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คํานํา 
 
  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนโรงเรียนท่ีมี
วัตถุประสงคพิเศษท่ีนอกจากจะจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับท้ังนักเรียนปกติและนักเรียน
ท่ีมีความตองการพิเศษแลว  ยังเปนหองปฏิบัติการของนิสิตคณะศึกษาศาสตรอีกดวย  อาจารยทุกคนเปน
อาจารยสังกัดคณะศึกษาศาสตร  มีภาระงานหลัก  4  ประการคือ  งานสอน งานวิจัย  งานบริการชุมชน  และ
งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

  หนังสือ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ... ของครูสาธิตเกษตร  เลมนี้  ไดรวบรวมบทความ
วิจัยและบทความเชิงวิชาการ  โดยมุงนําเสนอนวัตกรรมท่ีอาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ประสบความสําเร็จในการทดลองใชกับนักเรียนและผานการ
พิจารณาของผูทรงคุณวุฒิแลววามีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะเผยแพรสูสังคมได 
 

  หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจท่ีจะพัฒนาสนับสนุนให
นักเรียนไดมีโอกาสคนควา สํารวจ และตรวจสอบความสามารถของตน โดยจัดส่ิงแวดลอมของหองเรียน
หรือจัดประสบการณท่ีทาทายความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน 
 
 

                                                                  
                                                (รศ. ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ) 
                                  อาจารยใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

 สังคมปจจุบันเปนสังคมท่ีตองใชความรูเปนฐานในการทํางานทุกประเภท  สมาชิกของ
สังคมตองมีความรูพื้นฐานอยางเพียงพอและมีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  ดังนั้น  จึงมีความ
จําเปนท่ีสถานศึกษาจะตองทําหนาท่ีเตรียมเยาวชนใหมีคุณลักษณะดังกลาว โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ตระหนักดีวา การเตรียมความพรอมใหเยาวชนนั้นตองใช
วิธีการที่หลากหลายและทันสมัยอยูเสมอ  ดังนั้น  การสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูจึงเปนส่ิงสําคัญท่ี
โรงเรียนฯ ตองสนับสนุนใหเกิดข้ึนตลอดเวลา  ดวยความมุงม่ันในการพัฒนานักเรียนอยางไมหยุดยั้ง 
ประกอบกับความมีอิสระทางความคิดและการทํางานของคณาจารย  จึงทําใหเกิดผลงานดังท่ีปรากฏใน
หนังสือเลมนี้ 

   

  สาระของหนังสือนี้  แบงเปนสองตอน  ตอนท่ี 1  คือบทความวิจัย  ตอนท่ี 2  คือบทความ
เชิงวิชาการ  ท้ังสองตอนน้ีมีส่ิงท่ีเหมือนกัน  คือเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติจริง  บางสวนเกิดจากการ
พัฒนาอยางตอเนื่องหลายปการศึกษา  บทความทุกบทความท่ีตีพิมพในหนังสือนี้ไดผานการพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู  ความสามารถทั้งทางทฤษฎี  การปฏิบัติจริง และมีประสบการณในการสอน
นักเรียนและนิสิตนักศึกษามาเปนเวลาไมนอยกวา  30  ป 

 

  ภาพปกหนาเปนรูปตนไมท่ีมีรูปทรงงดงามแข็งแรง แตใหความรูสึกออนโยน  ตนไมนี้
เปรียบเสมือนนักเรียน  ซ่ึงไดรับการบมเพาะเล้ียงดูจากโรงเรียนดวย  อาหารแหงความรูและความดี โรงเรียนฯ 
เช่ือม่ันวา  ตนไมท่ีเจริญอยางแข็งแรง  สวยงามและม่ันคงเชนนี้  จะทําหนาท่ีเปนผูใหท่ียิ่งใหญตอสังคม  
เพราะตนไม ทําหนาท่ีเปนท่ีพักพิงของหลากหลายชีวิต เปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก  เปนผูสงแกส
ออกซิเจนแกทุกสรรพสัตว  และชวยดูดซับแกสคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศโลก  ในขณะท่ีตนไมเปน
ผูใหส่ิงตาง ๆ แกโลกมากมาย  แตตนไมกลับมีความตองการส่ิงจําเปนเขาสูตนเองเพียงเล็กนอยเทานั้น เฉกเชน 
นักเรียนท่ีผานการอบรมส่ังสอนจากโรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  ดวยใจของอาจารยท่ีเปยมดวยความรัก
และเมตตา  เม่ือนักเรียนเติบโตเปนผูใหญ  นักเรียนจะสรางคุณประโยชนใหแกสังคมได  เชนเดียวกับตนไม 
สวนภาพประกอบในปกคั่นบทความแตละบทความ  เม่ือนํามาเรียงตอเนื่องกันจะส่ือความไดวา โรงเรียนฯ 
เปนแหลงกอเกิดนวัตกรรม เพราะสมาชิกของของโรงเรียนมีอิสระในการต้ังคําถามและแสวงหาคําตอบดวย
วิธีการตาง ๆ จนทําใหได ผลผลิตใหม อยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 



  โรงเรียนฯ  หวังเปนอยางยิ่งวา  หนังสือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ... ของครูสาธิตเกษตร    
จะเปนสวนหน่ึงในการตอยอดความคิดและประสบการณของอาจารยทุกทาน จนนําไปสูการสรางสรรค
นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน เพื่อใหวงการศึกษาไทยมีกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเยาวชน    
รุนใหมซ่ึงเจริญเติบโตในส่ิงแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  หากทานผูอานมีขอเสนอแนะหรือ
ตองการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โปรดสงไปท่ีกองบรรณาธิการดวยจักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 

          
รศ.เสารรัตน  ภัทรฐิตินนัท)                                                                                               (

                                                                                                          บรรณาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
           

 หนา 

ตอนที่ 1  บทความวิจัย 
 

 การพัฒนาคุณธรรมดานจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  
 ดวยกิจกรรม ๑ วัน ๑ ความดี    

 รศ.ดร.จิราภรณ  ศิริทวี  และคณะ 
 

 การปลูกฝงวัฒนธรรมการไหว ดวยการปฏิบัติตามขอตกลง 
 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  

 ผศ. ณัชชา  สุดลาภา  และคณะ  

 การพัฒนาการฝกตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของนักเรียนหญิง 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
 ผศ.รวีโรจน  จนัทรหอม 

