสียงน้ าตกไหลลงสู่ธารน้ า เสียงคลื่น
ลมที่พัดกระทบฝ๎่ง ลักษณะธรรมชาติเหล่านี้เป็นที่มา ของการเล่านิทานพ้ืนบ้าน และก่อให้เกิดต านานเรื่องราว
ตามความเชื่อ ค่านิยมของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ และเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติท าให้เกิดการรับรู้ด้วยการ
ได้ยินเสียงที่มีจังหวะคล้ายเสียงดนตรีก่อให้เกิดความสุขเพลิดเพลินและเป็นแรงบันดาลใจท าให้เกิดจินตนาการ
สร้างสรรค์ศิลปะมาจนทุกวันนี้ 3. ลีลาการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ ได้แก่ การ
แสดงกิริยาอาการต่างๆของมนุษย์และสัตว์ การเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆบนท้องฟูา ลมพัดจน ต้นไม้แกว่งไกว 
การเคลื่อนตัวของคลื่นในท้องทะเล การเคลื่อนไหวของธรรมชาติ และสิ่งที่กล่าวมา เป็นลีลาที่ท าให้มนุษย์
สามารถมองเห็นลีลาที่ถ่ายทอดออกมาเป็นความงาม และได้ยินเสียงที่ไพเราะจนสามารถ เกิดความสุข ทั้งนี้ก็
เพราะธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจท าให้มนุษย์เกิดความคิดสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ และน าศิลปะมาช่ วยใน
การพัฒนาอารมณ์และจิตใจของมนุษย์ โดยถ่ายทอดผ่านการรับรู้ ทั้ง3 ด้าน ได้แก่ 1) ศิลปะการมองเห็น ได้แก่ 
การวาดภาพ การป๎้น การแกะสลัก รวมทั้ง สถาป๎ตยกรรมต่างๆ รวมเรียกว่า "ทัศนศิลป์" 2) ศิลปะที่แสดงออก
ทางเสียงได้แก่ "ดนตรี" หรือ "โสดศิลป์" เป็นศิลปะ ดนตรีได้แก่ การบรรเลงที่มนุษย์สามารถชื่นชมความไพเราะ
ได้ด้วยการได้ยินเสียงจากการบรรเลง ดนตรี เป็นต้น 3) ศิลปะที่แสดงทางลีลาการเคลื่อนไหวหรือที่เรียกว่า 
"นาฏศิลป์" เป็นศิลปะการแสดงต่างๆ ซึ่งสามารถชื่นชมและมองเห็นด้วยตา ได้แก่ศิลปะการแสดง ระบ า ร า 
ฟูอน โขน เป็นต้น (ยงยุทธ ยอดมงคล, ม.ป.ป.: สืบค้นออนไลน์)  
 ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ ท าให้มนุษย์เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเป็นแม่แบบในการสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลปะ แขนงต่างๆ อันได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งเกิดจากระบวนการจดจ า ท าให้เกิดการ
เรียนรู้และถ่ายทอดความสัมพันธ์กัน ระหว่างศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมนุษย์ ถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะอัน
ประณีต งดงามที่มีแบบแผนได้พบเห็น อยู่จนถึงทุกวันนี้ (ยงยุทธ ยอดมงคล, ม.ป.ป.: สืบค้นออนไลน์)  
 ด้วยเหตุดั งกล่าวผู้ วิจัยจึ งสนใจที่จะศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดง เนื่องจากทิศทางการวิจัยและเนื้อหาที่ถูกมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงมิติของศิลปะการแสดงเข้ากับ
คนในพ้ืนที่ในแง่ของงานอภิปรายเชิงมโนทัศน์ที่อิงพ้ืนฐานทางสังคมมีจ านวนมากพอสมควร แต่ยังขาดงานวิจัย
ที่เป็นการพิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทจริงๆของคนในพ้ืนที่ต่ อสังคม ดังนั้น 
การศึกษารายกรณีจึงเป็นทิศทางการวิจัยที่ควรแก่การส่งเสริมในการออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็น
ศิลปะการแสดงเพราะมีการอ้างอิงจากบริบทของกรณีศึกษาไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามหลักคิดของ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) จากรายงานการวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการแสดง โดยคัดเลือกจากรายงานการวิจัยที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Digital 
Collection (TDC) ของ ThaiLIS ซึ่งต่อไปนี้ผู้วิจัยจะใช้เขียนค าย่อว่า ThaiLIS การสืบค้นงานวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยก าหนดค าส าคัญ (Key words) ในการสืบค้นภาษาไทย ประกอบด้วย “ศิลปะ” “การแสดง” โดยมีการ
ปรับตามผลการสืบค้นในแต่ละครั้ง เพ่ือน ามาใช้ในการระบุค าส าคัญในการสืบค้นครั้งต่อไป ซึ่งผู้วิจัยก าหนด
แหล่งสืบค้นข้อมูล คือ เป็นรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai Digital 
Collection (TDC) ของ ThaiLIS โดยคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย 
(Inclusion Criteria) ดังนี้ 1. เป็นบทความหรืองานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 2. เป็น
บทความหรืองานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS 
3. เป็นบทความหรืองานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ท าการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  4. เป็นบทความหรืองานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ที่ท าในประเทศไทย 5. เป็นบทความหรืองานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ท าไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2562 ลงไป  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการสืบค้นข้อมูลและการคัดกรอง พบว่า รายงานการวิจัยที่ศึกษาในประเด็นศิลปะการแสดงที่
ท าการศึกษาในประเทศไทย ที่ปรากฏจากฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS สืบค้น
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ปรากฏว่า มีจ านวน 230 ชื่อเรื่อง จ าแนกเป็น วิทยานิพนธ์ 185 เรื่อง บทความ 26 
เรื่อง งานวิจัย 18 เรื่อง และไม่ปรากฏชื่อประเภท 1 เรื่อง ผู้วิจัยได้เลือกทบทวนวรรณกรรมประเภทงานวิจัย 
จ านวน 18 เรื่อง ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แบบคัดกรอง และมีรายงานการวิจัยที่คัดออกจากการทบทวน 12 
เรื่อง เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนั้นจึงมีรายงานการวิจัยที่น ามาทบทวนจ านวน 6 เรื่อง ผล
การสืบค้นข้อมูลและการคัดกรอง ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 งานวิจัยที่น ามาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
 
ล าดับ ผู้แต่ง ปี ชื่อเรื่อง 

1 ชื่น ศรีสวัสดิ์ 2550 รูปแบบและคุณค่าของหนังบักตื้อในทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อชุมชน
อีสาน กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดยโสธร 

2 วรรณิกา นาโสก 2553 การศึกษารูปแบบการแสดงหมอล าซิ่งอีสาน
ยุคใหม ่

3 แน่งน้อย ดวงดาราและคณะ 2554 การศึกษาภูมินามในเพลงลูกทุ่ง 
4 วรุต มณีมาโรจน์และจันทร์จิรา นที 

 
2557 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ

ด้านงานศิลปะในย่านชุมชนวัดเกต จังหวัด
เชียงใหม่ 

5 วิชัย มีศรี 2557 บทเพลงรองเง็ง : กรณีศึกษา นายเซ็ง อาบู 
6 ภิญโญ เวชโช 2559 มะโย่ง : นาฏละครมลายู 

 

ผลการวิจัยหลักจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดง จ าแนกตาม
ประเด็น คือ ศิลปะ และการแสดง ดังนี้ 
 

1. ศิลปะ 
ชื่อเรื่อง ผลการวิจัยหลัก 

1.ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ 
แวดล้อมและศักยภาพด้าน
งานศิลปะในย่านชุมชนวัด
เกต จังหวัดเชียงใหม่ 

ป๎จจุบันภายในชุมชนย่านวัดเกตนั้นมีความโดดเด่นของงานศิลปะ งาน
ฝีมือของช่างประจ าถิ่นที่แสดงออกถึงภูมิป๎ญญาและเอกลักษณ์ของ
ชุมชน และงานด้านสถาป๎ตยกรรมของอาคารที่มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน ส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ 50-90 ปี โดยเป็นงานแบบล้านนาผสม
กับจีนและตะวันตก ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบร้านอาหาร ร้านค้า ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดย
อาคารส่วนใหญ่จะยังคงรูปแบบเดิมไว้มากที่สุด โดยสามารถจ าแนก
รูปแบบงานศิลปะในย่านชุมชนวัดเกตออกได้เป็นสามรูปแบบคือ 
รูปแบบของงานสถาป๎ตยกรรม แบ่งออกตามอายุ ได้แก่ อาคารรูปแบบ
จีนผสมล้านนา เป็นรูปสถาป๎ตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุด อยู่ในยุคสร้างบ้าน
แปลงเมืองซึ่งอาคารอยู่ในช่วง 110-130 ปี อาคารรูปแบบโคโลเนียล
ผสมล้านนา เป็นอาคารมีอายุอยู่ระหว่าง 90-110 ปี และอาคาร
รูปแบบเรือนล้านนาตะวันตก เป็นอาคารที่อยู่ราว 70-90 ปี รูปแบบ
ของงานจิตรกรรมและหัตกรรม ได้แก่ งานปูนป๎้น งานประดับกระจกสี 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=431146&query=%C8%D4%C5%BB%D0%A1%D2%C3%E1%CA%B4%A7&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2562-04-09&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=15&maxid=18
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=431146&query=%C8%D4%C5%BB%D0%A1%D2%C3%E1%CA%B4%A7&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2562-04-09&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=15&maxid=18
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=431146&query=%C8%D4%C5%BB%D0%A1%D2%C3%E1%CA%B4%A7&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2562-04-09&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=15&maxid=18
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=431146&query=%C8%D4%C5%BB%D0%A1%D2%C3%E1%CA%B4%A7&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2562-04-09&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=15&maxid=18
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=431146&query=%C8%D4%C5%BB%D0%A1%D2%C3%E1%CA%B4%A7&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2562-04-09&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=15&maxid=18
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=431146&query=%C8%D4%C5%BB%D0%A1%D2%C3%E1%CA%B4%A7&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2562-04-09&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=15&maxid=18
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=431146&query=%C8%D4%C5%BB%D0%A1%D2%C3%E1%CA%B4%A7&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2562-04-09&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=15&maxid=18


                                                                                       การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1186)                                                    “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่มวลมนุษยชาติ” 
 

ชื่อเรื่อง ผลการวิจัยหลัก 
งานภาพ เขี ยนสี  ง านผลิ ตตุ งแบบล้ านนา  และรู ปแบบงาน
ศิลปะการแสดง ได้แก่ การฟูอนเมือง ฟูอนดาบ การตีกลองสะบัดชัย 
และการแสดงการเล่นดนตรีพ้ืนเมือง โดยสภาพแวดล้อมและศักยภาพ
ด้านศิลปะของชุมชนวัดเกตนั้นมี จุดแข็ง ของย่านชุมชนวัดเกตคือ 
ความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ท าให้รูปแบบของงานศิลปะใน
ชุมชนมีความหลากหลายมีความโดดเด่นทั้งด้านงานศิลปะ วัฒนธรรม 
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน จุดอ่อน ของย่านชุมชนวัดเกตคือ งาน
ศิลปะต่างๆถูกแก้ไขโดยไม่มีการวางแผนเนื่องจากผู้อาศัยในชุมชนส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะของชุมชนตนเองและขาดคน
รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนา หรือต่อยอดองค์ความรู้ดั้งเดิมของชุมชน 
โอกาส ของย่านชุมชนวัดเกตคือ เริ่มมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน
ให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านชุมชนวัดเกตมาก
ขึ้น ข้อจ ากัด ของย่านชุมชนวัดเกตคือ การเข้ามาของกลุ่มนายทุนที่
ไม่ได้สนใจที่จะอนุรักษ์งานศิลปะดั้งเดิมของชุมชน และมีคนจากต่าง
ถิ่นเข้ามาพักอาศัยในย่านวัดเกตมากเกินไป ท าให้ผู้อาศัยในชุมชนส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะของชุมชน พ้ืนที่ว่างส่วนใหญ่ก็
จะเป็นของเอกชนจึงมีการสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่แปลกปลอม
ไปจากทัศนียภาพเดิม เช่น อาคารสูง และปูายรกรุงรั งบดบัง
ทัศนียภาพของอาคารเก่าที่มีคุณค่า ท าให้ชุมชนเองขาดพ้ืนที่สาธารณะ
ส าหรับท ากิจกรรมของคนในชุมชน จนไม่มีที่ว่างพอที่จะจัดเป็นพ้ืนที่
ในการจัดกิจกรรมของชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์เพ่ือต่อยอดงานศิลปะของ
ชุมชน 

 
2. การแสดง 

ชื่อเรื่อง ผลการวิจัยหลัก 
2. รูปแบบและคุณค่าของ
หนังบักตื้อในทางเศรษฐกิจ 
สั งคมและวัฒนธรรมต่อ
ชุมชนอีสาน กรณีศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดยโสธร 

1. รูปแบบการแสดงของหนังบักตื้อทั้งในอดีตและในป๎จจุบัน หนังบัก
ตื้อเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่ของคนอีสานในยุคก่อนปี พ.ศ. 
2500 ซึ่งมีมหรสพ แค่หมอล าพื้น หมอล าคู่หรือหมอล ากลอน ซึ่งการ
แสดงนั้นก็จะเป็นการประชันบทกลอนโดยให้คติสอนใจแก่ผู้ชมบ้าง 
เล่าถึงธรรมชาติบ้าง เล่าถึงนิทานชาดกบ้าง ส่วนหนังตะลุงหรือหนัง
บักตื้อนั้นเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับความนิยมมากในทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย โดยรูปแบบการแสดงในแต่ละยุคนั้นมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคณะ ส่วน
เรื่องที่นิยมแสดงนั้นคือเรื่องรามเกียรติ์ ตามบทพระราชนิพนธ์ของ



      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1187) 
 

