การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs

นางรจนา ป้อมแดง
ครูโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของ
ภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
ชื่อครูผู้สอน : นางรจนา ป้อมแดง
สาขาวิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา : 2557
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อ
ความสามารถจาเป็นพื้นฐานตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and
Mentoring โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) เพื่ อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม เรื่ อ ง ภูมิ ลั กษณ์ ของภูมิ ภ าคต่า งๆ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาค
ต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จานวน 31 คน ได้โดยการกาหนดแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ส าระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ จานวน 5 ชั่วโมง และ 2) แบบทดสอบเรื่อง ภูมิลักษณ์ของ
ภูมิภาคต่างๆ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ
4.457 อยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของ
ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ 5 STEPs ภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2557 เล่มนี้ได้รับความกรุณาจากนายบารุง แก้วจันดี ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง และนาง
ธนพรรณ แก้วจันดี ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ท่านทั้งสองได้เมตตา และกรุณาต่อผู้วิจัยเป็นอย่าง
ยิ่ง นับตั้งแต่ที่ผู้วิจัยเข้ามาสอนในโรงเรียนอนุบาลน้องหญิงแห่งนี้จนถึงปัจจุบันทาให้ผลงานการศึกษาเล่มนี้
สาเร็จลงด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายบ ารุง แก้ว จันดี ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง นางธนพรรณ แก้วจั นดี
ผู้อานวยการโรงเรีย นอนุบ าลน้ องหญิง และคุณครูพัช รา ทุมนันท์ รองผู้ อานวยการฝ่ายบริห ารงานทั่ว ไป
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ที่ท่านให้การสนับสนุนทุนในการทาวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านยังคอยให้ความ
ช่วยเหลือและให้กาลังใจจนงานประสบความสาเร็จ
ขอขอบพระคุณที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ทั้งสองคือ อาจารย์สมพงษ์ หาคา และอาจารย์
ศศิธร หาคา ซึ่งกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการทาวิจัย และประสิทธิประสาทวิทยาการ
ความรู้ให้กับผู้วิจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทั้งสองได้ถ่ายทอดความรู้ให้ล้วนเป็นองค์ประกอบสาคัญ ที่ทาให้ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการศึกษาครั้งนี้สาเร็จได้ และนอกจากความรู้ต่างๆ ที่ท่านทั้งสองได้มอบไห้แก่ผู้วิจัยแล้ว ความเมตตา
กรุณาที่ท่านทั้งสองได้มอบให้ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก ทาให้ผู้วิจัยมีกาลังใจในการทางานให้ประสบ
ความสาเร็จ
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์สมพงษ์ หาคา อาจารย์ศศิธร หาคา คุณครูพัชรา ทุมนันท์
คุณครูสิริวธู วงศโภชย์ คุณครูอุบลวรรณ พลสวัสดิ์ และคุณครูนิกร สาระภาพ ที่กรุณาตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ และตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษา ขอขอบพระคุณคณะครูและ นักเรียน บุคลลากร โรงเรียน
อนุบาลน้องหญิงที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้กาลังใจ ตลอดจนอานวยความสะดวกในการทดลองเครื่องมือ
ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา นายประมวล ทันธิมา และนางจอมศรี ทันธิมา ที่ได้ให้กาเนิด
อุป การะเลี้ ย งดูผู้ วิจั ย มาเป็ น อย่ างดี และให้ การสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอดขอขอบคุณคุณสามี
นายชรินทร์ ป้อมแดง ที่เป็นกาลังใจ ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆคน ที่ให้ความ

ช่วยเหลือ คอยเป็นกาลังใจที่สาคัญอย่างมากให้กับผู้วิจัย ทุกๆกาลังใจจากท่านเป็นแรงผลักดันให้การศึกษา
ครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากศึกษาเล่มนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์
และผู้มีพระคุณของผู้วิจัย
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติในเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหมวด 4
ตามมาตรา 22 ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ
ตามสติ ปั ญ ญาและความสามารถของตนการจั ด การศึ ก ษามุ่ ง เน้ น ความส าคั ญ ทั้ ง ด้ า นความรู้ ความคิ ด
ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล
โดยยึดหลักผู้เรียนสาคัญที่สุด ( กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 )
การวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ ประสบความสาเร็จ ดังจะ
เห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของไทย ได้ให้
ความสาคัญกับการวิจัยและกาหนดมาตรา หลายมาตราที่ชี้ให้เห็นว่าการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ กล่าวคือ มาตรา 24 (5) ระบุให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถใช้การ
วิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าหาคาตอบหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การวิจัยจึงสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วย
ฝึก กระบวนการคิด วิเคราะห์ หาเหตุผลในการตอบปัญหา และแก้ไขปั ญหา มาตรา 30 ระบุให้ครูผู้สอนทา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้สอนนอกจากจัดกระบวนการเรียนการสอนแล้ว ยังใช้
การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาหรื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการรู้ ค าตอบ พั ฒ นาควบคู่ กั น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยบู ร ณาการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและทาการวิจัยให้เป็นกระบวนการเดียวกัน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( 2552-2561 ) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คือ 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นในรายวิช าหลั ก จากการทดสอบระดั บชาติมีค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 และ 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลการทดสอบ
PISA) การที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น สถานศึกษามีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของนักเรียน โดยเฉพาะความสามารถพื้นฐานจาเป็น 3 ประการซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 2) ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) และ 3)
ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability)
โรงเรี ยนอนุ บาลน้ องหญิงจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ส อดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ผลการดาเนินงานพบว่าในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิม คือมุ่งให้นักเรียน
ท่องจาโดยครูเป็นผู้ชี้แนะ ทาให้นักเรียนขาดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เกิดความเบื่อหน่ายและมีเจคติที่

ไม่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทาให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
พั ฒ นา กล่ า วคื อ มี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ (o-net) รายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ในปี
การศึกษา 2556 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่า (  =55.13) ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด (  =60.00) (อนุบาล
น้องหญิง, 2556) วิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพื้นฐานจาเป็นในด้านภาษา คานวณ และเหตุผลนั้น
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ตามความแตกต่างของบริบทสถานศึกษา ครูผู้สอน
ผู้เรี ย น และเนื้ อหาที่ใช้ส อน และเพื่อให้การดาเนินการบรรลุ ตามเป้าหมาย โรงเรียนอนุบาลน้ องหญิงได้
ดาเนินการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5
STEPs
ผู้วิจัย เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 และได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดเน้น
ของโครงการ กล่าวคือ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 5 กิจกรรม คือ 1) Learning to question 2)
Learning to search 3) Learning to construct 4) Learning to communicate และ 5) Learning to
serve ซึ่งในระหว่างดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ผู้วิจัยได้รับการสอนงาน (coaching) และให้
คาแนะนา (mentoring) จาก ทีม Coaching ของโรงเรียน
จากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาครูในครั้งนี้ ทาให้ผู้วิจัยต้องการทราบว่าเมื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs แล้วจะทาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องภูมิลักษณ์ของภูมิ ภาคต่างๆ สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ ต่อครูผู้ สอนในการปรับ ปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ส อดคล องกับ
สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย นและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ใ นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ที่มีผลต่อความสามารถจาเป็นพื้นฐานตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์
ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs

ความสาคัญของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบผลการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ที่มีต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสั งคมศึก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม เรื่ อ ง ภูมิ ลั กษณ์ ของภูมิ ภ าคต่า งๆ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตลอดจนความสามารถด้านภาษา คานวณ และเหตุผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ใน
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ พั ฒ นาผู้ เ รี ยนให้ ส อดคล องกั บสมรรถนะส าคัญ ของผู้ เ รีย น และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
จานวน 31 คน ได้โดยการกาหนดแบบเจาะจง
2. ตัวจัดกระทา (treatment)
ตัวจัดกระทาในการวิจัยครั้งนี้ คือ การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาค
ต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
5 STEPs ซึ่งผู้วิจัยกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ
1) Learning to question 2) Learning to search 3) Learning to construct 4) Learning to
communicate และ 5) Learning to serve และทาการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้าน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม เรื่ อ งภู มิ ลั ก ษณ์ ข องภู มิ ภ าคต่ างๆ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้นาเสนอดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวจัดกระทา

ตัวแปรที่ศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
-

Learning to question
Learning to search
Learning to construct
Learning to communicate
Learning to serve

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs

สมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานการวิจัยหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความพึงพอใจนักเรียนที่เรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs อยู่ในระดับดีมาก
นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้
1. กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกกิจกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนปกติที่ครูผู้สอนดาเนินการ โดยในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้หนึ่งๆ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 1 กิจกรรมใน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1)
Learning to question 2) Learning to search 3) Learning to construct 4) Learning to
communicate และ 5) Learning to serve ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีนิยามดังนี้
1.1 Learning to question หมายถึง กระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนตั้งคาถามเพื่อสร้างความรู้สึก
อยากรู้อยากเรียน เห็นคุณค่าความสาคัญและประโยชน์ของสิ่งที่จะเรียน
1.2 Learning to search หมายถึง กระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง
โดยร่วมกันกาหนดขอบเขต แนวทาง วิธีการเรียนรู้ ประเด็นเนื้อหาย่อย แนวทางการบันทึกและสรุปผลการ

เรียนรู้ จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ และลงมือศึกษาค้นคว้า ศึกษารวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหา ทดลอง
ตามแผนที่วางไว้ เป็นการแสวงหาความรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
1.3 Learning to construct หมายถึง กระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนนาข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์
อภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอด ความสาคัญ แนวคิด แนว
ทางการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ของตนเอง
1.4 Learning to communicate หมายถึง กระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนได้นาความรู้ ข้อค้นพบ
ข้อสรุปที่ได้จากการเรียนรู้มานาเสนอเป็นชิ้นงานรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ และแสดงความรู้สึกต่อชิ้นงาน
1.5 Learning to serve หมายถึง กระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนนาชิ้นงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประเมินซึ่งกันและกัน รวมทั้งวางแผนการต่อยอดการเรียนรู้จากความสนใจ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถด้านต่างๆ ของนักเรียนตามที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบ แบบประเมิน 5 ขั้นตอนการเรียนรู้ แบบประเมินการร่วมกิจกรรมรายบุคคล แบบ
ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม และแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการวิจัยการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
ของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลาดับดังต่อไปนี้
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 หลักสูตร สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานจาเป็นของผู้เรียน
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
2.6 ความพึงพอใจ
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการ (2551:5-29) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กล่าวถึงการจัดการศึกษาของไทยดังนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลเมืองโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

3. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ดังนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในแต่ล ะกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 หลักสูตร สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.2.1 ความสาคัญของสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด นอกจากนี้ ยังช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมี คุณธรรม สามารถนาความรู้ไปปรับใช้
ในการดาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยได้กาหนดสาระต่างๆ
ไว้ ดังนี้

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนาหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทาความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบาเพ็ ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสาคัญ การเป็น
พลเมื อ งดี ความแตกต่ า งและความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มด้ า น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก
 เศรษฐศาสตร์ การผลิ ต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริห ารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุ ษยชาติจ ากอดีตถึงปั จ จุ บั น ความสั มพันธ์และเปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์สาคัญในอดีต บุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่สาคัญของโลก

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่ง
ต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การ
นาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2.2 วิสัยทัศน์
1) กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นศาสตร์บูรณาการที่มุ่งให้เยาวชนเป็นผู้มีการศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้นา เป็นผู้มีส่วนร่วม และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบโดย
- นาความรู้จากอดีตมาสร้างความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อการตัดสินใจ
ในการเป็นพลเมืองดี
- นาความรู้เกี่ยวกับโลกของเรามาสร้างความเข้าใจในกระบวนการก่อเกิดสภาพแวดล้อม
ของมนุษย์ เพื่อการตัดสินใจในการดารงชีวิตในสังคม
- นาความเรื่องของผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ มาตัดสินใจ ในการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดเพื่อการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการอยู่ในสังคม

- นาความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของจริยธรรม ศาสนา มาตัดสินใจในการประพฤติปฏิบัติตนและ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
- นาวิธีการทางสังคมศาสตร์มาค้นหาคาตอบเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในสังคมและกาหนด
แนวทางประพฤติปฏิบัติที่สร้างสรรค์ต่อส่วนร่วม
เยาวชนจาเป็นต้องศึกษาสาระการเรียนกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเข้าใจสังคมโลกที่
ซับซ้อน สามารถปกครองดูแลตนเอง รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของโลกได้
ดังนั้นตลอดเวลาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ได้ใช้ความรู้อย่างมีความหมาย เพื่อการตัดสินใจ การสารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น การสร้างสรรค์
สิ่งต่างๆ และนาทางตนเองและผู้อื่นเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนรู้สู่โลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตได้
2) ได้บูรณาการสรรพความรู้ กระบวนการและปัจจัยต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตามเป้าหมายของท้องถิ่น
และประเทศชาติ การเรี ย นการสอนต้องใช้ข้ อมูล ความรู้ทั้ งในระดั บท้องถิ่นประเทศชาติ และระดั บโลก
เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
3) ผู้เรียนได้อภิปรายประเด็นปัญหาร่วมสมัย ร่วมกันเพื่อนและผู้ใหญ่ สามารถแสดงจุดยืนในค่านิยม
จริยธรรมของตนเองอย่างเปิดเผยและจริงใจ ขณะเดียวกันก็รับฟังเหตุผลของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนตั้งใจ
4) การเรียนการสอนเป็นบรรยากาศของการส่งเสริมการคิดขั้นสูงในประเด็นหัวข้อที่ลึกซึ้ง ท้าทาย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างมีความหมาย ได้รับการประเมินที่เน้นการนาความรู้มาประยุกต์ใช้
ทุกมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดเตรียมโครงงานที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมเป็นจริงของสังคม ที่ให้ผู้เรียนได้นาสิ่งที่เรียนไปใช้ได้จริงในการดาเนินชีวิต

2.2.3 หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล

2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ
3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด การเรียนรู้
5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6) เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
2.2.4 จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4) มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน ส 1.1

รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส 1.2

เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ

สาระที่ 2

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม

มาตรฐาน ส 2.1

เข้าใจและปฏิบั ติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก
อย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส 2.2

เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส.3.1

เข้ า ใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในการผลิ ต และการบริ โ ภคการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

มาตรฐาน ส.3.2

เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

สาระที่ 4

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1

เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

มาตรฐาน ส 4.2

เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ ย นแปลงของเหตุการณ์ อย่า งต่อ เนื่ อง ตระหนัก ถึง ความส าคัญ และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส 4.3

เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธารงความเป็นไทย

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส 5.1

เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ซึ่งมีผล ต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ส 5.2

เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.2.5 คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย
และเชื่องโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง
 ผู้เรีย นได้รับ การพัฒ นาให้มีทักษะกระบวนการ และมีข้อมูล ที่จาเป็นต่อการพัฒ นาให้เป็นผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและการทางานกับผู้อื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน และได้ฝึกหัดในการ
ตัดสินใจ
 ได้ศึกษาเรื่ องราวเกี่ย วกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุม ชนในลั กษณะการบูรณาการ
ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจ จุบันและอดีต มีความรู้ พื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมขั้นต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง
 ได้รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการทาความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ
สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็นประเทศไทย
 ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคา
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น
 ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด
ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นตนเอง
มากยิ่งขึ้น

 ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมื อง เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การทาความเข้าใจ ในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออกและ
ตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การ
ดาเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน
2.2.6 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน มุ่งพัฒ นาผู้ เรียนให้มีคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและ
จุดเน้นของตนเอง

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส 15101 สังคมศึกษา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง / ปี
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษา มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
สรุปพุทธประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ ประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชน องค์ประกอบและความสาคัญของพระไตรปิฎก แสดงความเคารพพระรัตนตรัย
และปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือเพื่อพัฒนาตนและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีกรรมทางศาสนาอย่างประหยัด การปฏิบัติตนหลัก
พิธีกรรมทางศาสนาประเทศในกลุ่มอาเซียน ฝึกปฏิบัติมรรยาทต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ สถานภาพ
บทบาท สิทธิเสรีภาพหน้าที่ของพลเมืองดี วิธีป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทยต่อการดาเนินชีวิตใน
สังคมไทย การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเทศในกลุ่มอาเซียน โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยในการผลิต
สินค้าและบริการ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสาคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่เบื้องต้น
ของธนาคาร ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงิน บอกตาแหน่ง ระยะทิศทางของภูมิภาคของตนเอง ลักษณะภูมิ
ลักษณ์ที่ส าคัญของตนเอง เช่น แม่น้า ภูเขา ป่าไม้ องค์ประกอบทางกายภาพและที่มีผลกระทบต่อระบบ
ธรรมชาติในชุมชนของตนสังคมและประเทศในกลุ่มอาเซียน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค ผลจากการรักษาและการทาลายสภาพแวดล้อมในภูมิภาค
โดยผ่านกระบวนการอธิบาย วิเคราะห์ ระบุ การอ่าน การฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปความ การสร้างผัง
ความคิด การสังเคราะห์ การสรุปความ การเรียงความ การเรียนรู้จากแผนที่ การจัดทาโครงงานและการจัด
นิทรรศการ ทักษะการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ แสวงหาความรู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ รักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย์ เกิดความรั กความเป็นชาติไทย สามารถเรียนรู้ร่ว มกับบุคคลอื่นได้ นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ในสังคมไทย ในกลุ่มประเทศอาเซียน และสังคมโลกอย่าง
มีความสุข
ตัวชี้วัด

ส 1.1
ป.5/1 , 5/2 , 5/3 , 5/4 , 5/5 , 5/6 , 5/7
ส 1.2
ป.5/1 , 5/2 , 5/3
ส 2.1
ป.5/1 , 5/2 , 5/3 , 5/4
ส 2.2
ป.5/1 , 5/2 , 5/3
ส 3.1
ป.5/1 , 5/2 , 5/3
ส 3.2
ป.5/1 , 5/2
ส 5.1
ป.5/1 , 5/2 , 5/3
ส 5.2
ป.5/1 , 5/2 , 5/3
รวม 28 ตัวชี้วัด
ตารางที่ 1 กาหนดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs

ตัวชี้วัด (รายวิชา
พื้นฐาน)
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1
เข้าใจลักษณะของโลก
ทางกายภาพ และ
ความสัมพันธ์ของสรรพ
สิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ
ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้

ทักษะ/

คุณลักษณะอัน

กระบวนการ

พึ่งประสงค์

สาระสาคัญ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ตัวชี้วัด (รายวิชา

ความรู้

พื้นฐาน)

ทักษะ/

คุณลักษณะอัน

กระบวนการ

พึ่งประสงค์

สาระสาคัญ

ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุลักษณะ
ภู มิ ลั ก ษณ์ ที่ ส าคั ญ ใน
ภู มิ ภ าคของตนเองใน
แผนที่
ภู มิ ลั ก ษ ณ์ ที่ - ก า ร ถ า ม - มีวินัย
สาคัญในภูมิภาคของ ตอบ
- ซื่อสัตย์
ตนเองเช่ น แม่ น้ า
- การฟัง
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ภูเขา ป่าไม้


- การสังเกต
- การสรุป

ส าคั ญ ในภู มิ ภ าคของ
ตนเองในแผนที่

- มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 อ ธิ บ า ย  ความสั ม พั น ธ์ - ก า ร ถ า ม - มีวินัย
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ตอบ
- ซื่อสัตย์
ลักษณะทางกายภาพกับ กายภาพ (ภูมิลักษณ์
- การฟัง
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ลั ก ษณะทางสั ง คมใน และภูมิอากาศ) และ
ภูมิภาคของตนเอง
ลั ก ษณะทางสั ง คม - การสังเกต - มุ่งมั่นในการ
(ภูมิสังคม)ในภูมิภาค - การสรุป
ทางาน
ของตนเอง

ลั ก ษณะภู มิ ลั ก ษณ์ ที่

ลั ก ษณะทางกายภาพ
กั บ ลั ก ษณะทางสั ง คม
ในภูมิภาค

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โลกปัจจุบันนี้ถือได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จากทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ทาให้กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ส่ งผลต่อวิถีการดารงชีพของสั งคมอย่างทั่ว ถึง แม้แต่ใ นวงการทางการศึกษาเอง ผู้ บริห าร
การศึ กษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา ตลอดจนคุ ณครูจึ ง ต้อ งมี ความตื่น ตัว และเตรีย มพร้อ มเพื่ อรองรับ ความ
เปลี่ยนแปลงนี้ สาหรับการดาเนินการวิจัยการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) ของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยและพัฒนา ใช้กระบวนการวิจัย
โดยแบบมีส่วนร่วมกลุ่มเป้าหมายหลักในครั้งนี้คือครูผู้สอน ซึ่งมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อเตรี ย มความพร้ อมให้ นั กเรี ย นมี ทั กษะสาหรั บการออกไปด ารงชี วิ ตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่
เปลี่ ย นไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทั ก ษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ทั ก ษะการเรี ย นรู้
(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะจาเป็ น ซึ่งเป็ น ผลจากการปฏิรูปเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการจั ดการเรียนการสอน
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทาให้เกิด การเรียนรู้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อ
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย
1. ภาษาแม่ และภาษาสาคัญของโลก
2. ศิลปะ
3. คณิตศาสตร์
4. การปกครองและหน้าที่พลเมือง
5. เศรษฐศาสตร์
6. วิทยาศาสตร์
7. ภูมิศาสตร์
8. ประวัติศาสตร์
วิชาแกนหลักนี้จะนามาสู่การกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สาคัญต่อ การจัดการเรียนรู้ใน
เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)

2.ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics,
Business and Entrepreneurial Literacy)
3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
4. ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทางานที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
1. ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3. การสื่อสารและการร่วมมือ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ
และเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้
1. ความรู้ด้านสารสนเทศ
2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
3. ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ นักเรียน
จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
2. การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
3. ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
4. การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability)
5. ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C ทักษะ
ดังกล่าวนี้เป็นความสามารถทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ การคิด ทักษะที่การอยู่ร่วมกัน ตลอดจนทักษะที่เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทักษะ 3R ประกอบด้วย Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิด
เลขเป็น)
2. ทักษะ 7C ประกอบไปด้วย
2.1 Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา)
2.2 Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)