 

 การพัฒนาเกณฑการประเมินกิจกรรมและงานเพื่อบันทึกในรายงาน 
 คุณลักษณะพิเศษ  

 ผศ.วิภาทิพย  อรรถไชยพัฒน  และนางสาวอัมพรรัตน  โสพิกุล 
 

 การศึกษาผลการสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเรื่องปรากฎการณดอปเปลอร 
 ผศ.สมศักดิ์  เตชะโกสิต 

 

 การพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนสาธิต   
 แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 ที่เขารวมโครงการ KU-JP Broadband Project  

 รศ.เสารรัตน  ภัทรฐิตินันท  และคณะ 
 

 การสงเสริมการทํางานอยางเปนระบบดวยกิจกรรมสนทนายามเชา 
 ผศ.อารดา  เตชะไกศิยวณิช  และนางสาวอรุณนี  วรรณทว ี
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สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

ตอนที่  2   บทความเชิงวิชาการ 
 

 เรียนภาษาไทยอยางเพลินใจดวยเสียงเพลง  
 ผศ.กฤติยา  เรวัต 

 

 จิตอาสาพัฒนาความเปนมนุษย  
 รศ.ดร.จิราภรณ  ศิริทว ี

 

 สอนงานบานดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  
 ผศ.พรทิพย  สุนทรนันท 

 

 เรียนรูรวมกนักับการศึกษาพันธุไมระหวางครูกับศิษย 
 ในกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน 

 ผศ.มาลินท  อิทธิรส 
 

 เกมส่ือภาษา  พัฒนาการเรียนรู  
 ผศ.ลําดวน  ทองพรหม 

 

 หุนจําลองสวนประกอบของเซลล…สรางความรูจากการจับตอง 
 อาจารยสุรเดช  ศรีทา 

 

 การสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรม  
 ผศ.สุรีพันธ  เกียนวัฒนา 

 

 ลายมือสวยดวย “ตัวเรา” 
 ผศ.อัญชิรา  เศรษฐลัทธ  
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ตอนที่ ตอนที่ 11      

บทความวิจัยบทความวิจัย
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 4 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “๑ วัน  ๑ ความดี” 
สามารถสรางจิตสํานึกการทํา 
ประโยชนเพื่อสวนรวม ... 
ประสบการณที่ไดรับทําให 

นักเรียนตระหนักถึงการดําเนิน 
ชีวิตบนทางที่ถูกตอง ... 

พัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน 
 
 
 
 
 
 

 



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 5

การพัฒนาคุณธรรมดานจิตอาสาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 - 6  ดวยกิจกรรม ๑ วัน ๑ ความดี 

A Development of Grade 10 - 12 Students’  
Service-Minded Virtue with 1- Day -1- Goodness Activities 

 
รศ.ดร.จิราภรณ ศิริทวี*    Associate Professor Dr. Chiraporn Sirithavee  
รศ.ประวิทย แซเตีย  Associate Professor Pravit Saetai 
ผศ.สุมาลี เกษรวนิชวัฒนา  Assistant Professor Sumalee Kesonwanitwatana 
ผศ.อํานาจ รุจิราวรรณ  Assistant Professor Amnat Rujirawan 
ผศ.มาลินท อิทธิรส  Assistant Professor Malin Itthiros 
ผศ.รังสรรค โสวัณณะ  Assistant Professor Rangson Sowanna 
  

บทคัดยอ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางจิตสํานึกการทําประโยชนเพื่อสวนรวม  ฝกทักษะการลง
มือปฏิบัติจริง  พัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตในทางท่ีถูกตอง  และ
ปลูกฝงความกตัญูตอสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย  ประชากรคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4, 5 และ 6 ปการศึกษา  2550  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
จํานวน  707  คน  กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมอยางงายตามประเภทของเครื่องมือวิจัย  ซ่ึงไดแก  ขอเขียน
ปลายเปดแสดงความคาดหวังและขอเขียนปลายเปดแสดงความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” ใช
รอยละ 50 ของจํานวนนักเรียนท่ีปฏิบัติงาน   ณ สถานสงเคราะห  แบบประเมินกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” 
ใชรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานสงเคราะห  เคร่ืองมือวิจัย  ไดแก  ขอเขียนปลายเปด
แสดงความคาดหวังและขอเขียนปลายเปดแสดงความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” และแบบ
ประเมินกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี”  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี  คารอยละ  และการ
วิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนต้ังความคาดหวังวาจะมีสวนในการทําใหเด็ก ๆ ในสถาน
สงเคราะหมีความสุข ไดประสบการณในการเล้ียงเด็ก  ไดประสบการณท่ีดี  ไดทําประโยชนใหสังคมและ
ไดเปนคนดีของสังคม  ผลการประเมินกิจกรรมพบวาการดําเนินกิจกรรม “๑ วัน ๑   ความดี” บรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวทุกประการ โดยนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ 4 (มาก) จํานวน  5 
รายการจาก 8 รายการ ไดแก  นักเรียนไดเรียนรูผานการปฏิบัติจริง  (รอยละ 88.69) กิจกรรม “๑ วัน ๑ ความ
ดี”  สามารถสรางจิตสํานึกการทําประโยชนเพื่อสวนรวม  (รอยละ 81.89) ประสบการณท่ีไดรับทําให
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นักเรียนตระหนักถึงการดําเนินชีวิตในทางท่ีถูกตอง  (รอยละ 81.19)  กิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” ชวยให
นักเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน (รอยละ 73.98) และความคุมคาของงบประมาณท่ีไดใชไป 
(รอยละ 43.85)  สวนอีก 3 รายการนักเรียนมีความคิดเห็นในระดับ 3 (ปานกลาง)  สําหรับความรูสึกหลังการ
ปฏิบัติงานพบวา  นักเรียนรูตัววาเล้ียงเด็กได  ประทับใจในกิจกรรมมาก  ไดทําใหนองมีความสุข  ได
ประสบการณท่ีดี  เปนประโยชน  ไดชวยเหลือสังคม  และรูถึงความลําบากของพอแม  ซ่ึงสอดคลองกับ
ความคาดหวังท่ีนักเรียนต้ังไว 
 