ชื่อเรื่อง ผลการวิจัยหลัก 
รัชกาลที่ 5 แต่ในปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นปีที่หมอล าได้รับความนิยม
มากดังกล่าว หนังบักตื้อจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม โดยน าวรรณกรรมอีสานเข้ามา
แสดงบ้างเช่น ขูลูนางอ้ัว เรื่องสังข์ศิลป์ชัย หรือเรื่องที่ทางคณะแต่ง
ขึ้นเอง ส่วนเครื่องดนตรีนั้นก็ได้น าเครื่องดนตรีสมัยใหม่เข้ามาด้วย 
เช่น กีตาร์ เบส กลองชุดและอีเลคโทน บางคณะยังมี เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนตัวหนังนั้นเริ่มแรกจะท าจากกระดาษแข็ง และ
เปลี่ยนมาเป็นสังกะสี และป๎จจุบันใช้หนังวัวมาตัดเป็นตัวหนังแทน 
เพ่ือให้อยู่ได้นาน ส่วนการเดินเรื่องนั้นป๎จจุบันจะเดินเรื่องด้วยบท
พากษ์หรือบทเจรจาและขับร้องในท านองเสนาะแล้วต่อด้วยหมอล า 
ซึ่งเป็นล าเต้ย ล ายาว ล าล่อง เช่น คณะเพชรโพนทัน คณะเหรียญชัย
พัฒนา คณะรุ่งสุริยาบันเทิงศิลป์ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ความเป็นหนังบักตื้อให้คงสืบต่อไป 2. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของหนังบักตื้อที่มีต่อชุมชนในชนบทอีสาน หนังบักตื้อ
เป็นมหรสพที่เก่าแก่ที่นิยมแพร่หลายในภาคอีสานในช่วงก่อนปี พ.ศ. 
2500 แต่ป๎จจุบันได้ลดความนิยมน้อยลง โดยหนังบักตื้อนอกจากจะ
ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังให้คุณค่าด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น เรื่องการท าตน
เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งท าให้ผู้ชมเห็นคุณค่า เห็น
ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย 3. ป๎จจัยแห่งการด ารงอยู่ของหนังบัก
ตื้อ มีหลายป๎จจัยที่มีความส าคัญ ได้แก่ ป๎จจัยด้านคุณลักษณะในตัว
ของหนังบักตื้อ ป๎จจัยด้านสังคมท่ีต้องมีความรัก ความผูกพันและการ
เห็นคุณค่าในทางวัฒนธรรมของหนังบักตื้อ ป๎จจัยทางเศรษฐกิจ และ
ป๎จจัยหนุนเสริมจากองค์กรและหน่วยงานภายนอก โดยให้การ
สนับสนุนในรูปของการหาเวทีให้มีโอกาสแสดงหรือสนับสนุนใน
รูปแบบของงบประมาณ 4. แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณค่าของ
หนังบักตื้อที่มีต่อชุมชนในชนบทอีสาน เพ่ือให้หนังบักตื้อกลับมามี
บทบาทต่อสังคมเช่นในอดีต แม้อาจเป็นไปได้ยากแต่ เพราะ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูง สถานการณ์ทางสังคมที่
ผู้คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมน้อยลง ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้อาจมี
ส่วนกระตุ้นให้สังคมให้ความสนใจที่จะน าหนังบักตื้อมาเป็นมหรสพ
คุณธรรม เพ่ือแก้ไขป๎ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นได้ แต่หนัง
บักตื้อเองต้องมีการปรับรูปแบบและเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพ



                                                                                       การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1188)                                                    “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่มวลมนุษยชาติ” 
 

ชื่อเรื่อง ผลการวิจัยหลัก 
ความเป็นจริงของสังคมมากขึ้นและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ
หนังบักตื้อเอาไว้ นอกจากนี้แล้วยังจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและองค์กรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ด้วย
เช่นกัน 

3. การศึกษารูปแบบการ
แสดงหมอล าซิ่ง อีสานยุค
ใหม ่

หมอล าซิ่งวัชราภรณ์ สมสุข เกิดวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2511 เกิดที่
บ้านบัวงาม ต าบล บัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
ต่อมาปี พ.ศ. 2541 ได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่บ้านเลขที่ 187 หมู่ 13 
ต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หมอล าซิ่งวัชรา
ภรณ์ สมสุข หมอล าซิ่งวัชราภรณ์ สมสุข ได้เรียนล าตอนอยู่ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะมารดาอยากจะให้ท่านเป็นหมอล า หมอล า
ซิ่งวัชราภรณ์ สมสุข จึงได้ไปเรียนล ากลอนซิ่งกับคุณแม่ค าเปลี่ยม สม
สุข ซึ่งเป็นครูคนเดียวของหมอล าซิ่งวัชราภรณ์ สมสุข และตอนที่
หมอล าซิ่งวัชราภรณ์ สมสุข ไปเรียนล าก็จะไปพักอยู่ที่บ้านของคุณแม่
ค าเปลี่ยน จะฝึกวิธีการเอ้ือนเสียง ขึ้นเสียงสูง ลงเสียงต่ า แล้วก็จะฝึก
ให้ล าเป็นล ากลอนซิ่งทั้งหมด รูปแบบการแสดงของหมอล าซิ่งวัชรา
ภรณ์ สมสุข ด้านกลอนล า กลอนล าที่ใช้เป็นประจ าในการไปแสดง
งาน ก็จะเป็นกลอนวัชราภรณ์วอนแฟน เป็นกลอนเปิดตัว ท่าที่ใช้ใน
การเต้นนั้น จะเป็นท่าที่สวยงามในสไตล์ของหางเครื่องอยู่ในตัวและ
เป็นเอกลักษณ์ของสาวอีสาน หางเครื่องจะมาโชว์สเต็ปเต้นให้ผู้ชมได้
ดูกัน สเต็ปที่ใช้จะมีอยู่ 4 สเต็ป เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจะ
มีความทันสมัย เพ่ือให้เกิดความทันสมัยอยู่ตลอด วงดนตรีจะมีอยู่ 3 
วงคือ กระท่อมมิวสิค มิตรภาพมิวสิคและนาแกมิวสิค มีเครื่องดนตรี
อยู่ 8 ตัว คือ กีตาร์ไฟ 2 ตัว แซ็คโซโฟน คีย์บอร์ด กีตาร์เบส กลอง
ชุด ทอมบ้าและแทมารีน โอกาสที่ใช้ในการแสดง จะรับงานแสดงใน
ทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีต่าง ๆ งานมงคล งานบวช 
ตลอดจนงานรื่นเริงต่าง ๆ 

4. การศึ กษาภู มิ น ามใน
เพลงลูกทุ่ง 

ผลการศึกษาบทเพลง 152 เพลง พบชื่อจังหวัด 50 จังหวัด ปรากฏ
ชื่อและเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนั้น ๆ ดังนี้ 1) ชื่อจังหวัด 2) ชื่อ
อ าเภอ 3) ชื่อของสถานที่ทางภูมิประเทศ ได้แก่ ชื่อแม่น้ า ล าน้ า บึง 
หนอง ภูเขา ชายหาด แก่ง เกาะ น้ าตก ถ้ า และหน้าผา 4) ชื่อ
สถานที่ส าคัญ 5) ชื่อปูชนียสถาน ได้แก่ วัด เจดีย์ และรอยพระพุทธ
บาท 6) ชื่อปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปและพระเครื่อง 7) ชื่อ
บุคคลส าคัญ ได้แก่ พระภิกษุและบุคคลในประวัติศาสตร์ 8) ชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ 9) ชื่อศิลปะการแสดง
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ชื่อเรื่อง ผลการวิจัยหลัก 
ของท้องถิ่น 10) ชื่อชนเผ่าในท้องถิ่น 11) ชื่ออาชีพ 12) ชื่อพืชพรรณ
ในท้องถิ่น 13) ชื่อผลิตผลที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น 14) ชื่ออาหารของ
ท้องถิ่น 

5. มะโย่ง : นาฏละครมลายู มะโย่งมีก าเนิดมาจากพิธีกรรมที่เรียกว่า เรียกผีตายาย ซึ่งเป็นความ
เชื่อดั้งเดิมของสามัญชนชาวมลายูที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม
ฮินดู – ชวา และชวา – มลายู ในพิธีกรรมนี้มีการละเล่นทั้งร้องและ
ร่ายร า เพ่ือเป็นการบวงสรวงต่อวิญญาณบรรพบุรุษ ต่อมาการร้อง
และร่ายร าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมได้ผสมผสานเข้ากับการแสดง
ละครอย่างละครชาตรีและละครนอกจากราชส านักเช่นเดียวกับการ
แสดงโนราในวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใต้ มะโย่งจึงได้พัฒนา
ปรับเปลี่ยนเป็นการแสดงเพ่ือความบันเทิง มีธรรมเนียมนิยมในการ
แสดงที่ชัดเจน และได้รับการอุปถัมภ์จากราชส านักของป๎ตตานีแล้ว
แพร่หลายไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในด้านรูปแบบและวิธีการ
แสดงมะโย่งพบว่า ในป๎จจุบันการแสดงมะโย่งมี 2 รูปแบบ คือ การ
แสดงเพ่ือประกอบพิธีกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาผู้ปุวย การ
แก้บนสะเดาะเคราะห์ และการแสดงเพ่ือไหว้ตายายมะโย่งประจ าปี 
อีกรูปแบบหนึ่งคือการแสดงเพ่ือความบันเทิงซึ่งได้รับความนิยมมาก
ในอดีต แต่ป๎จจุบันการแสดงมะโย่งเพ่ือความบันเทิงเต็มรูปแบบไม่
ปรากฏการแสดงแล้ว แต่มีเพียงการแสดงที่ปรับประยุกต์ใช้การแสดง
ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ และเป็นการแสดงเพ่ือ
การศึกษาและการอนุรักษ์ในฐานะที่ เป็นศิลปะการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น  

6. บทเพลงรองเง็ง : 
กรณีศึกษา นายเซ็ง อาบู 

จากการศึกษาพบว่านายเซ็ง อาบู เป็นศิลปินพ้ืนบ้านรองเง็งอดีตเคย
เป็นสมาชิกในวงดนตรีพ้ืนบ้านรองเง็งเด็นดังอัสลีและอีรามาอัสลีโดย
มีนายขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรี
พ้ืนบ้าน) เป็นหัวหน้าคณะ โดยหลังจากนั้นจึงแยกตัวออกมาจาก
คณะอีรามาอัสลีตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ของการเป็นศิลปินดนตรี
พ้ืนบ้านรองเง็ง นายเซ็ง อาบู มีผลงานการแสดงดนตรีพ้ืนบ้านรองเง็ง
ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากมาย ทั้งเคย
ได้รับรางวัลเกียรติคุณพระราชทานซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์
ตระกูลด้านผลงานมีผลงานการบันทึกเสียง การออกแบบและเรียบ
เรียงเพลงประกอบการแสดงให้กับสถานศึกษาต่างๆ นอกจากนั้นยัง
เป็นผู้ถ่ายทอดและสืบทอดดนตรีพ้ืนบ้านรองเง็งให้ศิลปินพ้ืนบ้านรุ่น
ใหม่ เช่น วงดนตรีรองเง็งคณะอัสลีมาลาคณะบุหลันตานีรวมไปถึง
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ชื่อเรื่อง ผลการวิจัยหลัก 
นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้านภูมิป๎ญญา นายเซ็ง 
อาบู เป็นศิลปินพ้ืนบ้านที่สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด
ทั้งเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ได้แก่ กีตาร์ แมนโด
ลิน ไวโอลิน ร ามะนา และฆ้องบทเพลงรองเง็งจ านวนมากเกิดจาก
การจดจ ามาจากการหมุนแผ่นเสียง และการฟ๎งบทเพลงประกอบ
ละครของประเทศมาเลเซียที่เคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก ซึ่ง
ผู้วิจัยได้รวบรวมบทเพลงรองเง็งที่ได้จากนายเซ็งอาบูเป็นจ านวน 50 
เพลง ได้ท าการถอดโน้ต (Transcription) และบันทึกโน้ตเพลง โดย
แยกออกเป็น 5 จังหวะ ดังนี้ บทเพลงในจังหวะโยเก็ต จ านวน 15 
เพลง บทเพลงในจังหวะอินัง จ านวน 15 เพลงบทเพลงในจังหวะรุม
บ้า 5 เพลงบทเพลงในจังหวะซัมเป็ง จ านวน 10 เพลงและบทเพลง
ในจังหวะอัสลี จ านวน 5 เพลง ผลการวิเคราะห์บทเพลงรองเง็ง 
จ านวน 5 เพลง ใน 5 ลีลาจังหวะ พบว่ามีทั้งเพลงเร็วและเพลงช้า 
โดยเพลงเร็วจะบรรเลงด้วยลีลาจังหวะโยเก็ตจังหวะอินัง และจังหวะ
รุมบ้า ส่วนเพลงช้าจะบรรเลงด้วยลีลาจังหวะซ าเป็ง และจังหวะอัสลี 
บันไดเสียงส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ บันไดเสียงเมเจอร์ (Major) เช่น G 
major D major และ Amajor บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor) เช่น G 
minor เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นกลุ่มบันไดเสียงที่สะดวกต่อการบรรเลงของ
กลุ่มเครื่องดนตรีที่สร้างท านอง นอกจากนี้ ท านองหลักมีช่วงพิสัย
เสียงไม่เกินขั้นคู่ 11 เพอร์เฟค ซึ่งถือเป็นช่วงเสียงที่เหมาะส าหรับ
การประพันธ์เพลงทั่วไป 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดงผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผลใน
ประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 
 1. เมื่อพิจารณางานวิจัยส่วนใหญ่ที่พบ จะเห็นได้ว่าเป็นงานวิจัยที่เน้นด้านศิลปะและการแสดง ทั้งนี้ 
อาจจะเป็นผลมาจากการใช้ค าค้น ได้แก่ “ศิลปะ” “การแสดง” พร้อมกัน จึงท าให้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
เลือกผลงานที่มีค าดังกล่าวอยู่ด้วยกันเป็นค าส าคัญ ดังนั้น ลักษณะงานที่ได้จึงเป็นด้านศิลปะการแสดง ระหว่าง
ค าค้นดังกล่าวนั่นเอง  
 2. เมื่อเปรียบเทียบด้านระเบียบวิธีวิจัย พบว่า ผลงานส่วนใหญ่ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือ
ปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะน ามาแก้ไข
ป๎ญหาของสังคม ทั้งนี้ อาจจะด้วยธรรมชาติของเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านสังคมซึ่งเป็นมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์
มากกว่ามนุษยศาสตร์ จึงค้นพบผลงานเชิงปริมาณมากกว่างานวิจัยเชิงพรรณนา  
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 3. เมื่อพิจารณาในแง่ของประเด็นการวิจัย พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะการแสดงที่สนใจยังพบได้น้อย 
จึงเห็นว่า การผลิตผลงานที่เป็นข้ออภิปรายด้านศิลปะการแสดงควรมีการส่งเสริมให้เกิดความครอบคลุม
มากกว่านี้  
 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดง คือ ได้เห็นทิศ
ทางการวิจัยและเนื้อหาที่ถูกมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงมิติของศิลปะการแสดงเข้ากับคนในพ้ืนที่ว่าในแง่ของงาน
อภิปรายเชิงมโนทัศน์ที่อิงพ้ืนฐานทางสังคมมีจ านวนมากพอสมควร แต่ยังขาดงานวิจัยที่เป็นการพิสูจน์ด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทจริงๆของคนในพ้ืนที่ต่อสังคม ดังนั้น การศึกษารายกรณีจึงเป็น
ทิศทางการวิจัยที่ควรแก่การส่งเสริมในการออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นศิลปะการแสดงเพราะมีการ
อ้างอิงจากบริบทของกรณีศึกษาไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามหลักคิดของการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพบข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ควรมีการแยกสังเคราะห์เนื้อหาของการวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับมนุษยศาสตร์ในแต่ละหัวข้อเพ่ือ
ประมวลรวมองค์ความรู้ด้านนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  
  2. ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยรายกรณีในประเด็นศิลปะการแสดงให้มากขึ้น เพ่ือแสดงหลักฐานที่หนัก
แน่นจากบริบทพื้นท่ีของสังคมในประเทศต่างๆว่าศิลปะการแสดงมีบทบาทอย่างไรบ้างในสังคมป๎จจุบัน  
  3. ควรมีการส่งเสริมให้ท างานวิจัยที่ตอบตามโจทย์ขององค์ประกอบการศึกษาในประเด็น
ศิลปะการแสดงอย่างเป็นระบบ เช่น สร้างเป็นชุดโปรแกรมการวิจัยที่มีหลายโครงการย่อยๆเพ่ือให้ข้อค้นพบ
สามารถเชื่อมโยงสนับสนุนกันเองได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้เป็นบทความที่น าเสนอลักษณะเด่นของบทละครเรื่องอภัยนุราช จากการศึกษาพบว่า 
เนื้อเรื่องของบทละครเรื่องอภัยนุราช มีจ านวนค ากลอนทั้งหมด 502 ค ากลอน ลักษณะเด่นของเนื้อความนั้น 
เป็นเรื่องเก่ียวกับกษัตริย์อภัยนุราชซึ่งมีพระชนมพรรษามากเสด็จประพาสปุาแต่ล่าสัตว์ไม่ได้ กษัตริย์อภัยนุราช
ตรัสถามชาวปุาจึงทราบว่า มีเทพารักษ์สิงสถิตอยู่ต้องบวงสรวงสักการะ ท้าวอภัยนุราชพิโรธ จึงเผาศาล เป็น
เหตุให้เทพารักษ์โกรธ จึงคิดแก้แค้นโดยหักคอนางศรีสาหง และเข้าสิงนางศรีสาหงซึ่งเป็นตัวเอก และเป็นหญิง
ม่ายอายุ 40 กว่าปี เพื่อท าให้ท้าวอภัยนุราชหลงรัก หวังจะให้สิ้นบ้านเมือง และครอบครัว นางศรีสาหงจึงออก
อุบายแก้แค้น จนนางทิพมาลีมเหสีของท้าวอภัยนุราชถูกควักดวงตา ในที่สุดท้าวอภัยนุราชก็อยู่กับนางศรีสาหง 
จึงเป็นเรื่องที่แปลกในบทละคร ส่วนลักษณะเด่นด้านโลกทัศน์ของสุนทรภู่ แสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นกษัตริย์มี
อ านาจเหนือผู้คน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ านาจเหนือผู้คนอีก และเม่ือคนมีความลุ่มหลงอาจท าให้ขาดสติได้ แสดงถึง
การมองโลกอย่างเข้าใจชีวิตในระบบของสังคม อ านาจของผู้ที่เหนือกว่าตน ย่อมมีผล หรืออิทธิพลต่อตนได้ 
และลักษณะเด่นด้านความส าคัญและบทบาทบทละครเรื่องอภัยนุราช ได้แก่ คุณค่าทางด้านภาษา คุณค่า
ทางด้านให้ความรู้เรื่องค่านิยมในสังคม บทบาทของบทละครเรื่องอภัยนุราช คือบทบาทในฐานะที่เป็นบท
ประพันธ์เพ่ือใช้ในการแสดงละคร  
 