2.3 Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม และ
ความต่างด้านกระบวนทัศน์)
2.4 Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางาน
เป็นทีม และภาวะผู้นา)
2.5 Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
2.6 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
2.7 Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อ
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21
(วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. 2554) ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชานาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อ
ความสาเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิต
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กรอบแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่แสดงผลลัพธ์ของนักเรียนและปัจจัยส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)
ที่มา (http://www.qlf.or.th/)
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมใน
หลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการ
สอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”
(21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบ
การเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL
(Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้
ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทาหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง
จากแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว การวิจัยการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง กาหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีด้าน
การจัดการเรียนรู้เพื่อนาสู่การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะที่คาดหวังตามกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตาม
โครงการนี้ มีลักษณะสาคัญดังนี้
1. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner-centered Approach) ซึ่งยึดหลัก การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) และมุ่งการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น ของผู้เรียนใน
ด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability) ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการและวิธีการของผู้เรียนในการสร้างความรู้ความเข้ าใจจาก
ประสบการณ์ เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องเฉพาะตัว การตีความหมายของสิ่งที่เรียนรู้เป็นไปตามประสบการณ์
เดิม ความเชื่อ ความสนใจ ภูมิหลัง ฯลฯ การสร้างความรู้เป็นกระบวนการทั้งทางด้านสติปัญญาและสังคม
ทฤษฎีนี้มีรากฐานสาคัญมาจากแนวคิดของปีอาเจ (Piaget) และวีก็อตสกี (Vygotsky) นักจิตวิทยากลุ่มการรู้
คิด (Cognitivism) ที่สนใจศึกษาเรื่องพัฒนาการทางการรู้คิด ซึ่งเป็นกระบวนการของสมองในการปรับ เปลี่ยน
ลด ตัดทอน ขยาย จัดเก็บและใช้ข้อมูลที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัส ความหมายของสิ่งที่รับรู้สาหรับแต่ละคน
ย่อมแตกต่างกันไปตามประสบการณ์จากแนวคิดดังกล่าวนาสู่การประยุกต์ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้
1) จุดประสงค์การเรียนรู้มุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างความรู้ ผู้เรียนต้องฝึกฝน การ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง
2) เป้าหมายการเรียนรู้เปลี่ยนจากการถ่ายทอดสาระการเรียนรู้ที่ตายตัวเป็นการ
เรียนวิธีการเรียนรู้
3) ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้จัดกระทา ศึกษาสารวจ ลองผิดลอง
ถูก จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ
4) ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้าง
ความรู้ร่วมกัน
5) ให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกสิ่งที่ต้องการเรียน ตั้งกฎระเบียบ รับผิดชอบและแก้ปัญหา
การเรียนของตนเอง
6) ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อานวยความสะดวกช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการเรียนรู้ การเรียนรู้เปลี่ยนจากการให้ความรู้เป็นการให้ผู้เรียนสร้างความรู้
7) การประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลาย ยึดหยุ่น
1.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
การเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน หากผู้เรียนมี
โอกาสได้สร้างความคิดและนาความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
จะทาให้เห็นความคิดนั้นออกเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา ก็หมายถึงการสร้าง
ความรู้ขึ้นในตนเองนั่นเอง ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในตนเองนี้ จะมีความหมายต่อผู้เรียน จะอยู่คงทนไม่ลืมได้

ง่าย สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดี และเป็นฐานให้สามารถสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ได้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด ทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นโดย เพเพอร์ท (Papert) แห่งสถาบันเทคโนโลยี แมสซาชูเซตส์ ซึ่งมีพื้นฐานมา
จากทฤษฎีพฒ
ั นาการทางการรู้คิดของปีอาเจ เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีนี้มีจุดเน้น
ที่ การใช้สื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสร้างสาระการเรียนรู้ และชิ้นงานต่างๆ ด้วย
ตนเอง ในบรรยากาศที่ มีทางเลื อ กที่ห ลากหลายตามความถนัด ความสนใจ ให้ ผู้ เ รีย นที่มี วัย ความถนั ด
ความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างสรรค์ความรู้และชิ้นงาน และ
พัฒนาทักษะทางสังคมภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร และมีความสุข
จากแนวคิดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 กาหนดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามโครงการวิจัย กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สาคัญ 5 กิจกรรม
(Big Five Learning) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) Learning to Question เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนตั้งคาถาม เพื่อสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน
ทาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสาคัญและประโยชน์ของสิ่งที่จะเรียน
2) Learning to Search เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเองโดยร่วมกันกาหนด
ขอบเขต แนวทาง วิธีการเรียนรู้ ประเด็นเนื้อหาย่อย แนวทางการบันทึกและสรุปผลการเรียนรู้ จัดทาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเรียนรู้ และลงมือศึกษาค้นคว้า ศึกษารวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหา ศึกษาทดลอง ตามแผนที่วางไว้
เพื่อแสวงหาความรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
3) Learning to Construct เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนนาข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย
เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอด คุณค่าความสาคัญ แนวคิดแนวทางการ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ของตนเอง
4) Learning to Communicate เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้นาความรู้ ข้อค้นพบ ข้อสรุปที่ได้จากการ
เรียนรู้มานาเสนอเป็นชิ้นงานรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ขั้นตอนวิธีการ
เรียนรู้ และแสดงความรู้สึกต่อชิ้นงาน
5) Learning to Serve เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนนาชิ้นงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งวางแผนการต่อยอดการเรียนรู้จากความสนใจ
ทั้ง 5 กิจกรรมนี้ ไม่ใช่ขั้นตอนการจัดกิจกรรม เพียงแต่เป็นหลักให้ครูตระหนักว่าในการจัด การเรียนรู้
ในแต่ละหัวเรื่องนั้นผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ โดยมีจุดเน้นสาคัญคือส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน เป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่แท้จริง มีโอกาสได้วางแผนการเรียนรู้ กาหนด
ขอบเขตแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง ลงมือเรียนรู้ตามแผนและควบคุมกากับการเรียนรู้ของตนเอง นาข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้มาวิเคราะห์อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์สรุปความรู้ของตน แล้ว
จัดทาชิ้นงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ ทาให้ความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันประเมินปรับปรุงผลการ
เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Bigfive Learning

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 กิจกรรมมีดังนี้
1. Learning to Question
1) นาข่าว กรณีตัวอย่ าง ประสบการณ์จริง เพลง เกม รูปภาพ แผนผั ง แผนภูมิ ฯลฯ ที่
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้ เพื่อศึกษา รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2) ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาว่าเป็นสภาพปัญหา เป็นเรื่องปกติ หรือเป็นเรื่องของ
ความดี ความงาม หาสาเหตุ ที่ มาของเรื่ อ งราว สาเหตุ ห ลั ก สาเหตุร อง ผลที่ เกิ ด ขึ้น ผลดีผ ล เสี ย ผลตรง
ผลกระทบ ผลต่อส่วนบุคคล ต่อส่วนรวม เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง เชื่อมโยงความสันพันธ์ ของ
ข้อมูลด้านต่างๆ สรุปลักษณะสาคัญ
3) ช่วยกันสรุปว่าจะเรียนรู้ร่วมกันเรื่องอะไรมีความสาคัญคุณค่า ประโยชน์ ต่อตัวผู้เรียน
ครอบครัว สังคมประเทศชาติอย่างไร
2. Learning to Search
1) ช่วยกันกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าเรียนรู้เพื่ออะไร ทาไมต้องเรียนรู้ รู้แล้ว
ได้อะไรและร่วมกันเสนอขอบเขต วิธีการ แนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ โดยเสนอประเด็น
รายการเนื้อหาย่อยที่จะเรียนรู้ เสนอวิธีการหาความรู้ แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ วิธีการบันทึกผลการเรียนรู้ และ
สรุปรายงานผลการเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับตนเอง
2) ร่วมกันอธิบายและรับฟังแผนการ แนวทางการเรียนรู้ และเหตุผลของกันและกัน
3) ร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง
ข้อจากัดและลักษณะร่วมของแผนการ แนวทางการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคน เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
4) ตัดสินใจร่วมกันเลือกแผนการ แนวทางการเรียนรู้ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด วิเคราะห์งาน
จัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในในการเรียนรู้ให้กับสมาชิกทุกคน แล้วร่วมกันสร้างเครื่องมือบันทึกข้อมูลการ
เรียนรู้และประเมินผล
5) ลงมือศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ทดลองร่วมกันตามแผนที่วางไว้
3. Learning to Construct
1) บันทึกข้อค้นพบ ข้อมูลกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทางาน ข้อจากัด ปัญหาอุปสรรค
2) ร่วมกันประเมินและปรับปรุงในระหว่างกระบวนการเรียนรู้
3) นาข้อค้นพบ ข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ศึกษารวบรวมข้อมูล ศึกษาทดลอง ฯลฯ ของตนมา
ตรวจสอบประเมิน ค่าความน่าเชื่อถือ ความถูกผิด ความสมบูรณ์ถูกต้อง และหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่จาเป็น
4. Learning to Communicate
1) ผลัดกันนาเสนอข้อค้นพบ ข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ แล้วร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างกว้างขวางเพื่อจาแนกรายละเอียด เปรียบเทียบ จัดลาดับ หาลักษณะร่วม จัดกลุ่ม
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย หาเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์ กาหนดคุณค่าความสาคัญ เรียบเรียง สร้างข้อสรุป

2) ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ กาหนดเป็นความคิดรวบยอด ความรู้ แนวคิด ข้อปฏิบัติ ด้วยสานวนภาษา
ของตนเอง รวมทั้งสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
5. Learning to Serve
1) ร่วมกันจัดทาชิ้นงานโดยนาความรู้แนวคิด ข้อปฏิบัติของผู้เรียนที่ได้ค้นพบมานาเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความสนใจ รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ แสดงความรู้สึกที่มีต่องาน
และกระบวนการทางาน
2) นาชิ้นงานมาแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินชิ้นงานซึ่งกันและกัน วางแผนการศึกษา
ต่อเนื่องในเรื่องที่ตนสนใจนอกเวลาเรียนในรูปแบบโครงงาน

หลักการจัดการเรียนรู้
การนาแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด
วิธีการทางานของตนใหม่หลายอย่าง ซึ่งสามารถสรุปหลักการปฏิบัติได้ดังนี้
1. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน ศรัทธาและเชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ทุกคนใฝ่ดีและปรารถนาความสุข ความสาเร็จในชีวิต
2. ตระหนักว่าผู้สอนไม่ใช่ผู้บอกความรู้ แต่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ อานวยการให้เกิดการเรียนรู้
จัดเตรียมกิจกรรมช่วยเหลือดูแลให้ความสะดวก และให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรู้
3. การพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้านคือ ด้านภาษาด้าน
คานวณ และด้านเหตุผล รวมทั้งการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะหลอมรวม
บูรณาการ
4. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหาสาระย่อยที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ทาให้การเรียนรู้
สอดคล้องกับความจาเป็นในชีวิตประจาวันของผู้เรียนและท้องถิ่น
5. การกาหนดเวลาเรียนแต่ละแผนที่เหมาะสมให้ผู้เรียนมีเวลาเพียงพอที่จะใช้กระบวนการคิด
กระบวนการปฏิบัติ และสามารถจัดเวลาในการสอนได้ตามตารางสอนปกติ
6. การสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้เรียนเป็นก้าวแรกของการจัดการเรียนรู้ที่สาคัญ ความ
สนใจใคร่รู้ในสิ่งที่เรียน ทาให้การจัดการเรียนรู้ประสบการณ์ความสาเร็จตามจุดประสงค์
7. ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ กาหนดเป้าหมาย การเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ ฯลฯ ตามความถนัด ความสนใจ ผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนเลือกได้เหมาะสมกับตนเองและใช้
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้เป็นแนวทางในการคิดและปฏิบัติ

8. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ มีจุดเด่นเฉพาะตัว ผู้สอนต้องค้นให้พบ และช่วยให้ผู้เรียนนาจุดเด่น
และความสามารถของผู้เรียนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสประสบความสาเร็จในการ
เรียนรู้
9. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนาข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้มานาเสนอเพื่อวิเคราะห์ อภิปราย วิพากษ์
วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อจาแนกเปรียบเทียบ จัดลาดับ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ฯลฯ ทาให้สามารถสรุปและ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
10. การให้ผู้เรียนนาความรู้ ข้อค้นพบนามาจัดทาชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจ
ทาให้ความรู้ความคิดของผู้เรียนเป็นรูปธรรมชัดเจน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ
ช่วยทาให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเองมากยิ่งขึ้น
11. การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถสร้างสาระความรู้และชิ้นงานต่างๆ ด้วยตนเองได้ดี
12. การใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ในลักษณะร่วมคิดร่วมทาช่วยให้มีความรู้
ความคิดกว้างขวางซับซ้อน หลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาในทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ ทักษะทางภาษา ทักษะด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง เป็นต้น
13. การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความถนัด ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกัน ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานร่วมกัน จะเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์ชิ้นงานและความรู้ และช่วยให้การเรียนรู้ประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
14. การวัดและการประเมินผล เพื่อให้ทราบความสาเร็จและพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน ต้อง
ประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่แท้จริง ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ตนเองเป็นผู้เผชิญสถานการณ์ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง จนตกผลึกเกิดเป็นความรู้ใหม่ของตนเอง
ดังนั้นแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้จึงมีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและครูผู้สอน ดังนี้
ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มีการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่
จาเป็น 3 ด้าน มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งมีคุณลักษณะและทักษะอันพึงประสงค์อื่นๆ อีก
มากมาย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนเป็นผู้วิเคราะห์คุณค่าความสาคัญของสิ่งที่จะเรียนรู้ วางแผน
กาหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง ลงมือเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถความ
ถนัดความสนใจ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตน รู้จักและเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น
2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลความรู้จากประสบการณ์จริง แล้วใช้กระบวนการ
คิดเชื่อมโยงสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และทาชิ้นงานนาเสนอความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนได้เป็นรูปธรรม ทาให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง รู้เข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างถ่องแท้ สามารถพูดได้ อธิบายได้ชัดเจน เห็นคุณค่า
ความสาคัญ มีค่านิยมที่เหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติ ปฏิบัติได้ถูกต้องคล่องแคล่ว สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้เนื้อหาอื่นๆ และใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
3. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการด้านต่างๆ ทั้งกระบวนการคิดและ
กระบวนการปฏิบัติจริง คิดเป็น ทาได้ แก้ปัญหาเป็น สามารถนาสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนและแก้ปัญหาชีวิตประจาวันได้ เช่น สามารถคิดวางแผน คิดแก้ปัญหา วิเคราะห์วิจารณ์ และสรุป
ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างมีแผน เป็นระบบ มีขั้นตอน มีการ
ประเมินพัฒนาปรับปรุงชิ้นงาน มีทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน มีทักษะการแสวงหาความรู้
ฯลฯ
4. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง คิดและ
ปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อแสวงหาค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ของตน ทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ความสาคัญได้รับการยอมรับ มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
5. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนถูกฝึกให้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยการคิดและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีงาม เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น มี
ความรับผิดชอบ ขยันอดทน มีทักษะทางสังคม ทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขได้ทั้งชิ้นงานและ
ความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ประโยชน์ที่เกิดกับครูผู้สอน
สาหรับประโยชน์ที่ครูผู้สอนจะได้รับจากการปฏิบัติตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ สรุปได้ดังนี้
1. มีโอกาสได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความคิด จิตใจ ทักษะกระบวนการ เพราะครูไม่ได้ทาหน้าที่
เพียงแค่ถ่ายทอดความรู้ แต่ทาหน้าที่อานวยการให้เกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ของตนเองได้
การฝึกฝนพัฒนาผู้เรียนย่อมหมายถึงการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนด้วย เพราะการสอนต้องใช้ศาสตร์และศิลป์
ที่เกี่ยวข้องมาก มีสิ่งใหม่ๆ ให้คิดทาและแก้ปัญหาตลอดเวลา ด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชาที่ต่างกัน
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ทาให้ครูต้องศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิด
ปฏิบัติจริงได้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา วัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน ลงมือจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ สังเกตและประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องย่อมมีผลทาให้ผู้สอนพัฒนาทั้งความรู้ความคิด เจตคติและทักษะกระบวนการตามลาดับ
2. การทาหน้าที่จัดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์จนปรากฏผลอย่างชัดเจนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มี
การพัฒนาความสามารถตามเป้าหมาย ครูจะรู้สึกว่าตนเองประสบความสาเร็จในวิชาชีพครู มีความสุขและ
ภาคภูมิใจในตนเอง รักและศรัทธาในอาชีพครู รักเด็ก รักโรงเรียน มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อผู้เรียนและโรงเรียน
มากขึ้น

3. การจัดการเรียนรู้นี้ เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เคารพในศักดิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน ยึด
หลักการที่เชื่อมั่นว่าทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ทุกคนมีความสามารถ ใฝ่ดีและปรารถนาความสุข
ความสาเร็จในชีวิต ผู้เรียนมีหน้าที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนมิใช่ผู้บอกความรู้แต่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีกิจกรรมการคิดและปฏิบัติกับเพื่อนๆ อย่างมีความสุข ครู
ทาหน้าที่เพียงคอยช่วยเหลือดูแล ใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและปฏิบัติงาน ให้การเสริมแรงเพื่อสนับสนุน
และให้กาลังใจและประคับประคองการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ความสาเร็จ บรรยากาศการเรียนรู้ข้างต้นจะทาให้
ช่องว่างระหว่างครูกับผู้เรียนแคบลง มีความสนิทสนมเป็นกันเองมากขึ้น ด้วยความรักและปรารถนาดีที่มีต่อกัน
ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ รักเคารพศรัทธา
ครูผู้สอนมากขึ้นพร้อมที่จะเรียนรู้ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้การจัดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น
4. การจัดการเรียนรู้นี้ เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวทางการปฏิรูป
การเรียนรู้ การที่ครูได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติพัฒนาตนเองจนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีคุณภาพตามเป้าหมายย่อมได้รับเกียรติ ยกย่องจากหน่วยงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง เพราะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ทาให้สังคมยกย่องวิชาชี พ
ครู
5. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ นับว่าครูมีส่วนสาคัญในการสร้างสรรค์จรรโลงสังคมไทยให้
เจริญก้าวหน้าและได้ชื่อว่ามีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง เพราะการพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติ
6. ครูที่ทาหน้าที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
เพราะการปรับเปลี่ยนการสอนจากแบบเดิมที่ครูใช้ตนเองเป็นแหล่งความรู้ สอนแบบเน้นการอ่านจาเรื่องหรือ
การสอนแบบบอกความรู้ตรงๆ มาเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดและปฏิบัติจริงจนสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาการสอนที่สอดคล้องกับแนวดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ การพัฒนา
งานในหน้าที่การสอนได้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อตัวผู้สอนเองและต่อโรงเรียนใน
การรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับต่างๆ เช่น การประเมินภายนอกของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินมาตรฐานโรงเรียนของต้นสังกัด การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

เงื่อนไขความสาเร็จของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรีย นรู้ตามแนวคิดนี้ มีเงื่อนไขส าคัญของความส าเร็จอยู่ที่การปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ครูผู้สอน จากผู้ให้ความรู้ เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลอานวยความสะดวกให้คาปรึกษาชี้แนะแก่ผู้เรียน ใช้กิจกรรมและ

คาถามกระตุ้นการคิดการปฏิบัติของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาและค้นพบความรู้ใหม่ด้วยตนเอง มี
ความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง โดยสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ เสริมแรงให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและประสบความสาเร็จ พึงมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมที่แยบยล สามารถสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเรียนความรู้สึกเป็น
เจ้าของการเรียนรู้ ความสานึกรับผิดชอบต่อการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ของตนได้ด้วยตนเอง
2. ครูมีทักษะการใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวางแผน คิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์จาแนก
เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ฯลฯ สร้างข้อสรุป กาหนดเป็นหลักการ ข้อคิดแนวทางการปฏิบัติ ฯลฯ
จัดทาชิ้นงานเพื่อนาเสนอความรู้และวิธีการเรียนรู้
3. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีทางเลือกหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเนื้อหาสาระแหล่ง
การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ฯลฯ ตามความสนใจ เพื่อจะได้มีแรงจูงใจในการคิดการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
4. ครูมีทักษะการวัดและประเมินผล สามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ทาให้ทราบความสาเร็จและพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน
5. จัดบรรยากาศของความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ความถนัด
ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือดูแลกันและกัน
ร่วมมือกันสร้างสรรค์ชิ้นงานและความรู้ เพื่อให้การเรียนรู้ประสบความสาเร็จและส่งเสริมพัฒนาทักษะทาง
สังคมให้กับผู้เรียน
จากลักษณะสาคัญ แนวทาง หลักการ ประโยชน์ และเงื่อนไขความสาเร็จของแนวคิดการจัดกา ร
เรียนรู้ในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ข้างต้น จะเห็น
ว่าแนวคิดนี้จ ะมีส่ ว นช่วยให้ การปฏิรู ป กระบวนการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นรูปธรรม สามารถนาไปสู่การปฏิบัติจริงและช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้
เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญมากขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้นอกจากมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว โครงการวิจัย
การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของโรงเรียนอนุบาลน้อง
หญิง มุ่งศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นทักษะพื้นฐานสาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถทางภาษา
ความสามารถด้านตัวเลข และความสามารถด้านเหตุผล ทั้งนี้เนื่องจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ได้กาหนดจุ ดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในด้านความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อให้
สอดคล้ องกับ นโยบายและเป้ าหมายของการปฏิรู ปการศึ กษาในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552-2561) คื อ
ความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
ความสามารถด้านภาษา หมายถึง ความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระสาคัญ
ประเมิน สิ่งที่อ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ รู้ จักเลื อกอ่านตามวัตถุประสงค์ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่
ร่วมกันในสังคม ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
และอย่างสร้างสรรค์

ความสามารถด้านคานวณ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดคานวณความคิดรวบยอด
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ความสามารถด้ า นเหตุ ผ ล หมายถึง ความสามารถในการเชื่อ มโยงความรู้แ ละประสบการณ์ ม า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ข้อมูล/สถานการณ์/สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ โดยมีเหตุผลประกอบอย่าง
สมเหตุสมผล (บนพื้นฐานของข้อมูล หลักการ เหตุผล ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการดาเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม)
โดยกรอบแนวทางการพัฒนามีดังนี้
1. จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมความสามารถหลายด้าน ไม่เน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้านที่
แตกต่างตามความเหมาะสม
3. ให้ผู้เรียนใช้ความแตกต่างหลากหลายให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ประเมินความสามารถของผู้เรียนด้วยสถานการณ์ที่ต้องใช้ความสามารถหลายด้านในการแก้ปัญหา
จากเป้าหมายการพัฒนาอันได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ทักษะพื้นฐาน ทั้ง 3
ด้า น อั น ได้ แ ก่ ด้า นภาษา ตั ว เลข และเหตุ ผ ล กอปรกั บ หลั ก คิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูจึงกาหนดแนวทางการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และจัดสภาพบรรยากาศที่
เอื้อต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ ดังนี้
1. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพิ่มในแผนการจัดการเรียนรู้เดิมของครู โดยเพิ่มการพัฒนา
ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้านด้วย คือ ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และไม่สร้างความลาบากให้แก่ครูใน
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ จึงเสนอให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่มาปรับ โดยการคงจุดประสงค์การ
เรียนรู้เดิมที่ครูกาหนดไว้เช่นเดิม (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหา) เพียงแต่ให้เพิ่ม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน และในแต่ละแผนก็ไม่
จาเป็นต้องกาหนดให้ครบทุกด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเนื้อหาสาระว่าจะเอื้อไปในด้านใด
2. กาหนดเนื้อหาสาระเป็นหัวเรื่องใหญ่ แล้วให้ผู้เรียนมีส่วนเป็นผู้กาหนดรายการเนื้อหาสาระย่อย
ตามความถนัดความสนใจด้วยตนเอง
แนวคิดการจัดการเรี ย นรู้ นี้ มุ่งตอบสนองความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวางแผน
กาหนดเนื้ อหาสาระ ครูผู้ สอนจึงเป็ นเพีย งผู้ กาหนดกรอบกว้างๆ แล้ว ใช้คาถามกระตุ้นความคิดให้ ผู้เรียน
อภิปรายและคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อกาหนดรายการเนื้อหาสาระย่อยที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความ
สนใจหรือเหตุผลความจาเป็นในชีวิตประจาวัน
3. กาหนดเวลาการเรียนรู้ ให้เพียงพอที่ผู้เรียนจะมีกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มุ่งพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงต้องคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเหตุผลความสาคัญจาเป็น
ของสิ่งที่จะเรียน วางแผนกาหนดขอบเขต แนวทางวิธีการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ นาเสนอ