คําสําคัญ คุณธรรม  จิตอาสา  สถานสงเคราะหเด็กออน  บริการชุมชน 
 

Abstract 
  The objectives of this research were to : (1) establish service -  minded virtue, (2) 
practice actual-performance skills, (3) develop cooperative work, (4) be conscious of leading a virtuous 
life, and (5) inculcate the sense of gratitude towards the institute of Nation, Religion and Monarch.  The 
subjects were 707 of  10th – 12th grade  students of the academic year 2550 of Kasetsart University 
Laboratory School, Center for Educational Research and Development. Simple random was used to draw 
3 sample groups; 50 percent of the whole population who attempted the open-ended question on the 
expectation of 1 - day - 1 - goodness activity, 100 percent who answered the evaluation form; and 50 
percent who made comments on the satisfaction of the 1 - day - 1 - goodness activity. Frequency, 
percentage, and content analysis were used to analyze the data. The research results revealed that the 
students had expected to make children in the Babies’ Homes happy and make themselves useful to the 
public.  The evaluation of the activity showed that 5 out of 8 items were rated 4 (a lot) that were – students 
learned from actual-performance work (88.69 %), the activity established service – minded virtue (81.89 
%),  students were conscious of leading a virtuous life (81.89 %),  students developed cooperative work 
(73.98 %), and the budget was worthy spending (43.85 %).  The other 3 items were rated 3 (moderate).  
At the end of the 1 - day - 1 - goodness activity, the students concluded that they had acquired good  
experience and had been satisfied with the one – day service they provided for the children in the Babies’  
Homes.  Students’ satisfactions of how to take good care of children and how to be useful to the public 
were highly met as expected. 
 

Key  words Virtue, Service – minded virtue, Babies Homes,  public service 
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บทนํา 
  สืบเนื่องจากแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในอนาคต กําหนดใหมีการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ในหัวขอจิตอาสา เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกเยาวชนในการมีสวนชวยเหลือสังคม
สวนรวมใหมีความสุข และผลจากการประชุม “เวทีจุดประกายสูสมัชชาคุณธรรม” ซ่ึงเปนการเตรียมการ
จัดการประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28 – 29 ตุลาคม  2548      
ณ  หอประชุมแหงชาติสิริกิต  ท่ีประชุมไดรวมกันระดมขอมูลในเร่ืองความเคล่ือนไหวในการทํางานพัฒนา
คุณธรรมในแตละองคประกอบ จิตอาสา เปนหัวขอหนึ่งท่ีไดรับการเสนอ (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง
แผนดินเชิงคุณธรรม, 2548) มีขอมูลเพิ่มเติมคือ กลุมองคกรท่ีทํางานดานอาสาสมัครในสังคมไทยเกิดข้ึนมา
นานแลวแตหลังเกิดเหตุการณคล่ืนยักษสึนามิ ในชวงปลายป 2547 ท่ีผานมา ไดทําใหเกิดเหตุการณความ
ตื่นตัวเร่ืองของจิตอาสาข้ึนในสังคมไทยจํานวนมาก  ท่ีนาสนใจคือ ความต่ืนตัวของเยาวชน ปญญาชน และ
คนในวัยทํางานตอการทํางานอาสาสมัครในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงนับเปนโอกาสท่ีควรไดรับการตอยอดใหเกิด
ความเขมแข็ง ยั่งยืน และขยายตัวสูวงกวางตอไป 
 

  จิตอาสา หมายถึง จิตท่ีพรอมจะสละเวลา แรงกาย สติปญญาเพ่ือสาธารณประโยชน เปนจิต
ท่ีมีความสุขเม่ือไดทําความดี อันเกิดจากพื้นฐานความคิด 4 ประการหลัก ไดแก (1) เปนการบําเพ็ญ
ประโยชนตอสวนรวมมิใชเพื่อสวนตัว (2) เปนการกระทําท่ีเปนไปโดยความสมัครใจ (3) เปนการกระทําท่ี
ไมมุงหวังผลตอบแทนในรูปสินจางรางวัล และ (4) เปนการอุทิศกําลังกาย กําลังใจ และเวลาใหสวนรวม 
ไมใชอุทิศกําลังทรัพยแตเพียงอยางเดียว (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม, 2548) 
 

  แนวทางในการพัฒนาจิตอาสาใหเกิดในสังคมไทยอยางตอเนื่องและขยายวงกวางคือ การ
ดําเนินการเชิงรุก และหัวขอหนึ่งในการดําเนินการคือ สนับสนุนใหเยาวชนมีประสบการณการทํางาน
อาสาสมัคร เรียนรูสภาพปญหาสังคมจริงผานนโยบายของสถานศึกษา หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับเง่ือนไขและปจจัยท่ีจะสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการ
พัฒนางานทางดานจิตอาสาประกอบดวย สถานศึกษาตองเร่ิมตนจากตนเอง ดวยการผลักดันทางดาน
นโยบายจัดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาเครือขายเพ่ือแลกเปล่ียนองคความรู วิธีปฏิบัติ ประสบการณ และ
พัฒนางานรวมกัน 
 

  จากเหตุผลดังกลาว โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา จึงไดริเร่ิมวางแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค หัวขอจิตอาสา ดวยการทําความดี
เพื่อสังคม อีกท้ังในปการศึกษา 2550 เปนปมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ทางภาครัฐประกาศใหหนวยงานทั่วประเทศจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จึงจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ โดยใชช่ือโครงการวา “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหา
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มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 9 กิจกรรม 
หนึ่งในเกากิจกรรมคือ กิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” โดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกในการทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวมดวยการเปนอาสาสมัครชวยเหลืองานในบานเด็กออนรังสิต บานเด็กออนพญาไท 
และบานเด็กออนปากเกร็ด นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนตระหนักถึง
การดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง และปลูกฝงความกตัญูตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากร  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 จํานวน 707  คน 
2. กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมอยางงายตามประเภทของเคร่ืองมือวิจัย  ซ่ึงไดแก  

ขอเขียนปลายเปดแสดงความคาดหวังและขอเขียนปลายเปดแสดงความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความ
ดี” ใชรอยละ 50 ของจํานวนนักเรียนท่ีอาสาไปทํางานท่ีสถานสงเคราะห แบบประเมินกิจกรรม “๑ วัน ๑ 
ความดี” ใชรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนท่ีอาสาไปทํางานท่ีสถานสงเคราะห 

3. เคร่ืองมือวิจัย  ไดแก  ขอเขียนปลายเปดแสดงความคาดหวังและขอเขียนปลายเปด
แสดงความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” และแบบประเมินกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี”    