ค าส าคัญ : ลักษณะเด่น ,บทละคร , อภัยนุราช  
 

ABSTRACT 
 The article present of The Remarkable Feature of A-Phai-Nu-Rach’s Script , the 
appeared Sunthonphu’s viewpoints which related to Thai society and culture. The secondary 
data document were collected and analyzed. The research findings were presented in from 
of 502 poems. The contents were focused on King A-Phai-Nu-Rach has trekking but unable to 
hunting any wild animals because in the forest, it has satyr protecting there. King A-Phai-Nu-
Rach got angry to know that and destroy every spiritual houses. Then the satyr revenges 
back by killing Nang-Srisahong and convert to be her instead. The converted satyr tries to do 
King A-Phai-Nu-Rach falling in love, hope to destroy all king’s belonging country and family. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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For Sunthonohu’s point of view, it shows during the period of time. King has superpower on 
people but satyr is in above there. Life consists of love, greedy and enchant. The greedy 
people lead to nconsciousness in life. The power of supervisor causes to the way of thinking 
for lower people. The important influence of A-Phai-Nu-Rach’s script to Thai society are 
various such as the value in languages, the value in society and people attitude. 
 
Keywords: Remarkable feature , A-Phai-Nu-Rach, Sunthonphu  
 
บทน า 
 วรรณคดีบทละคร เป็นวรรณคดีส าหรับการอ่าน และใช้เป็นบทส าหรับการแสดงด้วย เช่น บทพากย์โขน 
หรือบทละคร ฯลฯ ก็ใช้ประกอบบทแสดง เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของวรรณคดีไทยนั้น จะเน้นด้านความงาม ความ
ประพฤติ เน้นเรื่องจินตนาการ เน้นเรื่องความยิ่งใหญ่ของอดีต เช่น เรื่องยักษ์ สวรรค์ นรก ที่ส าคัญที่สุดเน้น
ศิลปะของการเรียบเรียงถ้อยค า วรรณคดีไทยในอดีตมีลักษณะเด่นประการหนึ่ง คือลักษณะที่เป็นการหลีกหนี
จากอารมณ์ร้ายและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย ออกไปสู่ความอภิรมย์ หลีกหนีจากอารมณ์อันเป็นมลทินทั้งหลายไปสู่
ความส าราญ ความภิรมย์ย่างแท้จริงของวรรณคดี (สมถวิล วิเศษสมบัติ, ม.ป.ป., น. 5) นอกจากนี้วรรณคดีบท
ละคร ยังเป็นงานเขียนที่แต่งขึ้นเพ่ือใช้แสดงละคร ส่วนใหญ่ประพันธ์ด้วยกลอนมีการก ากับเพลงหน้าพาทย์
ประกอบ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556, น. 10) สังคมไทยมีบทละครเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 
และเจริญรุ่งเรืองเป็นล าดับมา โดยเฉพาะในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นับว่าเป็นยุคที่มีความเจริญทางด้าน
วรรณกรรมสูงสุดสมัยหนึ่ง เพราะพระมหากษัตริย์ทรงสนพระทัยในวรรณกรรม และทรงอุปถัมภ์กวีด้วย กวี
เด่นๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เจ้าพระยาพระคลัง (หน) สุนทรภู่ 
(กุหลาบ มัลลิกะมาศ, 2533, น. 138 - 139)  
 ผลงานวรรณกรรมของกวีได้มีส่วนส าคัญในการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของกวี และ
สภาพสังคม วัฒนธรรมอยู่มิใช่น้อย วรรณกรรมบทละครของสุนทรภู่ก็เช่นกัน ย่อมมีความโดดเด่นเพราะมีอัต
ลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านความเจริญรุ่งเรือง และมีความตกต่ าของชีวิตมาตั้งแต่ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟูาจุฬาโลกมหาราช ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท าให้มีมุมมองในเรื่องของสังคมไทยอย่าง
เฉียบคม สุนทรภู่เป็นถึงกวีคนโปรดในราชส านักสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเป็นอาจารย์
ของพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูากุลฑลทิพยวดี ซึ่ง
พระโอรสที่เคยทรงศึกษากับสุนทรภู่ก็คือ เจ้าฟูาอาภรณ์ เจ้าฟูากลาง หรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูา
มหามาลา กรมพระยาบ าราบปรป๎กษ์ และเจ้าฟูาปิ๋ว (สาทิด แทนบุญ , 2558 น. 33 ) 
 สุนทรภู่เป็นกวีที่มีชีวิตอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตน์
โกสินทร์ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รื่นฤทัย สัจจพันธ์, 2558 ,    น. 133) นอกจากนี้ 
สุนทรภู่เป็นกวีไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อพ.ศ. 2529 เนื่องในโอกาส
ที่ครบรอบ 200 ปีชาตกาล ผลงานที่ปรากฏในสายธารวรรณกรรมไทยนั้นมีมากมายทั้งวรรณกรรมนิทาน 
วรรณกรรมนิราศ วรรณกรรมบทละคร (กุสุมา รักษมณี    และคณะ, 2557, น. 19) มีบทละครเรื่องหนึ่งของ
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สุนทรภู่ที่ไม่แพร่หลาย และแปลกกว่าเรื่องอ่ืนๆ คือ บทละครเรื่องอภัยนุราช ส าหรับบทละครเรื่องอภัยนุราช
เป็นวรรณคดีเรื่องเดียวของสุนทรภู่ ซึ่งแต่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกไป
กว่าบทละครที่มีมาแต่เดิมกล่าวคือให้ตัวละครส าคัญมีรูปร่าหน้าตาอัปลักษณ์และถูกผีสิง การแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ จึงเป็นการบงการของอ านาจเหนือธรรมชาติ บทละครเรื่องอภัยนุราชเป็นวรรณคดีเรื่องเดียวของสุนทรภู่
ที่   ไม่แพร่หลายทางด้านการอ่าน และการน าบทไปแสดง (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา , 2553,   น. 
659) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า บทละครเรื่องนี้ยังไม่เคยน าออกแสดงเลย เหตุผลที่ไม่เคยน าออกแสดงคงมาจาก
เจ้านายชั้นสูงเมื่อได้ทอดพระเนตรบทละครแล้ว คงจะทรงเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นเรื่องท านองเสียดสีสังคมด้าน
ลักเพศ เนื่องจากมีข้อความกล่าวถึงการเล่นเพ่ือน คือรักร่วมเพศ (นันทา ขุนภักดี, 2537, น. 80 ) ส าหรับบท
ละครเรื่องอภัยนุราชมีความยาว 1 เล่มสมุดไทย สุนทรภู่แต่งถวายพระองค์เจ้าดวงประภา พระราชธิดาใน
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยรัชกาลที่ 4 ระหว่าง พ.ศ. 2385 - 2393 โดยแต่งเป็นบทละคร 
(ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2548, น. 226)  
 สุนทรภู่มีความสามารถแต่งกลอนได้อย่างไพเราะ โวหารคมคายลึกซึ้ง มีอัตลักษณ์เด่นชัด สุนทรภู่รู้ตัวดี
ว่า แม้ตนเองตายไป แต่ชื่อเสียงทางกาพย์กลอนของตนก็ยังปรากฏอยู่ โด่งดังไปจนถึงเมืองลาว เมืองเขมร และ
เมืองนคร ดังบทกลอนที่ว่า 
 
   อย่างหม่อมฉันอันที่ดีและชั่ว ถึงลับตัวก็แต่ชื่อเขาลือฉาว 
 เป็นอาลักษณ์นักเลงท าเพลงยาว เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนคร 
 
 ลีลาการเขียนของสุนทรภู่ มักจะแสดงข้อคิด โดยน าข้อคิดมาประพันธ์เป็นบทกลอนเป็นส่วนใหญ่ สุนทร
ภู่แต่งกลอนบทละครเพื่อสะท้อนแนวคิดของตนกับสภาพสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุที่สุนทรภู่เป็น
กวีที่มีความสามารถในการแต่งกลอนได้ไพเราะ โวหารคมคาย ท าให้เข้าใจลักษณะเด่นของเนื้อหา โลกทัศน์ที่
ปรากฏในกลอนบทละคร และความส าคัญ บทบาทของวรรณกรรมบทละคร  
 
 บทละครเรื่องอภัยนุราชมีลักษณะเด่น ดังนี้ 

1.  บทละครเรื่องอภัยนุราช เป็นกลอนบทละครขนาดสั้น มีจ านวนค ากลอนทั้งสิ้น 502  ค ากลอน เพลง
ใช้ประกอบการแสดงมีทั้งเพลงหน้าพาทย์ และเพลงประกอบการร าบทโดยระบุไว้ในบทละคร หากเป็นเพลง
หน้าพาทย์จะบอกไว้ข้างหลังบทกลอน และถ้าเป็นเพลงประกอบการร าบทจะบอกไว้ข้างหน้าบทกลอน 
 เพลงหน้าพาทย์มีจ านวน 11 เพลง ได้แก่ เสมอ กราวนอก เชิด เชิดฉิ่ง เซ่นเหล้า โอด เตียว   กลองโยน 
โลมปี่พาทย์ กล่อม และเพลงช้า เพลงร้องประกอบการร ามีจ านวน 13 เพลง ได้แก่ ช้า ร่าย ชมดง ยานี พัดชา 
ชมโฉม โอ้ชาตรี โอ้โลม ล าน า ช้าปี่ โอ้ช้า โอ้ปี่ และโอ้ร่าย ส่วนด้านเนื้อความเป็นเรื่องเกี่ยวกับท้าวอภัยนุราช
เสด็จล่าสัตว์ในปุาแต่ล่าสัตว์ไม่ได้ จึงถามชาวปุาผู้ชรา และทราบว่าที่ศาลนี้มีเทพารักษ์สิงสถิตอยู่ ต้องบวงสรวง
สักการะ แต่ท้าวอภัยนุราชพิโรธจึงเผาศาลท าให้เทพารักษ์โกรธ จึงแก้แค้นโดยหักคอนางศรีสาหง แล้วเข้าสิง
นาง แล้วท าให้ท้าวอภัยนุราชหลงรัก หวังจะให้สิ้นบ้านเมือง สิ้นครอบครัว นางจึ งออกอุบาย เพ่ือแก้แค้นจน
นางทิพมาลีมเหสีถูกควักดวงตา ในที่สุด ท้าวอภัยนุราชก็อยู่กับนางศรีสาหง  
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2.  โลกทัศน์ของสุนทรภู่ในบทละครเรื่องอภัยนุราช แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์มีอ านาจเหนือผู้คน  และมีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอ านาจเหนือผู้คนอีก และเม่ือมีความลุ่มหลง มีความโกรธแล้ว ก็ท าให้คนขาดสติได้ 