ข้อมูลการเรียนรู้ วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและจัดทาชิ้นงาน เพื่อนาเสนอผลการเรียนรู้ให้เป็น
รูปธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความสาเร็จของการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้เรียน
จาเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ดังนั้นการกาหนดเวลาเรียนของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน
จึงต้องยืดหยุ่นและให้เวลาผู้เรียนมีโอกาสได้คิดและปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อแสวงหาและค้นพบความรู้ ของ
ตนเอง เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
4. ให้โอกาสผู้เรียนเลือกนากระบวนการเรียนรู้ และวิธีเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ตามความเหมาะสม
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มิใช่รูปแบบการเรียนรู้สาเร็จรูปที่มีกิจกรรมตายตัว แต่เป็นแนวคิดการ
เรียนรู้ที่สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุ คคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกกระบวนการ วิธีการเรียนรู้ที่
สอดคล้ องกับ ความสามารถ ความถนั ด ความสนใจของตนเองมาใช้อย่างเหมาะสม โดยมีครูทาหน้าที่ใช้
กิจกรรมคาถามกระตุ้นให้ นักเรี ยนคิดวิเคราะห์ จาแนกเปรียบเทียบ ประเมินจัดลาดับ เพื่อตัดสินใจเลือก
กระบวนการเรียนรู้ ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับตนเอง และเมื่อตัดสินใจเลือกได้แล้วก็จะดาเนินกิจกรรมไปตาม
แนวทางของกระบวนการ วิธีการเรียนรู้ที่กาหนด เช่น เมื่อผู้เรียนตัดสินใจเลือกใช้วิธีการทดลอง ผู้เรียนต้อง
เป็นผู้สังเกตรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ลงมือทดลองและ
บันทึกสรุปผลการทดลอง นาเสนอข้อมูลวิเคราะห์อภิปราย สรุปความรู้ของตนเอง แต่ถ้าเลือกวิธีการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก็ต้องเป็นผู้วางแผนกาหนดจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าขอบเขตแนวทาง
การศึกษาค้นคว้า แหล่งข้อมูล วิธีการบันทึกข้อมูลความรู้ ลงมือศึกษาค้นคว้าตามแผน บันทึกข้อมูล นาเสนอ
ข้อมูลและวิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ของตนเอง
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้านคือ ด้านภาษา ด้านคานวณ
และด้านเหตุผล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และนาเสนอผลการเรียนรู้ของตน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจากการคิดและปฏิบัติจริง การแสวงหาข้อมูล
ความรู้ บั นทึก นาเสนอ วิเคราะห์ อภิปราย สรุป และจัดทาชิ้นงานเพื่อนาความรู้ที่ได้ค้นพบมาทาให้เป็น
รูปธรรม เพื่อความภาคภูมิใจในความสาเร็จของการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้เรียน
จาเป็นต้องใช้ความสามารถพื้นฐานด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และนาเสนอผลการเรียนรู้ ครูผู้สอน
จึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถพื้นฐานแต่ละด้านของตนเองเป็นปัจจัยในการเรียนรู้สาคัญที่จะทาให้
การเรียนรู้ประสบความสาเร็จ และใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน
6. กาหนดบทบาทของครูผู้สอนจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการเรียนรู้
ของผู้เรียน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ กาหนดบทบาทให้ครูผู้สอนไม่ใช่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ แต่ให้เป็นผู้ช่วย
เหลืออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง เพื่อแสวงหาและ
ค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยมีความเชื่อว่าการ
เรียนรู้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ได้ เนื่องจากการได้รับประสบการณ์ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ คิดสังเคราะห์สรุปประมวลตกผลึกสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่ของบุคคลนั้น และไม่มีใครทาให้ใครเกิดการเรียนรู้ได้ถ้าเขาไม่ปรารถนาที่จะเรียนรู้ ดังนั้นการ

เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ผู้เรียนต้องเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตน ความกระหายใคร่รู้และการลงมือหาคาตอบในสิ่ง
ที่อยากรู้ด้วยตนเอง จะทาให้เกิดการเรียนรู้ในที่สุด
7. การกาหนดวิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มุ่งพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้าน และการปฏิบัติ
ในชีวิตประจาวัน ดังนั้น การประเมินเพื่อให้ทราบความสาเร็จในการพัฒนาผู้เรียนจึงต้องใช้การประเมินอย่าง
ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เหมาะกับตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วุฒิภาวะและ
วัยของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น การทดสอบ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) การตรวจจากชิ้นงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์
ผู้เรียน/ผู้เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
นอกจากนี้ รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ก็สะดวกสาหรับ
ผู้สอน ทั้งนี้เพราะ 1 ใน 5 ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่สาคัญและมักเป็นกิจกรรมสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้คือ
Learning to Serve หรือการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น การนาชิ้นงานของผู้เรียนมาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินและประเมินผลการเรียน จึงนับว่าเป็นแนวทาง การวัดและประเมินที่มีประสิทธิภาพ
เพราะทาให้ทราบพัฒนาการและความสาเร็จที่แท้จริงของผู้เรียน ทาให้การทาชิ้นงานของผู้เรียนมีความหมาย
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้เป็นอย่างมาก
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานจาเป็นของผู้เรียน
การกาหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552–2561) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบ
ระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 และ2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลการทดสอบ PISA) ความสามารถพื้นฐานหลักที่จาเป็นต่อผู้เรียน ที่
ตอบสนองตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ ความสามารถด้านภาษา (literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) โดยปีการศึกษา 2555 ได้จัดให้มีการ
ประเมิน ความสามารถพื้น ฐานหลั ก 3 ด้าน กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จานวน496,196 คน จาก
28,204 โรงเรียนเพื่อการใช้ผลการประเมินในการพัฒนาความพร้อมของผู้เรียน
ผลการประเมินพบว่า ความสามารถด้านภาษามีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนต่าสุดคือ 0 คะแนน
สูงสุดเท่ากับ 28 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.88 คิดเป็นร้อยละ 42.94 โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ
16.39 ระดับพอใช้ ร้อยละ 32.61 ระดับดี ร้อยละ 35.02 และระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 15.98 ความสามารถด้าน
คานวณ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนต่าสุดคือ 0 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 30 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.23 คิด
เป็นร้อยละ 37.45 โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 13.41 ระดับพอใช้ ร้อยละ 46.54 ระดับดี ร้อย
ละ 22.05 และระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 17.99 ความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนต่าสุด

คือ 0 คะแนนสู งสุ ดเท่ากับ 30 มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 13.77 คิดเป็น ร้อยละ 45.92 โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุง ร้อยละ 21.54 ระดับพอใช้ ร้อยละ 27.24 ระดับดี ร้อยละ 33.12 และระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 18.10
ความสามารถด้านภาษาที่ควรปรับปรุง คือ การคาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน การสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่
อ่าน และการนาข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจาวัน ความสามารถด้านคานวณที่ต้องปรับปรุงคือ ด้าน
การวัด และการวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น สาหรับความสามารถด้านเหตุผ ล มีสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การ
นาข้อมูลหรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน จากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถพื้นฐานทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับปรับปรุงและพอใช้รวมกัน
ประมาณ ร้อยละ 50 จึงมีความจาเป็นในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น ทั้งด้านภาษา ด้านคานวณ
และด้านเหตุผล เนื่องจากความสามารถทั้ง 3 ด้านเป็นทักษะที่สาคัญต่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ
ของแต่ละบุคคล
ความหมายของความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
ความสามารถด้านภาษา และด้านคานวณ (literacy & numeracy) แต่เดิมคือ การอ่านออกเขียนได้
และคิดเลขเป็น แต่ในปัจจุบันความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ หมายถึง ความสามารถในการอ่าน
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิพากษ์ รูปแบบที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และรวมถึงสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลที่ใช้ในชีวิตประจาวันอีกด้วย ส่วนการคิดเลขเป็น ก็มิได้หมายถึงการบวกลบ คูณ หาร
แต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ยังหมายถึง การมีความเข้าใจในความคิดรวยอดทางคณิตศาสตร์ สามารถนาไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เหมาะสม ในชีวิตประจาวันได้ การอ่านข้อมูลสารสนเทศที่นาเสนอในรูปของ
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เช่น การอ่านแผนภูมิ ตาราง ความสามารถด้านเหตุผล คือความสามารถใน
การเชื่อมโยงหรือนาสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว ไปใช้ในการตัดสินใจ ได้อย่างมีเหตุผลและคานึงถึงคุณธรรม
ความสามารถด้านภาษา(Literacy)
ความสามารถด้านภาษา หมายถึงความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระสาคัญ
ประเมินสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ รู้จักเลือกอ่านตามวัตถุประสงค์ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและการอยู่
ร่วมกันในสังคม ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
และอย่างสร้างสรรค์
ลักษณะสาคัญของความสามารถด้านภาษา
1. ความสามารถในการอ่านหมายถึง พฤติกรรมการรู้ ความเข้าใจ การสรุปสาระสาคัญ การวิเคราะห์
และการประเมินได้
2. รู้ หมายถึง ความสามารถบอกความหมาย เรื่องราว ข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ต่างๆ
3. เข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความ และสรุปอ้างอิง
4. สรุปสาระสาคัญ หมายถึง ความสามารถในการสรุปใจความสาคัญของเนื้อเรื่องได้อย่างสั้นๆ
กระชับและครอบคลุม

5. วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว ข้อเท็จจริง เหตุผล ข้อคิดเห็น คุณค่า
และส่วนประกอบอื่นๆ
6. ประเมิน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินความถูกต้อง ความชัดเจน ความเหมาะสม คุณค่า
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
7. สื่อประเภทต่างๆ หมายถึง สิ่งที่นาเสนอเรื่องราวและข้อมูลต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ทั้งที่
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนาเสนอข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน นิทาน เรื่องเล่าสั้นๆ บทเพลง
บทร้อยกรอง และสาระความรู้จากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
8. เลือกอ่านตามวัตถุประสงค์ หมายถึง สามารถพิจารณา กลั่นกรอง คัดสรรสิ่งที่จะอ่าน ตาม
จุดมุ่งหมาย
9. นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน หมายถึง สามารถเลือกนาความรู้ ความเข้าใจ สาระสาคัญ ความคิดและ
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมิน ไปใช้เป็นประโยชน์ใน การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ หรือตาม
จุดมุ่งหมายอันเป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
10. การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การใช้ความสามารถในการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
11. สื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความคิด จากการอ่าน
โดยการบอกเล่าหรือเขียน อธิบาย วิเคราะห์ หรือประเมิน
12. สร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการแสดงความรู้และความคิดใหม่จากการอ่าน เป็นภาษา
เขียนที่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
ความสามารถด้านการคิดคานวณ(Numeracy)
ความสามารถด้านคานวณ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดคานวณความคิดรวบยอด
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ลักษณะสาคัญของความสามารถด้านคานวณ
1. ทักษะการคิดคานวณ หมายถึง ความสามารถในการบวก การลบ การคูณ และการหาร ได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว
2. ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จานวนนับ เศษส่วน
ทศนิยม และร้อยละ ความยาว ระยะทาง น้าหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และขนาด
ของมุม ชนิดและสมบัติของรูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ แผนภูมิและกราฟ การคาดคะเนการ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ
3. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้
และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความสามารถด้านเหตุผล(Reasoning Ability)