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.1 ประธานคณะกรรมการงานศึกษาเด็กมัธยมประชุมนักเรียนและอาจารยประจําช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 -6 เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค  กําหนดการและขอตกลงในการปฏิบัติกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความ
ดี” 

4.2 จัดกิจกรรม  “๑  วัน  ๑  ความดี”  ณ  สถานสงเคราะห  3 แหง  ไดแก  สถาน
สงเคราะหเด็กออนพญาไท  สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด  และสถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต  
ชวงเวลา 06.00 – 18.00  น.  จํานวน  3  วัน  วันละ 1 ระดับช้ัน  โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 หอง 1, 2, 
3 และ 4  ปฏิบัติกิจกรรมที่สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต  หอง 5 และ 6 ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสถานสงเคราะห
เด็กออนพญาไท  และหอง 7  ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด 
 กอนท่ีนักเรียนจะออกเดินทางไปทํากิจกรรม  “๑ วัน ๑ ความดี”  ท่ีสถาน
สงเคราะหท้ัง  3  แหง  ประธานคณะกรรมการงานศึกษาเด็กมัธยม  ขอความอนุเคราะหจากอาจารยประจํา
ช้ันใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นในหัวขอ ความคาดหวังท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี”  
 กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติท่ีสถานสงเคราะห เชน เปนพี่เล้ียงสอนนอง ดูแลนอง
ในการเลน   การรับประทานอาหาร  สงนองไปโรงเรียน  พานองไปตัดผม  พานองเลนเกม เปนผูชวยแพทย
ดูแลนองท่ีปวย   ทาสีตกแตงผนังกําแพง จัดปายนิเทศ  เปนตน  (ตัวอยางกิจกรรมดังภาคผนวก) 

4.3 เม่ือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันนั้น ๆ เสร็จ  อาจารยท่ีปรึกษาประชุมรวมเพ่ือ
สรุปผลการทํางาน  ใหนักเรียนประเมินผลกิจกรรมดวยแบบประเมินกิจกรรม  “๑ วัน ๑ ความดี”  ซ่ึงเปน
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แบบมาตรประมาณคา  4  ระดับ  กําหนดเกณฑไววา  4  หมายถึง มาก  3 หมายถึง ปานกลาง  2  หมายถึง 
นอย และ 1 หมายถึง ปรับปรุง  และเขียนแสดงความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม  “๑ วัน ๑ ความดี”   

5. การวิเคราะหขอมูล 
5.1 ขอเขียนปลายเปดแสดงความคาดหวังและความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ 

ความดี” วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  แจกแจงเปนความถ่ีและคิดคารอยละ
ของความถ่ีท้ังหมดของแตละระดับช้ัน 

5.2 แบบประเมินกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” วิเคราะหขอมูลโดยการหาความถ่ีและ
คารอยละของแตละระดับความคิดเห็นเปนรายขอ 
 
ผลการวิจัยและวิจารณ 

 ตอนท่ี  1  ความคาดหวังท่ีมีตอกิจกรรม    “๑วัน ๑ ความดี”  
   ผลการวิเคราะหขอมูลขอเขียนปลายเปดแสดงความคาดหวังท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน 
๑  ความดี” กอนการปฏิบัติกิจกรรม  ปรากฏในตารางท่ี 1 – 3 ดังน้ี 
 

ตารางท่ี  1  ความถี่และคารอยละของความคาดหวังท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” ของนักเรียนช้ัน
 มัธยมศึกษาปท่ี 4   (จํานวนความถ่ีท้ังหมด 204)         

              

ความคาดหวัง ความถี่ รอยละของความถี่ 
1.  อยากเห็นเด็กมีความสุข 32 15.68 
2.  ไดประสบการณเล้ียงเด็ก 23 11.27 
3.  ไดเปนคนดีของสังคม  16 7.84 
4.  ทําใหเด็กมีความสุข 16 7.84 

   

  จากตารางท่ี 1  แสดงวา ความคาดหวังของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการ
ไปใหบริการชุมชนที่สถานสงเคราะห 3 อันดับแรกมีดังนี้  อยากเห็นเด็กมีความสุข (รอยละ15.68) ได
ประสบการณเล้ียงเด็ก (รอยละ11.27)  ไดเปนคนดีของสังคม (รอย 7.84) และทําใหเด็กมีความสุข (รอยละ 
7.84) 

 

ตารางท่ี  2 ความถี่และคารอยละของความคาดหวังท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” ของนักเรียนช้ัน
 มัธยมศึกษาปท่ี 5 (จํานวนความถ่ีท้ังหมด 250)         
                                                                                                                                                  

ความคาดหวัง ความถี่ รอยละของความถี่ 
1.  อยากใหนองมีความสุข 40 16.00 
2.  ทําประโยชนใหสังคม 27 10.80 
3.  ไดประสบการณที่ดี 21 8.40 
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  จากตารางท่ี 2  แสดงวา ความคาดหวังของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ท่ีมีตอการ
ไปใหบริการชุมชนท่ีสถานสงเคราะห 3 อันดับแรกมีดังนี้ อยากใหนองมีความสุข (รอยละ 16.00) ทํา
ประโยชนใหสังคม (รอยละ 10.80)  และไดประสบการณท่ีดี (รอยละ 8.40)  
 

ตารางท่ี  3 ความถี่และคารอยละของความคาดหวังท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” ของนักเรียนช้ัน
 มัธยมศึกษาปท่ี 6  (จํานวนความถ่ีท้ังหมด 238)       
                                                                                                                                        

ความคาดหวัง ความถี่ รอยละของความถี่ 
1.  สามารถมอบความสุขใหเด็ก 42 16.80 
2.  จะไดฝกเล้ียงเด็กอยางถูกวิธี 20 8.40 
3.  ไดทําประโยชนแกสวนรวม 16 6.72 

   

  จากตารางท่ี 3  แสดงวา ความคาดหวังของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ท่ีมีตอการ
ไปใหบริการชุมชนท่ีสถานสงเคราะห 3 อันดับแรกมีดังนี้ สามารถมอบความสุขใหเด็ก  (รอยละ16.80)  จะ
ไดฝกเล้ียงเด็กอยางถูกวิธี (รอยละ 8.40)  และไดทําประโยชนแกสวนรวม (รอยละ6.72)  
 