3.  ความส าคัญและบทบาทของบทละครเรื่องอภัยนุราช 
ความส าคัญในด้านภาษา 
3.1  การใช้ค าและความเปรียบ (การใช้ภาพพจน์)  

 กลวิธีการเปรียบเทียบมีหลายประเภท ดังนี้ 
3.1.1  การเปรียบเทียบโดยตรง หรือ อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีก สิ่งหนึ่งที่เหมือน 

หรือคล้ายกันโดยการใช้ค าว่าเหมือน คล้าย ดัง ยังกับ ดุจ ประดุจ ปาน ฯลฯ    ดังบทกลอนที่ว่า 
โอ้สงสารพระหน่อวรนาถ แรมนิราศเรือนจันทร์พระบรรถร 
อยู่ในวังดังพระศศิธร  ดารากรแวดล้อมอยู่พร้อมเพียง 

  มีการใช้ค าว่า ดัง เป็นค าอุปมา  
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า 
  ดอกไม้สดรสรื่นชื่นแช่ม  เหมือนกลิ่นแก้มแจ่มนวลหวลถวิล 
หอมบุปผาสารพันลูกจันอิน   ไม่เหมือนกลิ่นนุชเนื้อท่ีเจือจันทน์ 
เจ้าพี่เอ๋ยเชยอื่นไม่ชื่นจิต   เหมือนเชยชิดโฉมน้องประคองขวัญ 
มานอนเดียวเปลี่ยวใจในไพรวัน สะอ้ืนอั้นอกน้องมัวหมองเอย 

  มีการใช้ค าว่า เหมือน เป็นค าอุปมา 
3.1.2  การเปรียบเทียบโดยนัย หรืออุปลักษณ์ คือการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเป็น อีกสิ่งหนึ่งโดย

ใช้ค าแสดงการเปรียบเทียบว่า “เป็น” หรือ “คือ” ดังบทกลอนที่ว่า 
เห็นนารีผีสิงพริ้งเพริศ  โฉมเฉิดเลิศอย่างนางสวรรค์ 

สวยส าอางคางค้ิวผิวพรรณ   เป็นสองผมคมสันเพียงขวัญตา 
  มีการใช้ค าว่า เป็นสองผม เปรียบเทียบโดยนัย หมายถึง ผมสองสี 

3.1.3  อธิพจน์ คือการเปรียบเทียบโดยใช้ค าเกินจริง เป็นการเน้นให้เกิดความรู้สึก เช่น ตอน
บรรยายความรักของท้าวอภัยนุราชต่อนางศรีสาหง ดังบทกลอนที่ว่า 

ร้อยปพ่ีีไม่ลืมแม่ปลื้มจิต พลางโอบอุ้มจุมพิตสนิทสนม 
   เพลินพลอดกอดเกยเชยชม     จนบรรทมระงับหลับไป 
 บทกลอนข้างต้น กล่าวถึง ท้าวอภัยนุราชที่ตรัสกับนางศรีสาหงว่า จะรักนางและไม่ลืมนาง แม้เป็นร้อยปีก็
ไม่ลืมนางศรีสาหง มีการใช้ค าอธิพจน์ คือ ค าว่า ร้อยปี  
  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า  
     โอ้สงสารมารดาตาบอด    เลือดยังฟอดฟูมโซมชโลมไหล 
  ช่วยไม่ทันมันฉุดยุดไว้      ไม่เห็นใจเจ้าคุณสิ้นบุญแล้ว 
  ลูกแลเหลียวเปลี่ยวจิตสุดคิดอ่าน   สิ้นวงศ์วานว่านเครือเชื้อแถว 
  จะเกิดอ่ืนหม่ืนชาติอย่าคลาดแคล้ว   ให้ลูกแก้วเกิดครรภ์พระมารดร 
 บทกลอนข้างต้น กล่าวถึง พระอนันต์ โอรสของนางทิพมาลี ซึ่งถูกควักลูกนัยน์ตา จึงสงสารพระมารดา 
และอยากจะเกิดเป็นลูกของนางทิพมาลี อีกหมื่นชาติ มีการใช้ค าอธิพจน์ คือ ค าว่า หมื่นชาติ 
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  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า  
     โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว  โปรดแล้วกลับฉุนหุนหัน 
  แม้นเนตรน้องต้องประสงคท์รงธรรม์ ถึงชีวันบรรลัยไม่เสียดาย 
  จะควักไปให้อีผีสิง      น้อยหน้าจริงเจ็บใจไม่รู้หาย 
  ถึงแสนชาติคลาดแคล้วเกิดแล้วตาย  ไม่เคลื่อนคลายแค้นแสนทวี 
 บทกลอนข้างต้น กล่าวถึง นางทิพมาลีมเหสีจะถูกควักดวงตา จึงน้อยใจท้าวอภัยนุราช และ โกรธแค้นนาง
ศรีสาหง จึงทูลกับท้าวอภัยนุราชว่า ถึงแม้จะเกิดและตายอีกแสนชาติ ก็ไม่หายแค้นนางศรีสาหง มีการใช้ค าอธิ
พจน์ คือ ค าว่า ถึงแสนชาติ 

3.1.4  การใช้สัญลักษณ์ คือการเปรียบเทียบโดยใช้สิ่งหนึ่งแทนสิ่งหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า 
      ได้เชยน้องสองผมสมกับพ่ี ไม่มีที่ต าหนิกะทิสด 
  พลางกอดเกี้ยวเกลียวกมลภิรมย์รส เหมือนแม่มดเจ้าเข้าเมาสุรา 
  ร าฟ้อนอ่อนโยนตีโทนรับ    เยื้องขยับโยกย้ายซ้ายขวา 
  ความอยากเหล้าเฝูาดื่มไม่ลืมตา  จนผีออกกลอกหน้าไหว้อารักษ์ 
 มีการใช้ค าว่า ร าฟูอนอ่อนโยนตีโทนรับ เป็นการใช้สัญลักษณ์ หมายถึง การร่วมประเวณีกัน หรือสมสู่กัน 
  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า  
      สุดสวาท      แสนฉลาดน่ารักหนักหนา 
  โฉมเฉลาชาวสวรรค์ชั้นฟ้า    จะเป็นข้าอย่าคิดบิดเบือน 

ค าว่าชาวสวรรค์ชั้นฟูา หมายถึง นางฟูา 
  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า       
      เห็นนารีผีสิงพริ้งเพริศ  โฉมเฉิดเลิศอย่างนางสวรรค์ 
  สวยส าอางคางค้ิวผิวพรรณ    เป็นสองผมคมสันเพียงขวัญตา 

ค าว่านางสวรรค์ หมายถึง นางฟูา 
   หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ใช้สัญลักษณ์ค าว่า เล่นเพ่ือน ดังบทกลอนที่ว่า 
      เดิมส าหรับขับร้องรองบาท  เจ้าไกรลาสเลี้ยงไว้ในสวรรค์ 
  ข้าเล่นเพื่อนเพ่ือนเที่ยวเป็นโทษทัณฑ์  จึงสาปสรรให้มาอยู่ปุาดอน 
 ค าว่าเล่นเพื่อน หมายถึง คบเพ่ือนหญิงด้วยกันต่างชู้รัก 

3.2  วิเคราะห์การใช้ภาษา 
3.2.1 การใช้ค าแผลง เช่น ต ารวจ ส าราญ ส าเนียง ดังบทกลอนที่ว่า 

      แล้วทรงเครื่องประดับสรรพเสร็จ มงกุฎเก็จเพชรพรายหลายสี 
  จับพระขรรค์อันเรืองฤทธี   ไปตรวจพลมนตรีที่เกยลา 
  พระองค์ข้ึนทรงช้างต้น    พร้อมพลไพร่นายกราบซ้ายขวา 
  เดินทหารควาญไสไอยรา   ต ารวจหน้าน าตรงเข้าพงไพร 
 มีการใช้ค าแผลง คือค าว่า ต ารวจ 
  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า 
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      บัดนั้น     พวกขุนนางต่างใส่ไฟโขมง 
  ไหม้หลังคาฝาเปิงเพลิงโพลง เสียงผึงโผงเผาศาลเป็นถ่านไป 

      เมื่อนั้น    จอมวังนั่งหน้าพลับพลาใหญ่ 
  ให้เลี้ยงโต๊ะโยธาเสนาใน   สวยชัยบาลส าราญครัน 
 มีการใช้ค าแผลง คือค าว่า ส าราญ 
  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า 
      เคยทรงขับรับพิณซอจีนเจ้ง ฆ้องระนาดพาดเพลงวังเวงเสียง 
  มโหรีปี่แก้วแจ้วจ าเรียง   เสนาะส าเนียงนางเห่ทุกเวลา 
  มานอนในไพรพนมต้องลมว่าว  อนาถหนาวน้ าค้างพร่างพฤกษา 
  หอมดอกกลอยสร้อยสนสุมณฑา มะลิลาลมโชยมาโรยริน 

 มีการใช้ค าแผลง คือค าว่า ส าเนียง 
3.2.2 การใช้ค าบาลีสันสกฤต และเขมร เช่นบุรี รมเยศ พักตร์ เชษฐา เทเวศร์    สุรางค์ 

อัปสร วงศา บีฑา ประพาส พนา ไพรสัณฑ์ โยธี บังคม บัญชา สุริยา หรรษา โสรจสรง คงคา ดังบทกลอนที่ว่า 
     เห็นนารีผีสิงพริ้งเพริศ  โฉมเฉิดเลิศอย่างนางสวรรค์ 
  สวยส าอางคางค้ิวผิวพรรณ   เป็นสองผมคมสันเพียงขวัญตา 
 ค าว่า นารี เป็นภาษาบาลี แปลว่า ผู้หญิง 
     โอ้สงสารพระหน่อวรนาถ แรมนิราศเรืองจันทน์พระบรรถร 
   อยู่ในวังดังพระศศิธร    ดารากรแวดล้อมอยู่พร้อมเพรียง 
 ค าว่า ศศิธร เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ดวงจันทร์ 
  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า 

ร้อยปีพ่ีไม่ลืมแม่ปลื้มจิต พลางโอบอุ้มจุมพิตสนิทสนม 
   เพลินพลอดกอดเกยเชยชม     จนบรรทมระงับหลับไป 
 ค าว่า บรรทม เป็นภาษาเขมร แปลว่า นอน 
  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า 
    โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว    โปรดแล้วกลับฉุนหุนหัน 
  แม้นเนตรน้องต้องประสงค์ทรงธรรม์  ถึงชีวันบรรลัยไม่เสียดาย 
  จะควักไปให้อีผีสิง       น้อยหน้าจริงเจ็บใจไม่รู้หาย 
  ถึงแสนชาติคลาดแคล้วเกิดแล้วตาย   ไม่เคลื่อนคลายแค้นแสนทวี 
ค าว่า โปรด เป็นภาษาเขมร แปลว่า ถูกใจ หรือพอใจมาก 
      3.2.3 การใช้ค าไวพจน์ คงคา – วารี , ปุา – วนา , ปุา – พนา , ประไพ – เฉิดฉัน ดังบท
กลอนที่ว่า 

     พอรุ่งแจ้งแสงทองถึงกองทพั เข้าหยุดยับยังอยู่ริมภูผา 
    แกล้งคิดค าท านองร้องพัดชา   วิเวกแว่วแนวป่าวนาดอน 
 มีการใช้ค าไวพจน์ ค าว่า ปุา – วนา 
  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า 
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     วันหนึ่งถึงท้าวอภัยนุราช  คิดใคร่ไปประพาสภูผา 
       ไล่ฝูงโคถึกมฤคา       แรมค้างกลางป่าพนาวัน 
 มีการใช้ค าไวพจน์ ค าว่า ปุา – พนา 
    3.2.4 การใช้ค าตัด 
    การใช้ค าตัด ภิเษก ดังบทกลอนที่ว่า 
     กูเป็นพระมเหสีเอก   ร่วมทีภ่ิเษกเอกฉัตร 
   มึงชาติข้ามานั่งบัลลังก์รัตน์   เท้าแขนแอ่นหยัดดัดทรง 
 มีการใช้ค าตัด ภิเษก ย่อมาจาก อภิเษก 
    ส่วนการใช้ค าตัด พระบรรถร ดังบทกลอนที่ว่า 
     โอ้สงสารพระหน่อวรนาถ  แรมนิราศเรืองจันทน์พระบรรถร 
   อยู่ในวังดังพระศศิธร     ดารากรแวดล้อมอยู่พร้อมเพรียง  
 มีการใช้ค าตัด พระบรรถร ย่อมาจาก พระบรรจถรณ์  
    3.2.5 การใช้ค าเล่นสัมผัส 
    สุนทรภู่ใช้ค าสัมผัสโดยมีสัมผัสนอก สัมผัสในแพรวพราวมาก ดังบทกลอนที่ว่า 
   เหมือนเขาเปรียบเทียบความเมื่อยามรัก  น้ าผักต้มขมก็ชมหวาน 
  เมื่อจืดจางห่างเหินไปเนิ่นนาน     แต่น้ าตาลว่าเปรี้ยวไมเ่หลียวแล 
    สุนทรภู่ ใช้ค าสัมผัสใน มีค าว่า เปรียบ – เทียบ, ความ – ยาม, ขม – ชม จาง – ห่าง, เหิน – เนิ่น 
, เปรี้ยว – เหลียว 
     ส่วนสัมผัสนอก เช่น รัก – ผัก, หวาน – นาน, นาน – ตาล 
 ซึ่งในหนึ่งบท สุนทรภู่แต่งโดยมีมีสัมผัสนอก และสัมผัสใน แสดงถึงความสามารถในการใช้ค าเล่นสัมผัส
อย่างช านาญ 
    คุณค่าในด้านให้ความรู้เรื่องค่านิยมในสังคมไทย ได้แก่ เชื่อเรื่องบุญ กรรม เชื่อถือใน ไสยศาสตร์ การท า
เสน่ห์ 
     บทบาทของบทละครเรื่องอภัยนุราชกับสังคมไทย 