ความสามารถด้ า นเหตุ ผ ล หมายถึง ความสามารถในการเชื่อ มโยงความรู้ แ ละประสบการณ์ ไ ป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ข้อมูล/ สถานการณ์/ สารสนเทศที่ให้มา เพื่อการตัดสินใจ โดยมีเหตุผล
ประกอบอย่างสมเหตุสมผล (บนพื้นฐานของข้อมูล หลักการ เหตุผล ทางวิทนยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการ
ดาเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม)
ลักษณะสาคัญของความสามารถด้านเหตุผล
1. ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดจาข้อเท็จจริง ทฤษฏี หลักการ ที่ศึกษารวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม
2. ประสบการณ์ หมายถึง ความรู้เดิมที่เกิดจากการเรียนรู้ ปฏิบัติ หรือได้พบเห็น เรื่องต่างๆ ในระดับ
บุคคล สังคม และสังคมโลก
3. วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ บอกความต่าง ความเหมือน สรุปหลักการ
บอกความสัมพันธ์ เชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการ
ดาเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
4. สังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ คิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ผ่าน การวิเคราะห์ ประเมินแล้ว อย่างสมเหตุสมผล
5. ประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกอย่างสมเหตุสมผล มีประโยชน์
และสร้างสรรค์
6. เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การนาความรู้ ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้มาประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้สมเหตุสมผลตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
7. เหตุผลทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การนาความรู้ ประสบการณ์จากกฎเกณฑ์ ความเชื่อ วัฒนธรรม
ค่านิยมทางสังคมศาสตร์มาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างสมเหตุผล
8. เหตุผลทางการดาเนินชีวิต หมายถึง การนาความรู้ หลักการ กฎเกณฑ์ มาใช้ในการดารงชีวิตหรือ
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

บทบาทครูในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น
ครูทาหน้าที่ที่สาคัญในการพัฒนาผู้เรียน การสอนที่ดีย่อมนาไปสู่การเรียนรู้ที่ดี ครูที่สามารถพัฒนา
ความสามารถด้านภาษา ด้านคิดคานวณและด้านเหตุผล ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมสร้างความ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับห้องเรียนถึงระดับชาติได้การพัฒนาครูให้มีประสิทธิ ภาพในการสอนดังกล่าว มีความ
จาเป็นที่ต้องพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการอ่าน พัฒนาการด้านการอ่าน กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อการสรุป
ความ พัฒนาการด้านการเขียน ลายมือ การสะกดคา
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ความเข้าใจและสื่อสาร
โดยใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ การสารวจ การตั้งสมมติฐาน การให้เหตุผล และใช้วิธีที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหา
3. ความสามารถในการทาให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานในการอ่าน การเขียน และสื่อสารผ่านการใช้
ภาษาโดยมีผู้ฟังหรือผู้รับสารที่หลากหลาย
4. ความสามารถที่จะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์
5. กลยุทธ์การสอนหลากหลายวิธีที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้าน
เหตุผล โดยการบูรณาการผ่านรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการสอนที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียน (Differentiate Instruction) การสอนเน้นทักษะ (Skill – Based) การทางานเดี่ยว (Individualized
learning) และกลุ่มร่วมมือกัน (Cooperative group work)
6. การพัฒนาวิธีการ หรือสื่อการสอนที่ทาให้นักเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตร มากกว่าการใช้หนังสือเรียน
เพียงอย่างเดียว
7. การสนับสนุนผู้เรียนที่มีอุปสรรคในการเรียนรู้ หรือมีข้อเสียเปรียบในการเรียน
8. การพัฒนาวิธีการประเมินที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนไปที
ละขั้น อย่างต่อเนื่อง
9. ความสามารถในการให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือคาแนะนากับผู้เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น
ผู้บ ริ หารมีบ ทบาทสาคัญในการสร้ างบรรยากาศในโรงเรียนที่ส่ งเสริมการสอนและการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนที่เหมาะสมลักษณะ
การเรียนรู้ของนักเรียนและทาให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เป็นผู้นาในการเรียนรู้ การวางแผนปฏิบัติการ
การปฏิบัติตามแผน การสนับสนุนช่วยเหลือและการสอนงานและให้คาปรึกษาดูแลในการปฏิบัติตามแผน เพื่อ
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และ
ด้านเหตุผล ผู้บริหารจาเป็นต้องทาให้โอกาสเหล่านี้เกิดขึ้น
1. โอกาสในการที่ท่านได้พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น
ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
2. โอกาสในการที่ท่านได้พัฒนาความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินที่ครูใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สาหรับนักเรียน การวิเคราะห์ความยากลาบากในการเรียนรู้ของนักเรียน และการส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้
3. โอกาสในการที่ท่านได้พัฒนาทักษะที่จาเป็นให้กับครูเพื่อให้ครูสามารถพัฒนานักเรียน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

การพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นกับการพัฒนาการ อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล เป็นความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นต้องเป็น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน นักเรียนควรได้รับโอกาสในการเรี ยนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปพร้อม
กับการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน โดยมีเจคติที่ดีต่อการอ่าน การเขียน และการคานวณ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน เป็นเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินเลื่อนชั้นและจบการศึกษา ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการอ่านหนังสือ
ตาราเรียนและเอกสารและหรือสื่อต่างๆ แล้วนาเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ นาไปสู่การแสดงความ
คิดเห็น การสังเคราะห์ หรือการสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียนที่มีสานวนภาษา
ถูกต้อง มีเหตุผลและนาเสนอตามล าดับขั้นตอน สามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ อ่านได้อย่างชัดเจนตาม
ขอบเขตและตัวชี้วัดที่กาหนดในแต่ละระดับชั้น โดยรูปแบบในการพัฒนาโดยการบูรณาการไปกับการจัดการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ และต้องมีการตรวจสอบว่าผู้เรียน
ความสามารถตามตัวชี้วัดที่กาหนด
การบู รณาการการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ มีลั กษณะสาคัญที่สัมพันธ์กับ
ความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล เป็นอย่างดี ทั้งการอ่าน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่า การอ่านจากหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ ต่าง และการเขียนที่ผ่านการให้เหตุผลและการนาเสนอที่เป็น
ลาดับขั้นตอน อีกทั้งตัวชี้วัดเหล่านี้ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตามกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น เป็นการพัฒ นาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นโดยไม่ต้องนามาเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น
สาหรับครู หรือการใช้กิจกรรมที่แยกส่วนออกจากการจัดการเรียนรู้ปกติ โดยตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนที่กาหนด เป็นตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการประเมินความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน ได้อย่าง
ดี ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

ขอบเขตการประเมิน
การอ่ า นจากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละหรื อ สื่ อ
ประเภทต่างๆ ที่ให้ความเพลิ ดเพลิ น
ความรู้ ประสบการณ์ และมีประเด็น
ให้ คิ ด และเขี ย นบรรยาย ถ่ า ยทอด
ประเด็ น ที่ คิ ด ด้ ว ยภาษาที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม เช่ น อ่ า นสาระความรู้ ที่
น าเสนออย่ า งสนใจ นิ ย าย เรื่ อ งสั้ น
นิทาน นิยายปรัมปรา

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

การอ่ า นจากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละหรื อ สื่ อ
ประเภทต่ างๆที่ ใ ห้ ข้ อมู ล สารสนเทศ
ความรู้ ประสบการณ์ ที่เอื้อให้ ผู้อ่าน
นาไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดการ
เขี ย นเป็ น ความเรี ย งเชิ ง สร้ า งสรรค์
ด้ ว ยถ้ อ ยค าภาษาที่ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน
เช่ น การอ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ วารสาร
หนังสือเรียน บทความ
สุนทรพจน์ คาแนะนา คาเตือน

ตัวชี้วัด
1. สามารถอ่ า นและหาประสบการณ์
จากสื่อที่หลากหลาย
2 . ส า ม า ร ถ จั บ ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
3. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น
ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ประโยชน์ โทษ ความ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่
อ่านโดยมีเหตุผลประกอบ
5. สามารถถ่ า ยทอดความคิ ด เห็ น
ความรู้สึก จากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน
1. สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศ
เสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่างๆ
2 . ส า ม า ร ถ จั บ ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ
เปรียบเทียบ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุ
เป็นผลจากเรื่องที่อ่าน
3. สามารถเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์
เรื่องราวเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน
4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง ที่
อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน
5. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความ
คิดเห็น คุณค่า จากเรื่องที่อ่านโดยการ
เขียน

การพัฒ นาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น 3 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ ด้าน
เหตุผลของผู้เรียน ครูสามารถเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของ

การสอนของครู โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การพั ฒ นาความสามารถพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และการประเมิ น
ความสามารถและความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นสาคัญ

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
รูปแบบ (Model) (Tosi and Carroll,1982: 163) เป็นคาที่ใช้สื่อเพื่อความหมายหลายอย่าง
โดยทั่วไปจะหมายถึงสิ่งหรือวิธีดาเนินการที่เป็นต้นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งตามพจนานุกรม Contemporary
English ของ Longman ได้ให้ความหมายไว้ ซึ่งสรุปได้ 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
1. รูปแบบ หมายถึง แบบจาลองซึ่งเป็นสิ่งย่อส่วนจากของจริง
2. รูปแบบ หมายถึง คนหรือสิ่งของที่สามารถนามาใช้เป็นแบบอย่างการดาเนินงานได้
3. รูปแบบ หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น 486X
Styner อ้างถึงใน Good ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า หมายถึง สิ่งของสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกับ
สิ่งของอีกสิ่งหนึ่งและจาแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. รูปแบบทางกายภาพ (Physical models) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model for) หมายถึง แบบจาลองที่ออกแบบมาจากของจริง
1.2 รูปแบบเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model for) หมายถึง แบบจาลองสร้างและออกแบบไว้เพื่อใช้
เป็นต้นแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. รูปแบบเชิงแนวความคิด (Conceptual models) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 โมเดลเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual model -of) คือรูปแบบที่สร้าง
ขึ้นโดยจาลองมาจากทฤษฎี ที่มีอยู่แล้ว
2.2 โมเดลเชิงแนวความคิดเพื่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual model -for) คือรูปแบบที่
สร้างขึ้นเพื่ออธิบายตัวสาระของทฤษฎี
ความเข้าในเกี่ยวกับรูปแบบ คาว่า รูปแบบ หรือ Model เป็นคาที่ใช้สื่อความหมายหลายอย่าง สิ่ง
หรือวิธีดาเนินงานที่เป็นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่ น รูปแบบจาลองสิ่งก่อสร้าง รูปแบบในการพัฒนาชนบท
รูปแบบในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร เป็นต้น พจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ 5
ความหมาย แต่ที่สรุปได้ว่าสรุปได้ว่า รูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบที่เป็นรูปแบบจาลองของสิ่งที่เป็น
รูปธรรม และรูปแบบที่เป็นแบบจาลองของนามธรรม
2.6 ความพึงพอใจ
1) ความหมายของความพึงพอใจ
นักการศึกษาหลายได้ท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดังนี้
กาญจนา ภาสุรพันธ์ (2531) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิดต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับตามที่คาดหวังและเป็นสภาพจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ที่มีต่อพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่ง มี
อิทธิพลอย่างมาก ที่ทาให้บุคคลไม่ยอมรับต่อสภาพที่แตกต่าง ไปจากความคิดของตนเอง