  จากตารางท่ี 1 – 3 สรุปไดวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6  ตั้งความคาดหวังวาจะมีสวน
ในการทําใหเด็ก ๆ ในสถานสงเคราะหมีความสุข ไดประสบการณในการเล้ียงเด็ก  ประสบการณท่ีดี  ทํา
ประโยชนใหสังคมและไดเปนคนดีของสังคม 
 

 ตอนท่ี  2  ผลการประเมินกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี”  
  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี”  โดยนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6  จํานวน 707 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 จํานวนและคารอยละของระดับความคิดเห็นจากแบบประเมินกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  (จํานวนนักเรียนท้ังหมด 707 คน)   

   

จํานวนและรอยละของระดับความคิดเห็น 

4  (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (นอย) 1 (ปรับปรุง) รายการประเมิน 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. กิจกรรม “๑ วนั ๑ ความด”ี สามารถสรางจิตสํานกึ 
    การทําประโยชนเพื่อสวนรวม 

579 81.89 122 17.26 5 0.71 1 0.14 

2. กิจกรรม “๑ วนั ๑ ความด”ี สามารถปลูกฝงความ 
    กตัญูตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

234 33.10 367 51.91 92 13.01 14 1.98 

3. กิจกรรม “๑ วนั ๑ ความด”ี ชวยใหนักเรียนได 
    พฒันาทักษะการทํางานรวมกบัผูอื่น 

523 73.98 168 23.76 15 2.12 1 0.14 

4. กิจกรรม “๑ วนั ๑ ความด”ี เปนกิจกรรมที่นักเรียน 
   ไดเรียนรูผานการปฏิบัติจริง 

627 88.69 77 10.89 3 0.42   

5. การดําเนินโครงการเปนไปอยางมีข้ันตอน 290 41.02 373 52.76 43 6.08 1 0.14 
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนิน 
    โครงการ 

305 43.14 335 47.38 66 9.34 1 0.14 

7. ความคุมคาของงบประมาณทีไ่ดใชไป 310 43.85 309 43.70 75 10.61 13 1.84 
8. ประสบการณทีไ่ดรับทําใหนักเรียนตระหนักถึง 
    การดําเนินชีวิตในทางทีถู่กตอง 

574 81.19 121 17.11 10 1.42 2 0.28 

 
  จากตารางท่ี 4  แสดงวา  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 – 6  สวนใหญมีความเห็นใน
ระดับ 4 (มาก) 5 รายการจาก 8 รายการประเมิน เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอ 4. กิจกรรม “๑ วัน ๑ 
ความดี” เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนไดเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (รอยละ 88.69)   ขอ 1. กิจกรรม  “๑ วัน ๑ ความ
ดี” สามารถสรางจิตสํานึกการทําประโยชนเพื่อสวนรวม (รอยละ 81.89)   ขอ 8. ประสบการณท่ีไดรับทําให
นักเรียนตระหนักถึงการดําเนินชีวิตในทางท่ีถูกตอง (รอยละ 81.19) ขอ 3. กิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” ชวย
ใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน (รอยละ 73.98) และ ขอ 7. ความคุมคาของงบประมาณท่ี
ไดใชไป (รอยละ 43.85)  
 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 สวนใหญท่ีมีความเห็นอยูในระดับ 3 (ปานกลาง)  
จํานวน  3  รายการเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ขอ 5.  การดําเนินโครงการเปนไปอยางมีข้ันตอน (รอยละ  
52.76)  ขอ  2.   กิจกรรม  “๑  วัน  ๑  ความดี” สามารถปลูกฝงความกตัญูตอสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย (รอยละ 51.91) และขอ 6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  (รอยละ  
47.38)   

  

  



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 12 

  จากตารางท่ี 4  สรุปไดวาผลการประเมินโครงการสะทอนใหเห็นวาการดําเนินโครงการ “๑ 
วัน ๑ ความดี” บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวทุกประการ 
 

  ตอนท่ี  3  ความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” 
   ผลการวิเคราะหขอมูลขอเขียนปลายเปดแสดงความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน     
๑ ความดี”  หลังการปฏิบัติกิจกรรม  ปรากฏในตารางท่ี 5 – 7 ดังน้ี   
 

ตารางท่ี  5 ความถ่ีและคารอยละของความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” ของนักเรียนช้ัน     
 มัธยมศึกษาปท่ี 4  (จํานวนความถ่ีท้ังหมด 215)    
                                                                              

ความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม ความถี่ รอยละของความถี่ 
1.  รูตัววาเลี้ยงเด็กได 32 14.88 
2.  ทําใหนองมีความสุข 23 10.69 
3.  รูถึงความลําบากของพอแม 17 7.90 

   

  จากตารางท่ี 5  แสดงวา ความรูสึกของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีมีตอกิจกรรม 
“๑ วัน ๑ ความดี” 3 อันดับแรกมีดังนี้ รูตัววาเล้ียงเด็กได (รอยละ 14.88) ทําใหนองมีความสุข (รอยละ 10.69)  
และรูถึงความลําบากของพอแม (รอยละ7.90)  
 

ตารางท่ี  6 ความถี่และคารอยละของความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี”  ของนักเรียนช้ัน     
 มัธยมศึกษาปท่ี 5  (จํานวนความถ่ีท้ังหมด 342)  
    

ความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม ความถี่ รอยละของความถี่ 
1.  ไดเรียนรูการดูแลเด็ก 29 8.47 
2.  ประทับใจมากๆ 28 8.18 
3.  ทําประโยชนใหสวนรวม 28 8.18 
4.  ไดรับประสบการณที่เปนประโยชน 27 7.89 

 

  จากตารางท่ี 6  แสดงวา ความรูสึกของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ท่ีมีตอกิจกรรม 
“๑ วัน ๑ ความดี” 3 อันดับแรกมีดังนี้  ไดเรียนรูการดูแลเด็ก (รอยละ 8.47)  ประทับใจมากๆ และทํา
ประโยชนใหสวนรวม (รอยละ 8.18)  และไดรับประสบการณท่ีเปนประโยชน  (รอยละ 7.89)  
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ตารางท่ี  7 ความถ่ีและคารอยละของความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” ของนักเรียนช้ัน        
 มัธยมศึกษาปท่ี 6  (จํานวนความถ่ีท้ังหมด 285) 
 