1.  บทบาทของละครในฐานะเป็นบทประพันธ์เพ่ือใช้ในการแสดงละคร สร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่ผู้ชม 

2.  บทบาทของบทละครเรื่องอภัยนุราชกับชีวิตของคนในสังคมไทยในด้านคติชนวิทยา 
    2.1 ส านวนไทย เช่น การใช้ส านวนกระต่ายแก่แม่ปลาช่อน ย่างสามขุม กะทิสด กิ้งก่าได้ทอง ตีปีก 
ตัวอย่างส านวน กระต่ายแก่แม่ปลาช่อน ส านวนกะทิสด และส านวนกิ้งก่าได้ทอง ดังบทกลอนที่ว่า 
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     ที่สาวสาวลาวตายพี่คลายรัก   ที่เคยคู่รู้หลักไม่พักสอน 
  เขาย่อมว่าปรากฏเป็นบทกลอน  กระต่ายแก่แม่ปลาช่อนงอนชด 
  ได้เชยน้องสองผมสมกับพ่ี    ไม่มีที่ต าหนิกะทิสด 
  พลางกอดเกี้ยวเกลียวกลมภิรมย์รส เหมือนแม่มดเจ้าเข้าเมาสุรา 
 ส านวนกระต่ายแก่แม่ปลาช่อน หมายถึง หญิงค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก และมีกิริยา
จัดจ้าน 
 ส านวนกะทิสด หมายถึง เก่ง หรือ ดีเด่นเป็นพิเศษ 
  หรืออีกตัวอย่างหนึ่งในส านวนกิ้งก่า (ก้ิงก่าได้ทอง) ดังบทกลอนที่ว่า 
    เชื่อดีผีสิงอีกิ้งก่า     พูดจาป๎้นเจ๋อเห็นเธอหลง 
  ขึ้นนั่งแท่นแม้นดื้อถือทะนง   จะถีบส่งลงให้สาใจมึง 
 ส านวนกิ้งก่าได้ทอง หมายถึง เย่อหยิ่ง จองหอง 
  2.2 ความเชื่อ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องกรรมทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพล
เหนือคน ความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ เทพยดา ดังบทกลอนที่ว่า 

 บัดนั้น      ผู้เฒ่าชาวปุาพนาสัณฑ์ 
  จึงกราบทูลองค์พระทรงธรรม์  นี่ชื่อปุาสาลวันบรรพต 
  แต่ย่าปูุผู้เฒ่าเล่าว่า     เทพารักษ์ศักดาปรากฏ 
  แต่ก่อนท้าวเจ้าเมืองเรืองยศ  มาประณตนับถือลือชา 
 บทกลอนข้างต้นแสดงถึงความเชื่อในเรื่องมีเทพารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ในปุา 
  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า 
    เห็นนารีผีสิงพริ้งเพริศ   โฉมเฉิดเลิศอย่างนางสวรรค์ 
  สวยส าอางคางค้ิวผิวพรรณ   เป็นสองผมคมสันเพียงขวัญตา 
 บทกลอนข้างต้นแสดงถึงความเชื่อเรื่องมีภูตผีปีศาจ เชื่อว่ามีผีสิง 
  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า 
    บัดนั้น        นางศรีสาหงคนทรงผี 
  อยู่แต่ตัวผัวตายหลายปี    อายุสี่สิบสี่ปีปลาย 
  นัยน์ตาพองสองผมนมคล้อย  ท าชดช้อยลอยเลิศเฉิดฉาย 
  นุ่งแดงห่มชมพูพิศดูกาย    ออกจากเรือนเดือนหงายกรีดกรายมา 
 บทกลอนข้างต้นแสดงถึงความเชื่อเรื่องการทรงเจ้าเข้าผี 
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สรุปผล 
 จากการศึกษาลักษณะเด่นของบทละครเรื่องอภัยนุราช จะเห็นได้ว่าเป็นบทละครที่มีเนื้อความสมบูรณ์
พร้อมด้วยเพลงหน้าพาทย์ และเพลงร้อง มีการใช้ถ้อยค าในบทประพันธ์ที่มีความกลมกลืน เหมาะส าหรับใช้
แสดงละครนอก ลีลากลอนกระชับ เนื้อเรื่องเป็นแนวแปลกกว่าบทละครเรื่องอ่ืนๆ นอกจากนี้แสดงถึงโลกทัศน์
ของสุนทรภู่ที่กล่าวถึงคนในสังคมสมัยนั้นอยู่ในสังคมศักดินา กษัตริย์มีอ านาจสูงสุด มี สิทธิ์ขาดในทุกเรื่อง มี
ความเชื่อในไสยศาสตร์ ซึ่งสภาพสังคมในสมัยนั้นคือสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สภาพสังคมมีรูปแบบโดยสรุปคือ เป็น
สังคมพุทธและพราหมณ์ คือเคารพในพระพุทธศาสนา เชื่อเรื่องบุญกรรม แต่ยังมีความเชื่อดั้งเดิม เช่น เทพเจ้า 
ภูตผี ปีศาจ ตลอดจนความเชื่อทางไสยศาสตร์ตามศาสนาพราหมณ์เข้ามาปะปนอยู่ และเป็นสังคมศักดินา คือ
ชนชั้นปกครองมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุด เป็นที่เกรงกลัวของเชื้อพระวงศ์และขุนนาง เพราะเป็นผู้มี
อ านาจสิทธิขาดวินิจฉัยได้ทุกเรื่อง กษัตริย์มักจะมีมเหสีหลายองค์ อันเป็นการสะท้อนลักษณะครอบครัวไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการแสดงอ านาจ และในบางครั้งก็สะท้อนความรู้สึกของผู้แต่ง หรือกวีเกี่ยวกับ
กษัตริย์ด้วยว่า ยึดถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่จะตัดสินสิ่งใดๆ ตามความเห็นของตนเองความส าคัญและ
บทบาทบทละครเรื่องอภัยนุราช ได้แก่ คุณค่าทางด้านภาษา คุณค่าทางด้านให้ความรู้เรื่องค่านิยมในสังคม 
บทบาทของบทละครเรื่องอภัยนุราช คือบทบาทในฐานะที่เป็นบทประพันธ์เพ่ือใช้ในการแสดงละคร บทบาท
ของบทละครที่มีต่อชีวิตของคนไทยในด้านคติชนวิทยา  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Servey Research) เพ่ือส ารวจแนวทางในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี  ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ จ านวน 134 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ พบว่า 
 1. ทักษะ 3Rs มีทักษะอยู่ในระดับ ปานกลาง ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ (1) ด้านการอ่าน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (2) ด้านการเขียน อยู่ในระดับปานกลาง (3) ด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง  
 2. ทักษะ 8Cs มีทักษะอยู่ในระดับ มาก ประกอบไปด้วย 8 ด้าน คือ 1) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการแก้ป๎ญหา อยู่ในระดับมาก (2) ด้านการคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก (3) ด้านทักษะ
ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ อยู่ในระดับมาก (4) ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า การท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมากที่สุด (5) ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ อยู่
ในระดับมาก (6) ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด (7) 
ด้านทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (8) ด้านทักษะการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก  
 3. ทักษะ 2Ls ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ (1) ด้านทักษะการเรียนรู้ อยู่
ในระดับมาก (2) ด้านทักษะความเป็นผู้น า อยู่ในระดับมากที่สุด  

 

ค าส าคัญ: พัฒนา,ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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ABSTRACT 
 This research is a survey research (Servey Research) to find ways to develop learning 
skills in the 21st century for students. Banditpatanasilpa Institute By collecting data from the 
population, the teacher responsible for the curriculum Undergraduate instructor Of 134 
educational institutions under the Graduate Institute of Arts And the results were analyzed to 
find statistical values. 
 1. Skills in 3Rs with moderate level skills, consisting of 3 aspects: (1) Reading  

in moderate level (2) Writing at a moderate level (3) Analytical thinking is moderate  
 2. Skills, 8Cs with skills at a high level, consisting of 8 areas: 1) Critical thinking And 
problem solving (2) in terms of creativity and innovation at a high level (3) skills and 
understanding of different cultures Different paradigms At a high level (4) Cooperation 
Teamwork and leadership, working with others (5) Information communication And knowingly 
the media (6) Computer skills And information and communication technology (7) 
Professional skills And learning skills (8) The skills of change At a high level 
 3. Skills, 2Ls, overview, skills at a high level, consisting of 2 aspects: (1) learning skills (2) 
Leadership skills At the highest level 
 
Keywords: development, learning skills in the 21st century 
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะถึงระดับปริญญาเอก และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์
ของสถาบัน ที่ว่า “การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท าการ
สอนการแสดง การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น” 
ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงมีภารกิจส าคัญในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี (5 ปี) และปริญญาตรี (4 ปี) ในคณะวิชา ในห้องเรียนเครือข่ายภูมิภาค และการจัด
การศึกษาระดับพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะด้านและระดับต่ ากว่าปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่าง
ศิลป์รวม 15 แห่งด้วย โดยมีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัดจ านวน 18 แห่ง ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
ราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีนโยบายขยายโอกาสให้แก่บัณฑิตจากสถาบันฯ และสถาบันอ่ืนที่จะเลือก
ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ และพัฒนา
บุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านศิลปะเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือที่จะได้น าความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาต่อไปพัฒนาการจัดการศึกษาแก่หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ด าเนินการโครงกาจัดตั้ง
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บัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และได้รับค ารับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในปีการศึกษา 2553จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 2สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลป์ไทย และสาขาดุริยางคศิลป์ไทย  
 การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมด้านความรู้เท่านั้น แต่เป็น
การเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ โดยมีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจนและมีแผนในการเตรียมความพร้อมของคนทุก
ด้าน ให้สามารถมีชีวิตที่ดี อยู่รอดในสังคม และท ามาหากินเป็น  โดยเฉพาะในส่วนของนักเรียนนักศึกษาต้อง
สอนให้มี "ความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 "(นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์,การการ
ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6) การพัฒนานักศึกษาให้มีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
พัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลุมเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็น จะต้องสร้างระบบส่งเสริมเพ่ิมขึ้น
จากทักษะเฉพาะด้านองค์ความรู้ความช านาญและความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพ่ือช่วยให้นักศึกษา
รอบรู้มีความสามารถที่จ าเป็นและหลากหลายเครือข่าย เช่น การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรและ
วิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพ และบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มของการศึกษาในศตวรรษที่ 
๒๑ จะเป็นการใช้และบูรณาการเทคโนโลยีที่มากขึ้นการใช้หลักความเป็นโลกเรียนรู้สิ่งที่ไกลตัวออกไปความ
ตระหนักถึงป๎จจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาท่ีเน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ป๎ญหา 
ทักษะการท างานร่วมกันผ่านเครือข่ายและการน าผู้อื่นโดยอิทธิพล ทักษะความคล่องแคล่วและสามารถปรับตัว 
ทักษะการริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการกล้าคิดกล้าท า ทักษะการสื่อสารโดยการพูดและการเขียนที่มี
ประสิทธิภาพ ทักษะการเข้าถึงและการวิเคราะห์สารสนเทศ ทักษะความเป็นผู้อยากรู้อยากเห็น และฝึกให้มี
ประสบการณ์มากข้ึน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นพบได้ว่าสถาบันการศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับ
ประเทศ เป็นสถาบันที่ชี้น าและแก้ไขป๎ญหาของสังคมด้วยวิชาการและป๎ญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั้นเป็น
สถาบันที่จัดการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท าการสอนการแสดง การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ 
ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในป๎จจุบัน เพ่ือให้การ
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงควรเตรียมความพร้อมสร้างองค์ความรู้
ความช านาญและความสามารถในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตั้งแต่มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร และวิธีการสอน 
การพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้มีความตระหนักถึงสังคมในอนาคตที่ซับซ้อนช่วยให้เกิด
ความคล่องแคล่วและสามารถปรับตัว ดังนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดแนวทางในการพัฒนา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดท าโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มุ่งหวังเพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาทักษะและแนวทางการเรียนรู้ใหม่ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในศตวรรษท่ี 21 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส ารวจแนวทางในการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 2. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการพัฒนานักศึกษาปริญญาตรีในศตวรรษที่ 21 ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้น และงานวิจัยในครั้งนี้เป็นไปในลักษณะของการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปในการท าวิจัย 
  1.1 ศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และรูปแบบการพัฒนานักศึกษา 
  1.2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา 
  1.3 ศึกษารูปแบบและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 2. ด าเนินการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  
  1. การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 1 ชุด โดยได้แบ่งออกเป็น  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม การพัฒนาทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การสร้างเครื่องมือ
วิจัยที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและได้รับค าแนะน าในการสร้างแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ 
  1.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือ เอกสารต่างๆ ทฤษฎีเรื่องการพัฒนา
นักศึกษา  
  1.3 ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถาม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการท า
วิจัย 
  1.4 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 
  1.5 น าเสนอแบบสอบถามที่สร้างต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุม
เนื้อหา 
  1.6 น าแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพ่ือยืนยันความถูกต้องก่อนน าไปใช้
จริง 
 2.2 ลักษณะของเครื่องมือ  
  1. แบบสอบถาม ส าหรับสอบถามแนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มี 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ส่วนที่ 2 ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนานักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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 2.3 การก าหนดประชากร 
ก าหนดประชากร โดยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 46 
หลักสูตร 260 คน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 
3. เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บข้อมูลภาคสนาม การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และแนวทางในการพัฒนานักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย หนังสือ ต ารา 
บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ และร้อยละ 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 ระดับทักษะ    ค่าน้ าหนักคะแนนเลือก 
 มากที่สุด    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 มาก     ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
 ปานกลาง    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
 น้อย     ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
 น้อยที่สุด    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
 เกณฑ์แปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยระดับความส าคัญของทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับมากท่ีสุด  
 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับน้อยที่สุด 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิดใช้วิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และค่าความถี ่
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากร คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเก็บ
ข้อมูลมาได้ทั้งหมด 134 ชุด โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน และสรุปผลได้ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 134 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.45 ในจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.45 
ส่วนมากมีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 73.13 และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
64.93  
 ส่วนที่ 2 ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ทักษะ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิจัย 
 