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบของ
บุคคลแล้วตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากผลของการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความ รู้สึกแตกต่างกัน
อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ต่างกันด้วย เนื่ องจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่เป็นตัว กระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมต่อสิ่งต่าง ๆ
เตือนใจ แสงไกร (2549) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด
หรือเจตคติของบุคคล ที่มีต่อการทางาน ต่อสภาพแวดล้อมหรือ ต่อการปฏิบัติกิจกรรม ในเชิงบวก ความรู้สึก
พอใจ ชอบใจ ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลสาเร็จ
วิมลวรรณ ดาวดาษ (2552) สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่ า ความพึงพอใจ คือ
ความรู้สึกชอบ ประทับใจ ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ที่มีต่อสิ่งเร้าต่าง ๆที่ได้สัมผัส และรับรู้จากประสาทสัมผัส
ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านความรู้หรือความเข้าใจ องค์ประกอบด้านความรู้สึก และ
องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม
จากแนวคิ ด ของนั ก การศึก ษา ที่ก ล่ าวมาข้ า งต้ น พอสรุ ปได้ว่ า ความพึ งพอใจ หมายถึ ง
ความรู้สึกชอบ ประทับใจของบุคคลที่มีต่อการทางาน สิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมในเชิงบวก เป็นพฤติกรรมที่
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ได้สัมผัสและรับรู้จากประสาทสัมผัสซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านความรู้สึกและด้านพฤติกรรม
2) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
การปฏิบัติกิจกรรมใดๆ บุคคลจะเกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมนั้นๆ มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่
กับแรงจูงใจในกิจกรรมที่มีอยู่ การสร้างแรงจูงใจ หรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับนักเรียนจึงเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปตามจุดประสงค์
สก๊อตต์ (Scott.1970) ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจ ให้เกิดความพึงพอใจต่อการทางาน
ที่จะให้ผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้
1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว งานนั้นมีความหมายสาหรับผู้ทา
2. งานนั้นต้องมีการวางแผน และวัดความสาเร็จได้ โดยใช้ระบบการทางานและการควบคุม ที่มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะต้องมีลักษณะดังนี้

3.1 คนที่ทางานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย
3.2 ผู้ที่ปฏิบัติได้รับทราบผลสาเร็จในการทางานโดยตรง
3.3 งานนั้นสามารถทาให้สาเร็จได้
เมื่อนาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือก
ตามความสนใจ และมีโอกาสร่วมกัน ตั้งจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในการทากิจกรรมได้เลือกวิธี แสวงหา
ความรู้ด้วยวิธีที่ผู้เรียนถนัดและสามารถค้นหาคาตอบได้
สมยศ นาวีการ (2545) กล่าวถึงการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนว่า ความพึงพอใจ เป็นสิ่ง
สาคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนซึ่งใน
สภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกหรือให้คาปรึกษา จึงต้องคานึงถึงความ พึงพอใจในการเรียนรู้
การทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานมีแนวคิด พื้นฐานที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ
คือ
1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
การตอบสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน
ประสิทธิภาพการทางานที่สูงกว่า ผู้ไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งครูผู้สอนที่ต้องการใช้ กิจกรรมการเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางบรรลุผลสาเร็จ จึงต้องคานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์รวมสื่อ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่เอื้ออานวยต่อการเรียนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้เรียน ให้มีแรงจูงใจในการทากิจกรรม
จนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ผลของการปฏิบัติงานไปสู่ความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ
ผลการปฏิบัติงานดี จะนาไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนองในรูปรางวัล หรือ
ผลตอบแทน ซึ่งแบ่งย่อยเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทน ภายนอก (Extrinsic
Rewards) โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับ ความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทน ที่
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ นั่นคือ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน จะถูกกาหนด โดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทน
ที่เกิดขึ้นจริง และการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้กล่าวถึง เจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของบุคคลที่จะตอบสนองต่อวิชาคณิตศาสตร์ ในด้าน

ความพอใจหรือไม่พอใจ ความชอบหรือไม่ชอบ รวมทั้งการตระหนักในคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติต่อคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ความสอดคล้อง ภาวะที่กลมกลืนสอดคล้องกัน ไม่มีความกดดันด้านใดด้านหนึ่งจะทาให้เจตคติ
ในสิ่งนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าไม่มีความสอดคล้องกันหรือมีแรงกดกันผู้เรียนอาจปรับเปลี่ยน หลีกหนีจาก
สิ่งนั้นหรืออาจหาเหตุผลมาสนับสนุนความรู้สึกของตนเองได้
2. การเสริมแรง การเสริมแรงและการยกย่อง ชมเชยในรูปแบบที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความ สนใจ จะ
ทาให้ผู้เรียนยอมรับข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งอาจทาให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนเจตคติตามสิ่งล่อใจ
3. การตัดสินทางสังคม การอยู่ในกลุ่มคนที่มีเจตคติแบบใดแบบหนึ่งจะทาให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนเจต
คติตามกลุ่มที่ตนสัมพันธ์อยู่ได้
3) การวัดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล มีความแตกต่างกันตามประสบการณ์
และปัจจัยอื่นๆ นักการศึกษาได้เสนอวิธีการวัด ไว้อย่างหลากหลายดังนี้
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536) ได้เสนอวิธีวัดความพึงพอใจไว้ดังนี้
1. การสังเกต (Observation) เป็นการวัดโดยคอยสังเกตพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งแล้วนาข้อมูลไปอนุมานว่า บุคคลมีเจตคติต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างไร
2. การรายงานตนเอง (Self-report) เป็นการวัดโดยการให้บุคคลเล่าความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้น
ออกมาจากการเล่านี้ สามารถที่จะกาหนดค่าของคะแนนความพอใจได้
3. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการซักถามกลุ่มบุคคลที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา แต่
บางครั้งอาจไม่ได้ความจริงตามที่คาดหวังไว้ เพราะบุคคลที่ใช้เป็นตัวอย่างอาจไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกที่
แท้จริง
4. เทคนิคจินตนาการ (Projective techniques) วิธีนี้อาศัยสถานการณ์หลายอย่างไปเร้า ผู้สอบ
เมื่อผู้สอบเห็นภาพแปลก ๆ ก็จะเกิดจิตนาการออกมาแล้วนามาตีความหมาย จากการตอบนั้น ๆ ก็พอจะวัด
เจตคติได้ว่าพอใจหรือไม่
5. วิธีการวัดทางสรีระ คือ ใช้เครื่องมือ เพื่อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของร่างกาย การวัดทาง
สรีระนี้ สามารถกระทาได้โดย การวัดความต้านกระแสไฟฟ้าของผิวหนัง การขยายของลูกนัยน์ตา การวัด
ฮอร์โมนบางชนิด
6. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง
ภนิดา ชัยปัญญา (2542) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจ สามารถทาได้หลายวิธี ดัง
ต่อไปนี้

1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิด ซึ่งสามารถทาได้ในลักษณะ
กาหนดคาตอบให้เลือกตอบ หรือตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าวอาจสอบถามความพอใจในด้านต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี จึงจะได้
ข้อมูลที่เป็นจริง
3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจที่สามารถทราบความพึงพอใจ โดยการสังเกตจากพฤติกรรม
ของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกทางการพูด กิริยาท่าทาง ซึ่งวิธีนี้ต้องอาศัยการสังเกตอย่างจริงจังและ
ระเบียบแบบแผน
จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจ สามารถกระทาได้หลายวิธี
ได้แก่ การสังเกต การรายงานตนเอง การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม เทคนิคจินตนาการ เป็นต้น ทั้งนี้
ขึ้น อยู่ กับ จุ ด มุ่ง หมายของการวัด ความสะดวก และความเหมาะสมเป็ นส าคั ญ ซึ่ ง จะท าให้ ผ ลการวั ด มี
ประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ

บทที่ 3

วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental
design) แบบ One-group pretest-posttest desing เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 มีต่อความสามารถจาเป็นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5/1 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ผู้วิจัยมี
วิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
2. รูปแบบการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การดาเนินการทดลอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที 5/1 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 31 คน

2. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental design) ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ทดลองโดยใช้แผนแบบการวิจัย แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (One–group pretest–posttest
design) ดังนี้

T1 X

T2

T1 แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มเป้าหมาย
T2 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมาย
X แทน การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล รายละเอียดของเครื่องมือแต่ละชนิดมีดังนี้

3.1 การสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
3.1.1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศึกษาหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา และขอบข่ายเนื้อหาวิชาหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2556) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียน
อนุบาลน้องหญิง ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1) วิเคราะห์องค์ประกอบของรายวิชา โดยจาแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ กิจกรรม เนื้อหา และ
ตัวชี้วัด
2) วิเคราะห์กิจกรรมรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนาเอากิจกรรมที่กาหนด
ในรายวิชามาวิเคราะห์หารูปแบบการสอน

3) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนาเอาเนื้อหา
หลักของรายวิชามาวิเคราะห์เนื้อหาย่อย
4) วิเคราะห์ตัวชี้วัด โดยนาเอาตัวชี้วัดแต่ละข้อมาจาแนกเป็นด้าน คือ ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะ
3.1.2. จัดหน่วยการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้ วิจั ย ได้น าข้อมูล จากการวิเคราะห์ ห ลั กสู ตรมาจัดหน่ว ยการเรียนรู้วิช าสั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
3.1.3. คัดเลือกหน่วยการเรียนรู้เพื่อการศึกษา
ผู้วิจัยได้คัดเลือกหน่วยการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาค
ต่างๆ
3.1.4. ศึกษา ค้นคว้า นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจั ย ได้ศึกษา ค้นคว้า เกี่ย วกับ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับหน่วยการเรี ยนรู้นี้โ ดยผู้ วิจัย
พิจารณาแล้วเห็นว่ารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยนี้มากที่สุด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
3.1.5. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นเนื้อหาหลักรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ภูมิลักษณ์กายภาพของ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 STEPs คือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs กาหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ดังนี้
Step1. การตั้งคาถาม (Learning to Question) ครูฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย
ตั้งคาถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์
1) ครูนาแผนที่ประเทศไทย แขวนบนกระดานให้นักเรียนร่วมกันศึกษาภูมิลักษณ์
กายภาพ ภูมิภาคต่างๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

2) จากนั้นครูให้นักเรียนตั้งประเด็นคาถามจากแผนที่ดังกล่าว
Step 2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Learning to Search) ครูฝึกให้
นักเรียนแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต
หรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น
3) ครูแบ่งนักเรียนเป็น 6 กลุ่มๆละ 7-8 คน ศึกษาเรื่อง ภูมิลักษณ์กายภาพ :
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้
4) นักเรียนร่วมกันกาหนดขอบเขตที่จะไปศึกษา / สืบค้น ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต เอกสารตารา
Step 3. การสรุปองค์ความรู้ (Learning to Construct) ครูฝึกให้นักเรียนนาความรู้และ
สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การสืบค้น การทดลอง มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็น
องค์ความรู้
5) ให้นักเรียนแต่ล่ะกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นมา แล้วสรุปความรู้ที่ได้ลงใน
กระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้
Step 4. การสื่อสารและการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ(Learning to Communicate)
ครูฝึกให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้มานาเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ
6) ครูให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานความรู้ที่ตนได้ศึกษามา
ให้เพื่อนฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจตรงกันหน้าชั้นเรียน
7) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในแต่ละเรื่อง โดยครูเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่
บกพร่อง
Step 5. ตอบแทนสังคม/การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve) เป็นการ
นาความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดย
จะนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
8) นักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลงานจัดบอร์ด เพื่อการเรียนรู้ ในชั้นเรียน

9) ครูให้นักเรียนแต่ละคนได้ศึกษาข้อมูลในแต่ล่ะกลุ่ม แล้วสรุปความรู้ลงในสมุดของ
ตนเอง
2) ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
3) ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Rating
scale โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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นาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์
4) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้
หลังจากผู้วิจัยได้จัดทาทาแผนการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ได้นาแผนดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจพิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ซึ่งมีรายนามผู้เชี่ยวชาญดังนี้

ตารางที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง / สถานที่ทางาน

ความเชี่ยวชาญ

ศษ.ม
1

นายสมพงษ์ หาคา

ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการประถมศึกษา
กศ.ม.