ความรูสึกท่ีมีตอกิจกรรม ความถี่ รอยละของความถี่ 
1.  ประทับใจมาก 38 13.33 
2.  ไดประสบการณที่ดี 28 9.82 
3.  ไดชวยเหลือสังคม 26 9.12 

   

  จากตารางท่ี  7  แสดงวา ความรูสึกของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ท่ีมีตอกิจกรรม 
“๑ วัน ๑ ความดี” 3 อันดับแรกมีดังนี้  ประทับใจมาก (รอยละ 13.33) ไดประสบการณท่ีดี (รอยละ 9.82)  
และไดชวยเหลือสังคม (รอยละ 9.12)  
 

  จากตารางท่ี 5 -7 สรุปไดวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6  มีความรูสึกวาตนเองเล้ียงเด็ก
ได  ประทับใจในกิจกรรมมาก  ไดทําใหนองมีความสุข  ไดประสบการณท่ีดี  เปนประโยชน  ไดชวยเหลือ
สังคมและรูถึงความลําบากของพอแม  ซ่ึงสอดคลองกับความคาดหวังท่ีนักเรียนต้ังไว 
 

บทสรุป 
  กิจกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” นับวาเปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหเยาวชนมีประสบการณ
ทํางานอาสาสมัคร  เรียนรูสภาพปญหาท่ีแทจริงของสังคม  ไดพัฒนาคุณธรรมดาน จิตอาสาใหเกิดข้ึนในตัว
นักเรียนผานประสบการณตรง  ซ่ึงถาไดมีการจัดประสบการณในลักษณะเชนนี้อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  
จะกอใหเกิดคุณธรรมท่ีฝงรากลึกในตัวเด็ก  เพราะการเรียนรูคุณธรรมจากการบอกเลาก็ไมเทาเรียนรูผาน
การปฏิบัติจริง (จิราภรณ  ศิริทวี, 2551) 
 
รายการเอกสารและสิ่งอางอิง 
จิราภรณ  ศิริทวี.  2551.  “หนอนไหม ... สายใยคุณธรรม”  ใน  หลากหลายวิถี ... สรางคนดีสูสังคม 
 หนา 1 – 16. กรุงเทพมหานคร : กิเลนการพิมพ. 
เดิมแท  ชาวหินฟา. 2548. คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของประเทศ    
 ไตหวัน. กรุงเทพมหานคร : ศูนยสงเสริมและพัฒนาแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม). 2548. รวมแรงแข็งขันรวมกันทําดี : 
 สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม คร้ังท่ี 1.  กรุงเทพ : แปลนโมทิฟ. 
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ภาคผนวก 
 

ภาพกจิกรรม “๑ วัน ๑ ความดี” ท่ีสถานสงเคราะหเด็กออน 
 

                    
                                 เปนพ่ีเล้ียงสอนนอง                                                                พานองเลนออกกําลังกาย        
 

                    
                                 ดูแลนองเลนยามวาง                                                       ลางมือกอนรับประทานอาหารวาง 

 

                    
                       ดูแลนองรับประทานอาหารวาง                                                             สงนองไปโรงเรียน 
 

                    
                                  พานองไปตัดผม                                               สอนการบานนอง 
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                          พานองชมภาพบริเวณกําแพง                                                        รับนองกลับจากโรงเรียน 
 

                   
                       ฟงการบรรยายกอนการปฏิบัติงาน                                                         ทาสีกําแพง 

 

                    
                       ตกแตงหองเก็บอุปกรณของเลน                                                  เตรียมสีกอนลงมือปฏิบัติ 
 

                    
                                 ตกแตงหองเรียน                                                                           ตกแตงรถราง 
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                    จัดหองสมุดและหองแหงการเรียนรู                                                  จัดปายนิเทศในหองเรียน 
 

                    
                                     ทําแบบประเมิน                                                               ตัวอยางภาพบนผนังกําแพง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 

 

17

 

 
 

 
เวลาที่มีปญหา ... 
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การไหวเปนวัฒนธรรมไทยท่ีควร 
อนุรักษใหคงอยู เพื่อแสดงถึง 
ความเปนคนไทย การใชวิธีการ 
กระบวนการเชิงบวกของครู 
ทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญ 
ของการไหว และเกิดความ 
ภาคภูมิใจที่จะทําความดี 

 
 
 
 
 
 
 

 



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 19

การปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลง 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

Inculcating the Traditional Thai Greeting (Wai) in the 
Second Grade Students of  Kasetsart University Laboratory 
School, Center for  Educational Research and Development. 

 
ผศ. ณัชชา สุดลาภา*              Assistant Professor  Nuchcha      Sudlapa 
ผศ. ปรียา  บุญวศิน Assistant Professor  Preeya          Boonwasin  
อาจารยทัศพร   สุวรรณปกษ Miss Tussaporn                            Suwannapak 
อาจารยดารารัตน         ฉัตรอนันทเวช Mrs. Dararat                                 Chatanantavet 
อาจารยจิตติมา  พิศาภาค                                   Miss Jittima                                  Pisapak 
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยเร่ือง การปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติขอตกลงของนักเรียน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  2  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการที่ครูใชในการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติ
ตามขอตกลง  เพ่ือศึกษาผลการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลงของนักเรียนและเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอโครงการ  ประชากรไดแก อาจารยประจําช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  2  จํานวน  16  คน  และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 261 คน เปนนักเรียนชาย 
133 คน  นักเรียนหญิง  128 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบบันทึกการสังเกต
ของอาจารย  แบบบันทึกผลการปฏิบัติของนักเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยสถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก   การหาคาความถ่ี  คารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา  ซ่ึงในการวิจัย มี
วิธีดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 1) ประชุมอาจารยประจําช้ันเพื่อช้ีแจงการทําโครงการวิจัย 2) อาจารยประจําช้ัน
เก็บรวบรวมขอมูลการแสดงพฤติกรรมการไหวของนักเรียนจากแบบบันทึกการสังเกตของอาจารยและแบบ
บันทึกการไหวของนักเรียนกอนเร่ิมโครงการ 3) อาจารยประจําช้ันนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาอภิปราย
รวมกัน  4) ประชุมรวมนักเรียนท้ังระดับช้ันเพื่อพูดคุยถึงความสําคัญของวัฒนธรรมการไหวของไทย พรอม
ท้ังช้ีแจงขอตกลงและการปฏิบัติ 5) นักเรียนลงมือปฏิบัติและบันทึกลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติ  6) 
อาจารยประจําช้ันเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกการสังเกตของอาจารยและวิเคราะหขอมูล  7) อาจารย
สรุปผลการปฏิบัติของนักเรียนเปนรายเดือน 8) นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจตอโครงการหลังจาก

  



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 20 

การดําเนินโครงการเสร็จส้ินลง ผลการวิจัยพบวา วิธีการท่ีอาจารยใชในการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวใหกับ
นักเรียนมากท่ีสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  อาจารยใหนักเรียนท้ังหองเสนอช่ือเพ่ือนท่ีนักเรียนเห็นวามีมารยาท
งามไหวสวยสมํ่าเสมอในแตละสัปดาหและอาจารยแสดงความช่ืนชมนักเรียนท้ังหองเม่ือพบวานักเรียน
แสดงพฤติกรรมการไหวเพิ่มข้ึน  คิดเปนรอยละ 100  อันดับท่ี 2  อาจารยกระตุนเตือนนักเรียนโดยการตั้ง
คําถามในชวงเชาวา “นักเรียนสวัสดีอาจารยและบันทึกหรือยัง” คิดเปนรอยละ 87.50  อันดับท่ี  3  อาจารย
แจงผลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการไหวของนักเรียนเพื่อเปนขอมูลยอนกลับเม่ือพบวานักเรียนแสดง
พฤติกรรมการไหวนอยลง  คิดเปนรอยละ 81.25  สวนผลการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตาม
ขอตกลงของนักเรียน  พบวา  นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไหวเพิ่มข้ึนตามลําดับโดยมีอัตราสวนระหวาง
นักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมการไหวสมํ่าเสมอกับนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมการไหวไมสมํ่าเสมอ ตั้งแตเร่ิม
กิจกรรมถึงคร้ังสุดทายท่ีเก็บขอมูลท้ังหมดจํานวน 5 คร้ัง เรียงลําดับจากคร้ังท่ี 1-5 ดังนี้ 20:80,  30:70,  
36:64,  45:55 และ 60:40 ผลของความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรม “การปลูกฝง
วัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลง”  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ 
โดยรายการท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ กิจกรรม “การปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติ
ตามขอตกลง” ชวยปลูกฝงลักษณะนิสัยท่ีดีในการไหวใหกับนักเรียน คิดเปนรอยละ 78.46 ความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีใหเหตุผลของการแสดงพฤติกรรมการไหวมากท่ีสุดคืออาจารยเปนผูมีพระคุณอยากใหอาจารยช่ืน
ใจ ประทับใจ คิดเปนรอยละ 15.32 ของนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
  

คําสําคัญ การปลูกฝง  วัฒนธรรมการไหว  การปฏิบัติตนตามขอตกลง 
 

Abstract 
  The objectives of this research were to study the teachers’ methodologies used to 
inculcate the traditional Thai greeting (Wai) to second grade students, to study the students’ performance 
after the inculcation and to study the students’ satisfaction with and the opinion on the program. The 
subjects were 16 second- graded classroom teachers and 261 second-graded students - 133  boys and 128 
girls.  The research instruments were; a teacher’s  observation form, a student’s data-receded sheet, and an 
evaluation form asking the students’ satisfaction  with the program. Frequency , percentage and content 
analysis were used to analyze the data. The research methodologies used were; 1) the teachers held a 
conference to set the objectives of the program,  2) the teachers observed students perform  “Wai”,          
3) the teachers analyzed the observed data, 4) the teachers held a student meeting to explain the essence of 
the program, 5) the students acted upon an agreement, 6) the teachers collected and analyzed the data,     
7) the teachers made a monthly  evaluation, and  8) the students completed an evaluation form at the end 
of the program.  The research results revealed that the three most popular methods used by the teachers 
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were; the teachers allowed the fellow students to raise names of the students who performed “Wai” 
gracefully (100%), teachers praised the whole class when the amount of the “Wai” performance was 
higher (100%), the teachers stimulated the students to perform their “Wai” by asking a question  - “Have 
you “Wai” and recorded the data?” (87.50%), and the teachers gave an immediate feed back when the 
amount of “Wai” performance was reduced (81.25%). The results from the inculcation of the “Wai”  
indicated that the ratio of the number of the students who frequently performed “Wai” to the number of 
the students who occasionally performed “Wai” collected from five assessments were as follows: 28:80, 
30:70, 36:64, 45:55, and 60:40. The students were highly satisfied with all aspects of the program.  The 
first rank was - the program could inculcate good characteristic in performing “Wai” (78.46%). As for the 
reason why they performed the “Wai”, 15.32% of the students said that they wanted the teachers be happy 
with their “Wai”  performance. 
 

Key  words Inculcation ,  Traditional Thai Greeting (Wai), Acting Upon an Agreement 
 

บทนํา 
การไหว  เปนวัฒนธรรมอันงดงามรวมทั้งเปนส่ิงท่ีแสดงถึงเอกลักษณและเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของชนชาติไทย แตปจจุบันกําลังเลือนหายและถูกละเลยอยางนาเสียดาย   
 

  สุนทรี  โคมิน และสนิท  สมัครการ (สุนทรี  โคมิน และสนิท  สมัครการ, 2522) อางถึงผล
ของการทําประชามติเพื่อสะทอนภาพรวมทางวัฒนธรรมของธีรยุทธ บุญมี พบวา “ของดี” ของไทยท่ีคนคิด
วาหายไป คําตอบอันดับหนึ่งคือวัฒนธรรมไทย เชน การไหวและรอยยิ้ม ประเทศไทยซ่ึงไดช่ือวามี
วัฒนธรรมท่ีงดงาม เปนดินแดนแหงรอยยิ้ม (Land of Smile) ท่ีผูคนรูจักไปท่ัวโลกกลับกําลังสูญเสียส่ิง
เหลานี้ไป  ท้ังๆ ท่ีการไหวเปนมารยาทแบบไทยท่ีเราคุนเคยกันดี ตั้งแตเด็กจนเปนผูใหญ  
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลของอาจารยระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  ในชวง 2 สัปดาหแรก
ของการเปดเรียนภาคตน  ปการศึกษา  2550 พบวา  นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไหวอาจารยอยางสมํ่าเสมอ
เพียงรอยละ  10  เทานั้น  และพฤติกรรมการไหวยังขาดความสวยงามถูกตองเหมาะกับกาลเทศะ  เชน  
นักเรียนจะยกมือไหวขณะเดินสวนกับอาจารย  นักเรียนวิ่งผานอาจารยโดยไมกลาวทักทายและหยุดไหว  
นักเรียนยกมือไหวท้ังท่ีมีส่ิงของ  เชน  กระเปา  รองเทา  แจกันอยูในมือ  ซ่ึงดูแลวเปนภาพท่ีขาดความงดงาม
ของการไหวแบบไทย  และมีนักเรียนจํานวนมากท่ีไมแสดงพฤติกรรมการไหวเลย 