ข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( SD ) 

แปลผล 

1. ทักษะ 3Rs 3.05 0.75 ปานกลาง 
   1.1 ด้านการอ่าน 3.10 0.67 ปานกลาง 
   1.2 ด้านการเขียน 3.06 0.77 ปานกลาง 
   1.3 ด้านการคิดวิเคราะห์ 2.97 0.85 ปานกลาง 
2. ทักษะ 8Cs 4.11 0.86 มาก 
   2.1 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ป๎ญหา 3.62 0.70 มาก 
   2.2 ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4.00 0.75 มาก 
   2.3 ด้านทักษะความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 3.88 0.59 มาก 
   2.4 ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

4.35 0.68 มากที่สุด 

   2.5 ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 3.80 0.75 มาก 

   2.6 ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.28 0.66 มากที่สุด 

   2.7 ด้านทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 4.33 0.71 มากที่สุด 

   2.8 ด้านทักษะการเปลี่ยนแปลง 4.19 0.73 มาก 

3. ทักษะ 2Ls 4.20 0.73 มาก 
   3.1 ด้านทักษะการเรียนรู้ 4.20 0.69 มาก 
   3.2 ด้านทักษะความเป็นผู้น า 4.21 0.77 มากที่สุด 

 
 1. ทักษะ 3Rs ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( ̅ = 3.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  1.1 ทักษะด้านการอ่าน มีภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (  ̅ = 3.10 ) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีระดับอยู่ในระดับมาก และปานกลางตามล าดับ ได้แก่ นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจเนื้อหา
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง (  ̅ = 3.87) มีทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถถ่ายทอดเนื้อหาภาษาไทยให้
ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง (  ̅ = 3.84) มีทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการอ่าน (  ̅ = 3.73) มีทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
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หลักการอา่น (  ̅ = 2.63) มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง และมีทักษะอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ นักศึกษาสามารถ
ท าความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง   (  ̅= 2.30) และ นักศึกษาสามารถถ่ายทอดเนื้อหา
ภาษาอังกฤษให้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง (  ̅ = 2.22) 
  1.2 ทักษะด้านการเขียน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  ̅ = 3.06 ) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นักศึกษาสามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย (  ̅ = 3.80) มีทักษะอยู่ในระดับ
มาก นักศึกษาสามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างตรงประเด็น (  ̅ = 3.56) มีทักษะอยู่ในระดับมาก ส่วนการเขียน
ภาษาอังกฤษ มีทักษะอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ นักศึกษาสามารถเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักภาษาอังกฤษ (  ̅ = 2.46) และ นักศึกษาสามารถเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในวิชาชีพ และการ
ด ารงชีวิต เช่น เขียนประวัติส่วนบุคคล ความเรียง หรือบทคัดย่อ ได้อย่างถูกต้อง (  ̅ = 2.41)  
  1.3 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง (  ̅ = 2.97) โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ได้ (  ̅ = 3.06)   มี
ทักษะอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษามีความสามารถทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (  ̅ = 3.02) มีทักษะอยู่ในระดับ
ปานกลาง นักศึกษามีความสามารถในการใช้วิธีการด าเนินการแก้ป๎ญหาและอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกใช้
วิธีการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ และชัดเจน (  ̅ = 2.93) มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษามี
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ เนื้อหา หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์เพ่ือช่วยใน
การแก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม (  ̅ = 2.86)    มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 2. ทักษะ 8Cs ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (  ̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
  2.1 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ป๎ญหา ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 
3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมาก ทั้งหมด แต่มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน 
เรียงล าดับได้แก่ นักศึกษาสามารถใช้เหตุผลในการแก้ป๎ญหาที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (  ̅ 
= 3.78) นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เช่น มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน (  ̅ = 3.60) 
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือท าให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (  ̅ 
= 3.57) และ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเมินหลักฐาน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (  ̅ = 3.51)  
  2.2 ด้านการคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.00) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ดังนี้ นักศึกษามีความเป็นผู้น าในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานและเข้าใจสภาพการณ์ที่อาจเป็นข้อจ ากัดในการรับความคิดใหม่ๆ (  ̅ = 
4.14) นักศึกษาสามารถพัฒนาความคิดใหม่และน าไปปฏิบัติได้ (  ̅ = 4.11) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมินตนเองเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้ดีขึ้น (  ̅ = 4.07) นักศึกษา
เข้าใจว่าการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ที่มีการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
กระบวนการของส าเร็จและความผิดพลาด (  ̅ = 3.87) และข้อที่ 4 นักศึกษาสามารถน าความผิดพลาดมาใช้
เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (  ̅ = 3.80) ตามล าดับ 
  2.3 ด้านทักษะความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก  
(  ̅ = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมาก ทั้งหมดโดยเรียงล าดับดังนี้ 
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นักศึกษาสามารถสร้างศักยภาพเพ่ือให้เกิดการยอมรับในความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ (   ̅ = 4.00) นักศึกษา
สามารถยอมรับในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานที่แตกต่างกัน (  ̅ = 3.97) นักศึกษา
สามารถเปิดใจยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละคนได้ (  ̅ = 3.87) นักศึกษามีความสามารถด้าน
การฟ๎งอย่างมีประสิทธิภาพ (  ̅ = 3.81) และ นักศึกษามีความสามารถด้านการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ 
(  ̅ = 3.73) ตามล าดับ 
  2.4 ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ภาพรวมมีทักษะอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งหมด โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับได้แก่ นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (   ̅ = 
4.42) นักศึกษาได้รับการยอมรับจากทีมงานที่หลากหลาย (  ̅ = 4.42) นักศึกษามีความยืดหยุ่นในการท างาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และบรรลุเปูาหมายร่วมกัน (  ̅ = 4.38) นักศึกษามีภาวะผู้น าสามารถประสานให้สมาชิก
ท างานเป็นทีมได้ (  ̅ = 4.35) นักศึกษามีการให้ก าลังใจสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
ท างาน (  ̅ = 4.31) และนักศึกษามีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกันและเห็นคุณค่าของผู้ร่วมงานในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน (  ̅ = 4.21) ตามล าดับ 
  2.5 ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.80) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์และตรงกับประเด็นป๎ญหาที่เกิดขึ้น (  ̅ = 3.97) นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้
สารสนเทศในการท างานของตน (  ̅ = 3.93) นักศึกษาสามารถพิจารณาวิธีการจัดการข้อมูลที่มีอยู่โดยการใช้
สื่อสารสนเทศ (  ̅ = 3.83) นักศึกษาสามารถผลิตสื่อเพ่ือให้ตรงกับเปูาหมายที่ก าหนด (  ̅ = 3.75) นักศึกษา
สามารถผลิตสื่อได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  ̅ = 3.75) นักศึกษาสามารถน า
ข้อมูลจากสารสนเทศมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ (  ̅ = 3.70) และ นักศึกษา
สามารถใช้สื่อเพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล (  ̅ = 3.66) ตามล าดับ 
  2.6 ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  ̅ = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) 
ได้อย่างเหมาะสม (  ̅ = 4.43) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม 
(  ̅ = 4.34) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร (  ̅ = 4.28) นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม (  ̅ = 4.22) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ นักศึกษาสามารถถ่ายทอดและแนะน าความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของตน
ให้แก่เพ่ือนได้ (  ̅ = 4.13) มีทักษะอยู่ในระดับมาก 
  2.7 ด้านทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.33) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือเรียนรู้ที่ดีขึ้น (  ̅ = 4.37) นักศึกษาสามารถสร้างงานอย่างมีอิสระ  
(  ̅ = 4.37) นักศึกษามีความมุ่นมั่นสู่ความเชี่ยวชาญในอาชีพทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ (  ̅ = 4.37) นักศึกษา
สามารถปรับตัวตามบทบาทและหน้าที่ และความรับผิดชอบ (  ̅ = 4.35) นักศึกษามีความเป็นผู้น าที่มี
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ประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพ (  ̅ = 4.34) นักศึกษาสามารถเป็นผู้น าที่สร้างสรรค์ให้
เกิดผลเชิงบวกกับการท างาน (  ̅ = 4.31) และ นักศึกษาสามารถใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
เรียนรู้ (  ̅ = 4.20) ตามล าดับ 
  2.8 ด้านทักษะการเปลี่ยนแปลง ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  (  ̅ = 4.29) นักศึกษาสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้    (  ̅ = 4.25) นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ เมื่อเผชิญสถานการณ์
เปลี่ยนแปลง (  ̅ = 4.22) ส่วนข้อที่มีทักษะอยู่ในระดับมาก คือ นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้
แตกต่างจากเดิม เช่น การผลิตนวัตกรรมทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เป็นต้น (  ̅ = 4.10)   และ
นักศึกษาสามารถเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (  ̅ = 4.09) ตามล าดับ 
 3. ทักษะ 2Ls ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  3.1 ด้านทักษะการเรียนรู้ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นักศึกษามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.31) นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.29) นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ได้ มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (   ̅ = 4.22) นักศึกษามีการ
เรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลง มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.21) และนักศึกษามี
ความเชื่อกับสิ่งใหม่ โดยไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม มีทักษะอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.96) 
  3.2 ด้านทักษะความเป็นผู้น า ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขป๎ญหาได้ มี
ทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.27) นักศึกษาให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม เพ่ือท าให้งานประสบ
ความส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.26) นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
การท างานประสานสอดคล้องกันเป็นทีม มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.24) นักศึกษายอมรับฟ๎ง
ข้อคิดเห็นสมาชิกในกลุ่ม มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.21) และนักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
มีทักษะอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.05) 
 4. ข้อมูลเพิ่มเติม (แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการพัฒนานักศึกษาปริญญาตรีในศตวรรษที่ 21 ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

4.1 พัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยการบูรณาการเรียนรู้ในทุกรายวิชา  
4.2 ควรมีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และให้สอดคล้องกับการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
4.3 เพ่ิมเติมรายวิชาต่างประเทศให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้น และออกฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ภาษา 
4.4 ปรับหลักสูตรตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานที่เน้นภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น หรืออาจมีโครงการเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้วิจัยขอ
น าเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัยคือ การออกแบบสอบถาม โดยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 น าข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ มาก าหนดเป็นข้อค าถาม ผู้วิจัยได้แบ่งทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ออกเป็น 3 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะ 3Rs ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ (1) ด้านการอ่าน 
ประกอบไปด้วยการอ่านภาษาไทย และการอ่านภาษาอังกฤษ ในด้านนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นสอบถามไว้
ทั้งหมด 6 ประเด็น ภาพรวมในด้านการอ่าน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะ
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อดูถึงผลในแต่ละประเด็นแล้วการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง และน้อย (2) ด้านการเขียน ประกอบไปด้วยการเขียน
ภาษาไทย และการเขียนภาษาอังกฤษ ในด้านนี้ผู้วิจัยก าหนดประเด็นสอบถามไว้ 4 ประเด็น ภาพรวมด้านการ
เขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
ถึงรายประเด็นแล้ว ทักษะในด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา อยู่ในระดับน้อย (3) ด้านการคิด
วิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นสอบถามที่ครอบคลุมทักษะด้านคณิตศาสตร์ ภาพรวมในด้านการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง สรุปภาพรวม
ใน ทักษะ 3Rs แล้วภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาดูทั้ง 3 ด้าน ด้านการคิดวิเคราะห์มีระดับทักษะ
ต่ าที่สุด 2) ทักษะ 8Cs ประกอบไปด้วย 8 ด้าน คือ 1) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ป๎ญหา ใน
ด้านนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นสอบถาม 4 ประเด็น ภาพรวมด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ป๎ญหา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาถึงรายประเด็น
แล้วทุกประเด็นมีทักษะอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถ
ใช้เหตูผลในการแก้ป๎ญหาที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถ
วิเคราะห์ประเมิน ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล (2) ด้านการคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถวิเคราะห์ และประเมินตนเอง น ามาปรับปรุงพัฒนา สร้างความคิดใหม่ เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน สามารถน าความผิดพลาดมาใช้เป็นโอกาสในการพัฒนางานได้ และยัง
สามารถเข้าใจว่าการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นกระบวนการที่มีการคิด การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) 
ด้านทักษะความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาปริญญาตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความสามารถในการฟ๎ง การพูด อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างศักยภาพเพ่ือให้เกิดการยอมรับ และเป็นผู้น าทางวิชาชีพ เป็นผู้ที่เปิดใจยอมรับในข้อแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และการท างานที่แตกต่างกันของแต่ละคนได้ (4) ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ
ผู้น า การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถท างานเป็นทีม และยอมรับทีมงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด มีความยืดหยุ่นในการท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์และเปูาหมายร่วมกัน มีความรับผิดชอบในการ
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ท างานร่วมกันและเห็นคุณค่าของผู้ร่วมงาน ให้ก าลังใจเพ่ือร่วมงานเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท างาน และนักศึกษา
ยังมีภาวะผู้น าสามารถประสานงานกับสมาชิกในทีมงานได้อย่างประมีสิทธิภาพมากที่สุด (5) ด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์สามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานอย่างสร้างสรรค์ มี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูลที่มีอยู่โดยการใช้สื่อสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้กับงานของตนได้ 
และนักศึกษายังสามารถผลิตสื่อ และใช้สื่อได้อย่างสร้างสรรค์ และตรงกับเปูาหมายที่ก าหนดได้ (6) ด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีทักษะในการสร้างเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ
สื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด สามารถเข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างาน ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมในระดับมากที่สุ ด และนักศึกษายัง
สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาให้กับบุคคลอ่ืนได้ (7) ด้านทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
ภาพรวมทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักศึกษาปริญญาตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะ
ความสามารถปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
เป็นผู้น าที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างสรรค์งานได้
อย่างมีอิสระ มีความมุ่งมุ่นสู่ความเชี่ยวชาญในการเป็นมืออาชีพทางด้านงานศิลปะ และทางวิชาการในระดับ
มากที่สุด (8) ด้านทักษะการเปลี่ยนแปลง ภาพรวมทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือผลิตนวัตกรรมทางด้านศิลปะได้ สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
และปรับตัวเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 3) ทักษะ 2Ls ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 
(1) ด้านทักษะการเรียนรู้ ภาพรวมทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับสิ่ง
เดิม ๆ สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (2) ด้านทักษะความเป็นผู้น า ภาพรวม
ทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อการท างานเป็นทีม มีความสามารถร่วมมือในการท างานเป็นทีม มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอม
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และสามารถแก้ไขป๎ญหาได้ และยังเป็นที่สามารถยอมรับฟ๎งข้อคิดเห็นของทีมงานได้  
 สรุป ทักษะ 2Ls และ ทักษะ 8Cs ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และทักษะ 3Rs อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.05 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องพัฒนา ทั้งทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
 2. แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  2.1 สถาบันฯ ควรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 
และทักษะอนาคตใหม่ เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้มีคุณสมบัติพร้อมและเหมาะสมกับยุคนี้
ให้สอดคล้องกับปรัชญา อัตลักษณ์บัณฑิต และวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน และ
นอกห้องเรียน 
  2.2 จัดท าแผนการพัฒนานักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะอนาคตใหม่ และ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา ตลอดระยะเวลา 4 - 5 ปี ที่ศึกษาอยู่ใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั้น ควรก าหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปีให้สอดคล้องกับบริบทการจัด
การศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ โดยสามารถด าเนินการวางแผนพัฒนานักศึกษารายชั้นปี  
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  2.3 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
โดยเน้นกลไกการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มีการบูรนา
การระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษา 
  2.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และการเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือเป็นป๎จจัยสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 
  2.6 พัฒนานักศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA ได้แก่ สร้างระบบ และกระบวนการการพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประเมินกระบวนการด าเนินงาน ตามระบบและกลไก มีการปรับปรุง 
/พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมิน มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการด าเนินงาน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. สถาบันฯ ควรก าหนดนโยบาย และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือ 
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปูาหมายในการด าเนินงาน  
 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21 มีระบบและกลไกในการควบคุมก ากับ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
 3. ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนานักศึกษาออกนโยบายกฎระเบียบ ระบบและกลไก 
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบศตวรรษท่ี 21 และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 4. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง 
 5. พัฒนาอาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งแนวคิด ความรู้ ทักษะ 
เจตคติมีคุณลักษณะที่จ าเป็นเพ่ือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในสิ่งแวดล้อมของศตวรรษที่ 21 และมี
สมรรถนะที่เพียงพอต่อการพัฒนานักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 6. จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย เพียงพอ เหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
เด็กและเยาวชนจะประสบความส าเร็จในการเรียน หน้าที่การงาน และประสบความส าเร็จในชีวิตได้