2

นางศศิธร หาคา

ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

การประถมศึกษา / ครูต้นแบบ
ปี 2542 สาขาคณิตศาสตร์

3

นางสาวพัชรา ทุมนันท์

รองผู้อานวยการฝ่าย

ปริญญาโท

โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

สาขาบริหารหลักสูตร
ศษ.ม

4

5

6

นางสิริวธู วงศโภชย์

นางอุบลวรรณ พลสวัสดิ์

นายนิกร สาระภาพ

ครูผู้สอนภาษาไทย

ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต

โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

หลักสูตรและการสอน

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

คบ.
คณิตศาสตร์
วท.บ.
สถิติประยุกต์

5) ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์

6) นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียน
อนุบาลน้องหญิง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
3.2 การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของ
ภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
2. วิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อวางแผนการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด
3. เลือกประเภทของแบบทดสอบที่จะวัด คือ เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบจานวน
30 ข้อ
4. เขียนข้อสอบตามที่วางแผนไว้
5. นาแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 30 ข้อนาไปใช้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ผู้เชี่ยวชาญ
6. จัดฉบับ จัดพิมพ์เป็นข้อสอบชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3.3 การสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 STEPs ผู้วิจัยดาเนินการสร้างตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร การสร้างแบบวัดความพึงพอใจเป็นกรอบแนวคิด ในการศึกษาค้นคว้าเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือ ซึ่งคานึงถึงข้อความในแง่ของความรู้สึก ความเชื่อ หรือความตั้งใจที่จะกระทา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปไม่ใช่เป็นข้อความ และเป็นข้อความที่สั้นเข้าใจง่าย และชัดเจน

2) นาความรู้และข้อมูลจากเอกสารตามข้อ 1) มาปรับปรุงสร้างเป็นแบบวัดความพึงพอใจ
ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) โดยเขียนข้อคาถามให้
ครอบคลุมเนื้อหาที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs จานวน
10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับความคิดเห็น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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3) นาแบบวัดความพึงพอใจที่ปรับปรุงไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจพิจารณาความถูกต้อง
ความเที่ยงตรงและคลอบคลุมเนื้อหา
4) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาเสนอให้ชุดเดิมตรวจพิจารณา
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงและคลอบคลุมเนื้อหา อีกครั้งหนึ่งและจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ใช้ในการวัด
ความพึงพอใจของนักเรียน
4. วิธีดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตามขั้นตอนดังนี้
1. ทดสอบก่อนการเรียน (Pre test) กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของ
ภูมิภาคต่างๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
2. ดาเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยทาการสอนด้วยตนเอง เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ได้แก่
ภูมิลักษณ์กายภาพของ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จานวน 5 ชั่วโมง ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
3. เมื่อทดลองครบ 5 ชั่วโมงแล้ว ทาการทดสอบหลังการทดลอง (Post test) กับนักเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาค
ต่างๆ ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในการสอบก่อนการทดลอง

4. นาแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลอบกับนักเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
5. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิ
ลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ
6. ตรวจแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
5.1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ใช้สูตรดังนี้
IOC 

R
N

IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างนวัตกรรมกับจุดประสงค์
ที่วัด / ความสอดคล้อง เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
R

หมายถึง คะแนนรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

N

หมายถึง จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2.1 หาค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนผลการประเมินทักษะ
หรือคะแนนการประเมินความพึงพอใจ ใช้สูตร

X 

เมื่อ

X
N

X

แทน

คะแนนเฉลี่ย

X

แทน

ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

N

แทน

จานวนนักเรียน

5.2.2 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนผลการ
ประเมินทักษะ หรือคะแนนการประเมินความพึงพอใจ ใช้สูตร

S. D. 

เมื่อ S.D.

แทน

N X

2

 (  X)

N ( N  1)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2

X

2

แทน

ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง

( X)

2

แทน

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง

แทน

จานวนนักเรียน

N

5.2.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวัดก่อน
เรียน และหลังเรียนโดยคานวณจากสูตร t-test dependent (ล้วน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. 2538)

t =

D
n  D 2  ( D)2
n 1

; df = n - 1

เมื่อ t

หมายถึง

ค่าทีที่ใช้ในการพิจารณา

D

หมายถึง

ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่

N

หมายถึง

จานวนคู่

D2

หมายถึง

ผลรวมของ D แต่ละตัวยกกาลังสอง

(D)2

หมายถึง

ผลรวมของ D ทั้งหมดยกกาลังสอง

5.2.4 ร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติที่นิยมใช้กันมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบความถี่
หรือจานวนที่ต้องการกับความถี่หรือจานวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไป

p 
เมื่อ

f
 100
N

P

แทน

ค่าร้อยละ

f

แทน

ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ

N

แทน

จานวนความถี่ทั้งหมด

ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถนาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบได้

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของ
ภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลน้องหญิง อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีลาดับขั้นในการนาเสนอข้อมูลดังนี้
1.ผลของการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
2.ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ ttest dependent
3. ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
X

แทน

คะแนนเฉลี่ย (Mean)

S.D.

แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

∑D

แทน

คะแนนรวมของผลต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน

∑ D2

แทน

คะแนนรวมของผลต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนยกกาลังสอง

t

แทน

ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบที ( t – distribution)

p

แทน

ค่าความน่าจะเป็นของค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ

*

แทน

ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มีลาดับขั้นในการนาเสนอข้อมูล ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test dependent

1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากการนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดทาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 6 คน ตรวจพิจารณา
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูผลปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่
1

1

ระดับคุณภาพความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
5

6

(X )

5

4

4

4.5

รายการประเมิน
ออกแบบและเขียนแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ก่อน ล่วงหน้าทุกครั้งก่อน
สอน

5

4

5

R

2

3

4

5

6
7

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านภาษา
(Literacy) ตัวเลข (numeracy) และ
เหตุผล (Reasoning Ability)
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างหลากหลาย
วิธี สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการ
ออกแบบสื่อ นวัตกรรม ที่เน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการคิด
สร้างสรรค์
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระบุวิธี
ประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง
หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูได้นา
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนไป
แก้ปัญหาในโอกาสต่อไปทุกครั้ง
รวมคะแนนเฉลี่ย

4

5

5

5

5

4

4.66

4

4

5

4

5

5

4.5

5

4

5

4

4

5

4.5

4

5

4

4

5

5

4.5

5

5

4

5

5

4

4.66

5

5

4

5

4

5

4.66

4.57 4.57 4.57 4.42 4.71 4.57

4.56

จากตารางที่ 4 พบว่า การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5
STEPs ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 4.56

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม เรื่ อ ง ภู มิ ลั ก ษณ์ ข องภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs

ผลการ
ทดลอง

N

X

(30)

ก่อนเรียน

31

19.61

หลังเรียน

31

27.13

∑D

∑ D2

t

p-value

233

1841

24.20

.01

จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 19.61 คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 27.13 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
รายละเอียดผลความพึงพอของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ดังตาราง
ที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์
ของภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 31 คน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs

ข้อสอบถาม
1. นักเรียนชอบที่ครูให้ตั้งคาถามและ
ตอบคาถามเอง
2. นักเรียนสนใจศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้
จากแหล่งต่างๆ
3. นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ที่จะค้นคว้าข้อมูล
เสมอ
4. นักเรียนได้รับคาชื่นชมจากคุณครูใน
การพูดรายงานหน้าชั้นเรียน
5. เมื่อนักเรียนเรียนรู้ในกลุ่มนักเรียน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเสมอ
6. นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
หลากหลายและสร้างสรรค์
7. เมื่อร่วมกิจกรรมกลุ่มนักเรียนเคยช่วย
เพื่อนทางานในกลุ่ม
8. นักเรียนได้รับคาชมจากคุณครูว่า
ทางานได้ถูกต้อง
9. นักเรียนมีความภาคภูมิใจผลงานของ
ตนเอง
10.นักเรียนพอใจและภูมิใจที่จะแบ่งปัน
ความรู้และผลงานให้เพื่อนได้ศึกษา
ระดับความพึงพอใจ

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

X

ค่าเฉลี่ย

จานวน
( คน )

จานวน
( คน )

จานวน
( คน )

จานวน
( คน )

จานวน
( คน )

21

3

4

2

1

134

4.32

25

3

3

-

-

149

4.80

25

5

1

-

-

148

4.77

21

3

4

2

1

134

4.32

22

3

2

2

2

134

4.32

21

3

5

2

-

136

4.38

19

5

4

2

1

132

4.25

18

6

5

2

-

133

4.29

25

3

3

-

-

149

4.80

22

3

2
2
รวมเฉลี่ย

134

4.32
4.457

2

x

จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs มี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.457 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ที่มีต่อความสามารถจาเป็นพื้นฐานตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์
ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs

ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
จานวน 31 คน ได้โดยการกาหนดแบบเจาะจง
2. ตัวจัดกระทา (treatment)
ตัวจัดกระทาในการวิจัยครั้งนี้ คือ การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของ
ภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs

สรุปผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ
4.457 อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสรุป
ความคิดรวบยอด โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิด ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ทา
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้ น ครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนให้เกิดแนวคิดด้วยการตั้งคาถาม ทาให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียน โดยทราบผลการปฏิบัติงานของตน จึงทา
ให้เกิดความสนใจในการเรียน ผลการศึกษาอภิปรายตามลาดับสมมติฐานได้ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ ซึ่งแสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้มี จัดทาขึ้นมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้สร้างตามกระบวนการ กล่าวคือ มีการวิเคราะห์
หลักสูตร กิจกรรม สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นามาจัดเป็น

หน่วยการเรียนรู้ ได้ศึกษา ค้นคว้า นวัตกรรมการเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 STEPs เป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการใช้
สื่อ แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตลอดจนมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ทาให้แผนการจัดการเรียนรู้มี
คุณภาพในระดับดีมาก
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของ
ภูมิภาคต่างๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 STEPs เท่ากับ 19.61 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ เท่ากับ 27.13 และเมื่อทาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs มีความแตกต่างกั นอย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 แสดงว่า หลั งได้รับการจัดการเรียนรู้ โ ดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการนี้จะมีแรงจูงใจในการ
แก้ปัญหาสูง เชื่อมโยงความรู้กับโลกความเป็นจริง นักเรียนเป็นผู้เลือกวิธีการค้นหาคาตอบ กาหนดแหล่งข้อมูล
จากนั้นลงมือปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา
สรุปข้อค้นพบ และสร้างความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ จึงทา
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ
4.457 อยู่ในระดับมาก ทั้งเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 5 กิจกรรม คือ 1) Learning to question 2) Learning to
search 3) Learning to construct 4) Learning to communicate และ 5) Learning to serve ผู้เรียน
สรุปความคิดรวบยอด โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิด ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนให้เกิดแนวคิดด้วยการตั้งคาถาม ทาให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียน โดยทราบผลการปฏิบัติงานของตน
ตลอดจนมีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย จึงทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1. ควรนาสื่อที่หลากหลายในการจัดจัดกิจกรรม น่าสนใจและทันสมัย
2. ควรนาเอารูปแบบ และกระบวนการศึกษาในครั้งนี้ไปทาการศึกษากับเนื้อหาวิชาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ
3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs กับ
รูปแบบการสอนอื่นๆ
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