นั้น นอกจากการส่งเสริมความสามารถทางเชาวน์ป๎ญญา ความฉลาดทางอารมณ์  ความฉลาดในการเข้าสังคม 
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และอีกคุณลักษณะส าคัญที่สามารถช่วย ให้ประสบความส าเร็จได้ คือการมีกริท 
(Grit) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ท าให้บุคคลมีแรงจูงใจ มีความหลงใหลในท างานที่ท า มีการก าหนดแบบแผนเพ่ือมุ่ง
ไปสู่เปูาหมาย แม้ต้องเผชิญกับป๎ญหา อุปสรรค ก็ยังคงยืนหยัดอดทน ไม่ย่อท้อ ทุ่มเทด้วยความรัก ความ
พยายามจนบรรลุเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือผู้ปกครองสามารถส่งเสริมให้มี Grit ใน
ระดับที่สูงขึ้นได้โดย มอบหมายงานที่ท้าทาย สนับสนุนให้เกิดการฝึกฝนอย่างถูกต้อง มีเปูาหมายที่ยากแต่
ชัดเจน ฝึกอย่างมีสมาธิ มีการสะท้อนกลับทันทีอย่างมีข้อมูลหลักฐาน และ ฝึกซ้ าโดยมีการไตร่ตรองสะท้อนคิด
และหาทางปรับปรุง โดยใช้ความพยายาม มานะ อดทนอย่างถึงท่ีสุด 

 

ค าส าคัญ : กริท, การส่งเสรมิกริท  

 
ABSTACT 

Children and youths who will be successful in studying, career and life need to be 
promoted in intelligence capability, emotional intelligence, social ingenuity and healthiness. 
Besides, another important characteristic is Grit, which creates people to have motivation 
and passion in their works. They must create their plans to aim towards their objectives. 
Even though they face problems and obstacles, they still preserve and unremittingly 
dedicate with love and effort in order to achieve their objectives. Parents and teachers can 
promote the Grit in higher level by assigning challenging tasks, supporting proper trainings, 
having difficult but clear objectives, practicing concentration, having immediate reflection 
with evidence, and repeated practicing with consideration and reflection for finding their 
improving ways by entire enfacement and patience. 

 

Keywords: Grit, Promoted grit 
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บทน า 
 สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในป๎จจุบัน ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชน ท าให้มี
ป๎ญหาต่างๆ รุมเร้ารอบด้าน ท่ามกลางโลกแห่งทุนนิยม บริโภคนิยม วัตถุนิยม ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
บางส่วนมีพฤติกรรมติดเกมส์ ติดโทรศัพท์มือถือ ติดสารเสพติด ติดการพนัน เป็นเด็กแว้น เป็นคุณแม่วัยใส และ
ต้องออกจากระบบการศึกษา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเด็กและเยาวชนบางส่วนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง 
ครอบครัวและประเทศชาติ เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ กระท าตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ศึกษาเล่าเรียนจน
ส าเร็จการศึกษา ประกอบการงานอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 ผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการเรียน หน้าที่การงาน และประสบความส าเร็จในชีวิตได้นั้น จ าเป็นต้องมี
การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ ลักษณะพฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการเรียนรู้ 
และการท างาน คุณลักษณะส าคัญที่สามารถช่วยให้ประสบความส าเร็จ ในการเรียน การท างาน และการใช้
ชีวิตทั่ว ๆ ไปนั้น นอกจากจะต้องอาศัยความสามารถทางเชาวน์ป๎ญญา (Cognitive Skills) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotion quotient) ความฉลาดใน การเข้าสังคม (Social intelligence) ยีน (Gene) พรสวรรค์ 
(Talent) ความมีเสน่ห์ (Charisma) รูปลักษณ์ภายนอก (Good looks) ร่างกายที่แข็งแรง (Physical health) 
แล้ว ยังต้องอาศัยลักษณะนิสัย (Characters) หรือทักษะที่ไม่ใช้ป๎ญญา (Non-cognitive Skills) (Heckman 
et al., 2009) เช่น การมีความพึงพอใจ ชื่นชอบหลงใหล ในสิ่งที่ท า มีความกระตือรือร้นหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่
เสมอ อดทน อดกลั้น มีความสามารถในการควบคุมตนเองเกี่ยวกับความสนใจ อารมณ์ความรู้สึก และ
พฤติกรรมเมื่อปรากฏพบเห็นสิ่งของ สิ่งล่อใจต่างๆ รวมทั้งการได้รับโอกาสในชีวิต แต่สิ่งที่สามารถพยากรณ์
ความส าเร็จได้อย่างถูกต้องแม่นย ามากกว่าป๎จจัยอ่ืน ๆ คือการมีกริท (Grit) Duckworth & Gross (2014) ซึ่ง
หมายถึงการมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความชื่นชอบหลงใหล พึงพอใจ มีความตั้งใจ ใส่ใจ ในงานที่ท า 
(Passion) และท าด้วยความกระตือรือร้น วิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม มุมานะ (Perseverance) มีความ
มุ่งมั่นในการท างาน จนประสบความส าเร็จ   แม้จะมีความล้มเหลว ความทุกข์ยากก็ไม่ย่อท้อ และ 
Duckworth et al(2007) ยังพบว่า ในบางสถานการณ์ความฉลาดทางเชาว์ป๎ญญากับกริท แปรผกผันกัน คนที่
มีความฉลาดทางเชาว์ป๎ญญาสูงมักทุ่มเทท างานเพ่ือไปสู่เปูาหมายน้อยกว่า และเมื่อเผชิญกับความยุ่งยากมากๆ 
มักจะยอมแพ้เร็วกว่าคนที่มีความฉลาดทางเชาว์ป๎ญญาต่ ากว่า คนที่มีกริทสูงไม่เพียงแต่ท างานได้ส าเร็จ แต่ยังมี
แรงขับเคลื่อนในการติดตามผลงานต่อเนื่องไป บุคคลที่มีกริทสูงจะมุ่งสู่ความส าเร็จแบบนักวิ่งมาราธอน มี
ความสามารถในการจดจ่ออยู่กับเปูาหมาย และมีทัศนคติเชิงบวก ผลคือบุคคลที่มี กริทสูง มักไล่ตามเปูาหมาย
ที่ท้าทายสูง อาจเป็นเปูาหมายที่ยังมองไม่เห็น และต้องรอคอยเป็นเวลานาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Tough (2012) กล่าวว่า ความส าเร็จในชีวิตของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดทางเชาว์ป๎ญญาเท่านั้น แต่ยัง
ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย (Characters) หรือ ทักษะที่ไม่ใช้ป๎ญญา (Non - cognitive skills)  
 จึงสรุปได้ว่า กริท (Grit) เป็นเคล็ดลับส าคัญท่ีน ามาซึ่งความส าเร็จของมนุษย์ เป็นผลจาก การท างานด้วย
ความเต็มใจ กล้าเสี่ยง มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ท างานอย่างไม่ย่อท้อ ท าด้วยความพากเพียร อุตสาหะ  เพ่ือ
ไปสู่จุดมุ่งหมาย ยอมรับความท้าทายเพ่ืออนาคต มีความหลงใหลและอดทนต่อการฝ๎นฝุาอุปสรรค  แม้จะพบ
เจอป๎ญหาอุปสรรคเพียงใด คน ๆ นั้นก็จะสามารถไปสู่จุดหมาย พบกับความส าเร็จได้ในที่สุด ดังนั้นการส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ เป็นผู้มีกริท (Grit)ในระดับสูง จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นบุคคลที่มีภูมิคุ้มกัน
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ในตัวเอง ตัดสินใจด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมพร้อมที่จะสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้
สงบสุขต่อไป 
 

กริท (Grit) คืออะไร 
 กริท (Grit) กุญแจสู่ความส าเร็จในการเรียน การท างาน และการด าเนินชีวิต “Grit is passion and 
perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, 
day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working 
really hard to make that future a reality. Grit is living life like it’s a marathon, not a sprint. 
Duckworth et al. (2007) 
 Duckworth et al. (2007) กล่าวว่า กริท คือ ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะบรรลุเปูาหมายในระยะยาว เป็น
การท างานหนักอย่างขะมักเขม้น ท าด้วยความรัก ความหลงใหลแบบทุ่มเททั้งชีวิต (Passion) และท าด้วยความ
อดทนจนถึงที่สุด (Perseverance) ด้วยความพากเพียร อุตสาหะ และความใส่ใจแม้จะมีความล้มเหลว ความ
ทุกข์ยาก กริทเป็นแนวทางท่ีน ามาซึ่งความส าเร็จที่เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอน ผู้ที่มีกริทจะท าให้เป็นคนที่มี
ความแข็งแกร่ง ในขณะที่คนอ่ืนๆ ที่ไม่มี กริท เมื่อพบกับความผิดหวังหรือเกิดความเบื่อหน่าย ก็จะเปลี่ยน
แนวทางวิถีชีวิตเพ่ือลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ท าต่อไป แต่ในบุคคลที่มีกริท จะยังคงมุ่งมั่นต่อไป  

องค์ประกอบของกริท (Grit) มี ๒ องค์ประกอบ คือ พลังความชอบระดับหลงใหล (passion) กับความ
อดทนมานะพยายามไม่ท้อถอย (perseverance) Grit คือความมุมานะต่อเนื่องเพ่ือบรรลุเปูาหมายที่ยิ่งใหญ่ใน
ระยะยาว แนวคิดทฤษฎีที่แสดงพลังของ Grit ต่อความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ (Achievement) คิดออกมาเป็นสมการ
ดังนี้  

พรสวรรค์ (talent) x ความพยายาม (effort) = ทักษะ (skill) 
ทักษะ (skill) x ความพยายาม (effort) = ความส าเร็จ (achievement)  
 

จะเห็นได้ว่าความพยายาม (effort) ที่มาจาก Grit เป็นตัวคูณสองครั้ง ในสมการของความส าเร็จ
ยิ่งใหญ่ Duckworth (2007) อธิบายถึงองค์ประกอบของกริท มี 2 องค์ประกอบ คือ  1. Passion หมายถึง 
ความรัก ความเชื่อและความศรัทธา น าไปสู่ความเพียร ความพยายาม และมุ่งมานะ เป็นความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าเพ่ือต้องการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบผลส าเร็จ 2. Perseverance หมายถึง ความฝ๎กใฝุใคร่รัก ทุ่มเท 
และบากบั่นฟ๎นฝุาเพ่ือเปูาหมายระยะยาว มีความทรหดอดทน มุ่งมั่นไปข้างหน้า วันแล้ววันเล่า ไม่เพียงแค่
สัปดาห์ ไม่เพียง แค่เดือน แต่เป็นปี และท ามันอย่างหนัก เพ่ือให้อนาคตที่ฝ๎นกลายเป็นจริง เปรียบเสมือนการ
ใช้ชีวิตแบบวิ่งมาราธอน ไม่ใช่วิ่งระยะสั้น  
 Grit เป็นคุณลักษณะที่ท าให้บุคคลมีแรงจูงใจ เกิดความหลงใหลอย่างแรงกล้าในการท างาน ก าหนดและ
สร้างแบบแผนเพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ แม้ต้องเผชิญกับป๎ญหา อุปสรรค บุคคลก็ยังคงยืนหยัดอดทน 
ไม่ย่อท้อ โดยทุ่มเทความรัก ความพยายามทั้งหมดเพ่ือแก้ไขสิ่งต่างๆให้ผ่านพ้นไป จนบรรลุเปูาหมายที่ได้
ก าหนดไว้ Tough (2012) Roberts (2009) Dweck et al. (2011) Suzuki et al. (2015)Thaler & Koval 
(2015) Stoltz (2014) ธนพจน์ โพสมัคร (2561) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กริท หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุเปูาหมาย มีความชื่นชอบ 
หลงใหล พึงพอใจในงานที่ท า และท าด้วยความอดทนจนถึงที่สุด มีความกระตือรือร้น วิริยะ อุตสาหะ เพียร
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      การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (1217) 
 

พยายาม ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ แม้จะมีความล้มเหลว ความทุกข์ยากก็ไม่ย่อท้อ เป็นพลังขับเคลื่อนให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นแรงบันดาลใจให้สามารถเอาชนะอุปสรรค เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ 
 

ครูจะส่งเสริมให้นักเรียนมี Grit ในระดับสูงได้อย่างไร  
 การเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตในศตวรรษที่  21 ที่โลกมีความซับซ้อน มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การแข่งขันที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญ ความอ่อนแอของครอบครัวและชุมชน 
ความเครียด ข้อจ ากัด การขาดการสนับสนุนทางสังคม ท าให้เด็กและเยาวชนบางส่วนขาดพลังใจที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคมโดยรวม การเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยเมื่อจบการศึกษา
ระดับมัธยม การก้าวเข้าสู่อาชีพการท างานเป็นความท้าทายที่ส าคัญ ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลส าคัญ ในการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นผู้มี Grit ในระดับสูงได้ โดยการสร้างบริบททาง
สังคมวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อในความสามารถของตน มีเปูาหมายเชิงคุณค่า มีสัมพันธภาพที่ดีทาง
สังคม นักเรียนจะมีความเพียรพยายามมากขึ้นเมื่อพวกเขารับรู้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ได้รับการดูแล
เอาใจใส่อย่างเหมาะสม รับรู้ถึงการเห็นคุณค่า การยอมรับ และความคาดหวังของครู ที่มีต่อความส าเร็จของ
พวกเขา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ป๎่นทอนความสามารถ ความหวังในอนาคต นักเรียนได้รับ
ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน และสะท้อนกลับอย่างมีคุณค่า เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะและ
ความสามารถที่แตกต่างกัน เมื่อระดับของทักษะแต่ละบุคคลตรงกับความท้าทายของกิจกรรมที่เขากระท า 
นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจภายใน ที่จะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับความท้าทายนั้น มี
แรงจูงใจในการเผชิญต่อสิ่งต่างๆ มากขึ้น ความเพียรพยายามสามารถปรากฏขึ้นเมื่อนักเรียนต้องต่อสู้กับ
ความคิดใหม่ ๆ แม้กระทั้งนักเรียนที่บรรลุความส าเร็จต่ าที่สุด อาจจะเป็น “ผู้ที่มีความกระตือรือร้น หลงใหล
กับสิ่งที่กระท า” จนกลายเป็น “ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร” ได้เมื่อพวกเขาได้รับป๎ญหาที่ยากที่ตรงกับระดับ
ความสามารถของพวกเขา  
 ครูควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม Grit คือการสร้างความมั่นใจให้นักเรียน รู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่ 
และได้รับการสนับสนุน ดังนั้น ถ้าหากว่านักเรียนมีการกระท าที่ไม่ดี หรือไม่สามารถท าบางสิ่งบางอย่างที่ดีได้ 
นักเรียนจ าเป็นต้องได้รับการตักเตือน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมองเห็นคุณค่าของนักเรียนลดลง  อาจจะ
ใช้ค าถามช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมในการส่งเสริม Grit เช่น อะไรคือความส าเร็จของนักเรียนที่คาดหวัง, 
อะไรคือป๎ญหา อุปสรรค ความยุ่งยากและประสบการณ์ที่เป็นสิ่งใหม่ นักเรียน  มีวิธีการที่จัดการกับป๎ญหา 
อุปสรรค ความยุ่งยากเหล่านั้นอย่างไร, นักเรียนใช้ความพยายามกับป๎ญหา อุปสรรค ความยุ่งยากเหล่านั้น
อย่างไร เป็นต้น นักเรียนจ าเป็นจะต้องรู้ซึ้งถึงคุณค่าของการดิ้นรนที่จะประสบความส าเร็จ และจ าเป็นต้อง
เรียนรู้บทเรียนที่ผิดพลาด เพ่ือการส่งเสริม Grit ครูต้องรู้เท่าทันการมอบหมายงานที่ยุ่งยาก เพ่ือให้นักเรียนได้
เผชิญกับความยุ่งยากและออกจากเขตความสะดวกสบาย มีความจ าเป็นที่นักเรียนต้องปรับปรุงและแก้ไขงาน
ของเขาจนกว่าการท างานของเขาจะสมบูรณ์แบบ ให้นักเรียนสัญญาว่าจะให้เวลาในการใช้ความพยายามอย่าง
เต็มทีก่ับงานของเขา หากห้องเรียนสามารถรองรับความตั้งใจเชิงบวกทางวิชาการ และช่วยให้นักเรียนสร้างกล
ยุทธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ห้องเรียนจะมีส่วนส าคัญกับนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียร ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (Farrington et al., 2012) 



                                                                                       การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(1218)                                                    “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่มวลมนุษยชาติ” 
 

  มีการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความอยาก (ฝึกฝน) แม้ว่าหัวใจส าคัญของ Grit คือ การให้เด็กเกิดความ
พยายามในการท าสิ่งต่างๆจนประสบความส าเร็จ (Duckworth et al. 2007) แต่การสร้าง Grit นั้นไม่ได้เน้นให้
ครูเพ่ิมชั่วโมงการฝึกฝน หรือเพ่ิมจ านวนแบบฝึกหัดให้มากขึ้น แต่หน้าที่ส าคัญของครูคือต้องสร้างให้นักเรียน
เกิดความต้องการที่อยากจะฝึกฝน เห็นคุณค่าและความส าคัญของการฝึกฝนว่าเป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนท างาน
นั้นได้คล่องแคล่วมากขึ้น ซึ่งครูและผู้ปกครองสามารถสร้างเมล็ดพันธุ์ความอยาก (ฝึกฝน)  ได้โดยการกระตุ้น
ถามนักเรียนถึงการก าหนดเปูาหมายในการท างาน โดยระวังไม่ให้นักเรียนก าหนดเปูาหมายที่ยากหรือง่าย
จนเกินไป ให้เวลานักเรียนอย่างเพียงพอในการฝึกฝน อีกทั้งควรถามหรือให้ค าแนะน านักเรียนถึงแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุงทันที เมื่อพบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งให้ก าลังใจโดยการชื่นชมนักเรียนถึงความพยายามในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการชื่นชมหรือต าหนิที่ตัวผลงานเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้นักเรียนเกิดความอยากที่
จะฝึกฝนและเกิดแรงจูงใจที่อยากจะฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องจนถึงเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้  
 

นักเรียนจะส่งเสริมให้ตนเองมี Grit ในระดับสูงได้อย่างไร 
 ในการส่งเสริมให้ตนเองเป็นบุคคลที่มี Grit ในระดับสูงนั้น จ าเป็นต้องมีการประเมินระดับ Grit ของ
ตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจตนเอง เข้าใจป๎ญหาในการที่จะพัฒนาให้มี Grit สูงขึ้น นักเรียนสามารถด าเนินการ
ได้โดย 1. เรียนรู้ เข้าใจ สร้างเปูาหมายชัดเจน เป็นกระบวนการสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ยอมรับ
ตนเอง ก าหนดแผนการพัฒนาตนเองอย่างมีขั้นตอน โดยการวางเปูาหมายที่ชัดเจน มีความยากและท้าทายใน
ระดับที่สามารถท าได้ ท าการเขียนรายละเอียดของแผนการ เสริมสร้างความเชื่อในสมรรถภาพและมุ่งมั่นที่จะ
ประกอบกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้ ท าให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ในด้านต่าง ๆ เข้าใจจุดมุ่งหมายของชีวิต
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างไม่ล าเอียง  การก าหนดเปูาหมายใน
การเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ ของตนเองได้ 2. ลงมือปฏิบัติขจัดข้อสงสัย เป็นกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในตนเอง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและ การกระท าตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ จดจ่อกับเปูาหมายและมีความกระตือรือร้นหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ 3. ประเมิน
ก้าวไป สะท้อนย้อนกลับ เป็นกระบวนการประเมินตนเองจากการปฏิบัติตามแผน หาสาเหตุของอุปสรรคหรือ
ป๎ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ ทบทวนและประเมินความส าเร็จของเปูาหมายที่ก าหนดไว้เป็นระยะๆ 
เพ่ือที่จะได้ทราบว่าการด าเนินงานของตนสอดคล้องหรือขัดแย้งกับเปูาหมายที่วางไว้  อุปสรรคที่ประสบมี
สาเหตุเกิดจากอะไร หาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งฝึกการให้เหตุผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รับ
ฟ๎งข้อคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน พร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ไข ขจัดป๎ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ 4. จัดระเบียบ ระบบ
สร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัย เป็นกระบวนการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กระท า โดยมีโอกาส
สะท้อนความคิด พร้อมที่จะน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นลักษณะนิสัยประจ าตัว สามารถก าหนดแนว
ปฏิบัติ โดยระบุพฤติกรรม ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และ 5. บันทึกพฤติกรรม ตอกย้ าความเข้าใจ เป็นการ
บันทึกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งท าสัญญาเงื่อนไขกับตนเอง และก าหนดวิธีการให้
รางวัลตนเอง  

สรุปได้ว่าการส่งเสริม Grit ด้วยตนเองของนักเรียนสามารถด าเนินการตามขั้นตอน อย่างเป็นระบบ 
ดังนี้ เรียนรู้ เข้าใจ สร้างเปูาหมายชัดเจน ลงมือปฏิบัติขจัดข้อสงสัย ประเมินก้าวไป สะท้อนย้อนกลับ จัด
ระเบียบ ระบบสร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัย และบันทึกพฤติกรรม ตอกย้ าความเข้าใจ 
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พ่อแม่ จะสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกมีกริท (Grit) ในระดับสูงได้อย่างไร 
 Grit เป็นสิ่งที่งอกงามขยายตัวได้ และมีธรรมชาติงอกงามตามอายุ  เมื่อได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดี 
การเลี้ยงดูของพ่อแม่มีส่วนส าคัญอย่างมากที่จะท าให้ Grit งอกงาม แต่เนื่องจากเด็กสมัยนี้ขาดความอดทน ไม่
เข้มแข็ง และยอมแพ้อะไรอะไรง่าย ๆ การสนับสนุนเสริมสร้างให้ลูกมี Grit ในระดับสูง จึงนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพ่ือสร้างความแกร่ง เสริมความสุข ความส าเร็จของลูก ดังนั้นพ่อแม่ สามารถด าเนินการส่งเสริม Grit ให้ลูกได้
โดย การส่งเสริมให้ลูกค้นหาความชอบด้วยตนเองผ่านการสนับสนุนการเอาใจใส่ของพ่อแม่ เปิดโอกาสให้ลูกได้
ค้นหาและท าในสิ่งที่ชอบโดยอิสระ พ่อแม่คอยให้ค าปรึกษา และพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี ในการท ากิจกรรม
ต่างๆพ่อแม่ควรตั้งความหวัง และให้งานยาก ท้าทายที่ เหมาะสมกับวัยของลูก อีกทั้งส่งเสริมให้ลูกเน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และให้เวลาในการฝึกฝนที่มากพอ และเมื่อเกิด ความผิดพลาดหรือล้มเหลวในการงานที่ท า 
พ่อแม่ควรสอนให้ลูกเข้าใจว่า ความล้มเหลวเป็น  สิ่งที่ไม่ถาวร เราสามารถพลิกจากความล้มเหลวเป็น
ความส าเร็จได้ ซ่ึงอาจเริ่มจากการให้ลูกท างานบ้านด้วยตนเอง ดูแลกิจวัตรประจ าวันของตนเอง  พร้อมพูดคุย
กับลูกถึงประโยชน์ของความพยายาม ชวนลูกอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Grit เช่น บทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง พระมหาชนก เป็นต้น 
 Grit เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ จากความพยายาม ความรักในสิ่งที่ท า 
และพลังของการฝึกฝนที่ถูกต้อง มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา (Deliberate practice) โดยพ่อแม่ ครู
อาจารย์ หรือผู้ปกครองที่ดี ควรสนับสนุนการฝึกฝนตาม 4 องค์ประกอบดังนี้ 1) มีเปูาหมายที่ยากแต่ชัดเจน 2) 
ฝึกอย่างมีสมาธิ และพยายามเต็มที่ 3) มี feedback หรือการสะท้อนกลับทันทีอย่างมีข้อมูลหลักฐาน และ 4) 
ฝึกซ้ าโดยมีการไตร่ตรองสะท้อนคิดและหาทางปรับปรุง การเลี้ยงดูของพ่อแม่มีส่วนส าคัญอย่างมากที่จะ
ส่งเสริมให้ Grit สูงขึ้นได้ โดยพ่อแม่ต้องตั้งความหวัง สนับสนุนลูกให้ได้พบกับสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความท้า
ทาย ช่วยลูกค้นหาความชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ที่ต้องใช้ความ
พยายาม มานะ อดทน แต่ทั้งนี้พ่อแม่ ครู หรือผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง ต้องมีทักษะในการมอบหมายงานที่ยาก
และท้าทายในระดับที่เหมาะสมกับช่วงวัยและความสามารถ เพราะการที่จะประสบความส าเร็จได้จริงต้อง
อาศัยการฝึกฝนและมีความพยายามมากพอ ดังค ากล่าวของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่ว่า “มีพลังงานเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้นที่แข็งแกร่งกว่าพลังงานไอน้ า แข็งแกร่งกว่าพลังงานไฟฟูาและปรมาณู พลังงานนั้นคือ ความ
พยายามของมนุษย์” 
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