 

จากปญหาดังกลาว  อาจารยระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การปลูกฝงวัฒนธรรม การไหวใหแกนักเรียน  เพราะการไหวมิใชส่ิงท่ีมีมาแตกําเนิด  แตเปนส่ิงท่ีเด็ก  ๆ  
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จะตองคอย ๆ  เรียนรู  จากบุคคลรอบขาง  ซ่ึงโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญสําหรับการปลูกฝงวัฒนธรรม
การไหวใหแกนักเรียน  ประกอบกับแนวคิดของเพียเจต (Piaget, 1975)  ท่ีไดกลาวถึง  การพัฒนาทาง
จริยธรรมของมนุษยวาจะเปนไปตามข้ันและข้ึนอยูกับวัย  โดยเฉพาะเด็กอายุระหวาง  5-8  ปเปนข้ันของการ
ยอมรับกฎเกณฑจากผูมีอํานาจเหนือตน  เชน  บิดา  มารดา  ครู  ดังนั้นอาจารยระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  
จึงไดประชุมระดมความคิดเพื่อหาวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการกําหนดเปนรูปแบบการปลูกฝงวัฒนธรรมการ
ไหวใหกับนักเรียน จากประสบการณท่ีอาจารยเคยใชในการฝกวัฒนธรรมการไหวใหกับนักเรียนในปการศึกษา
ท่ีผานมา  หากแตขาดการดําเนินการท่ีเปนระบบและการเก็บขอมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  
คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวโดยการใชวิธีการปฏิบัติตาม
ขอตกลงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  2  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา  ภาคตน   ปการศึกษา  2550  โดยมีคําถามวิจัย  3  คําถาม  คือ         

1. อาจารยใชวิธีการ กระบวนการใดในการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวใหกับนักเรียน 
2. เม่ือใชวิธีการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลงของนักเรียนแลว

นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมการไหวเพิ่มมากข้ึนหรือไม  อยางไร 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตาม

ขอตกลงหรือไม อยางไร  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  จากคําถามวิจัยขางตน คณะผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ขอ ไดแก  

1. เพื่อศึกษาวิธีการ กระบวนการที่อาจารยใชในการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการ
ปฏิบัติตามขอตกลงใหกับนักเรียน 

2. เพื่อศึกษาผลการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลงของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการปลูกฝงวัฒนธรรมการ
ไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลง 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research)  ซ่ึงมีรายละเอียดของการ
ดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  2  ท่ีเรียนใน 
ภาคตน  ปการศึกษา  2550  จํานวน  261  คน  เปนนักเรียนชาย 133 คน นักเรียนหญิง 128 คน และอาจารย
ประจําช้ันระดับประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 16 คน 
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2. วิธีดําเนินงานและการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลง ดังนี้ 
2.1 สัปดาหแรกของภาคเรียนอาจารยประจําช้ันเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติตนใน

การไหวของนักเรียนจากการสังเกตแลวบันทึกผล และใหนักเรียนบันทึกการไหวลงในแบบบันทึกตาม
เกณฑท่ีกําหนด นั่นคือ หากนักเรียนสวัสดีอาจารยไดครบ 3 คน (ไมนับรวมอาจารยประจําช้ัน) ใหลงบันทึก
ของวันท่ีไดมีการปฏิบัติ 

2.2 สัปดาหท่ี 2 ของภาคเรียนอาจารยประจําช้ันนําขอมูลท่ีไดจากสัปดาหแรกมา
อภิปรายรวมกับนักเรียนในชวงสนทนายามเชา (Home room) โดยอาจารยไดช้ีแจงและโนมนาวใหนักเรียน
เห็นความสําคัญของการไหว พรอมท้ังใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 

นในช่ัวโมงสนทนายามเชา 
(Home room) และใช ยวกับการใหความสําคัญ
กับการไหวท่ีถูกต  การกลาวคําสวัสดี
ของนักเรียนหญิ กการไหวท่ีถูกตอง  
อาจารยแตละห

แก 1) เม่ือนักเรียนพบ
อาจารย  นักเรียนต ัสดีคะ 2) ใน 1 วัน หาก
นักเรียนไหวอาจารย ันทึกลงในแบบบันทึก
ผลการปฏิบัติของห บเปน  1  คะแนนใหกับ
หองเรียน  เม่ือครบ การไหวอยางสมํ่าเสมอ 3  
ลําดับแรกในท่ีประช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติของนักเรียน 

2.3 สัปดาหท่ี  3   คณะผูวิจัยประชุมรวมนักเรียนท้ังระดับช้ั
เวลา 1 คาบ ของวิชาทักษะชีวิต  เพ่ือช้ีแจงใหนักเรียนทราบเก่ี

องเหมาะสมกับกาลเทศะ สาธิตวิธีการไหวท่ีถูกตองสวยงามแบบไทย
งและนักเรียนชาย หลังจากนั้นใหนักเรียนแตละหองไดทดลองฝ

องตรวจสอบและใหคําแนะนําเพิ่มเติมกับนักเรียนเปนรายบุคคล  
2.4  คณะผูวิจัยช้ีแจงใหนักเรียนทราบเก่ียวกับขอตกลง ได

องหยุดและยกมือไหว  พรอมกับกลาวคําทักทาย  สวัสดีครับ  สว
ไดครบ  3  คน ข้ึนไป  ไมนับรวมอาจารยประจําช้ัน  นักเรียนจะบ
องเรียน  เม่ือครบ  1  สัปดาห  ถานักเรียนทําไดครบทุกวัน  นั
  1  เดือนประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนปฏิบัติ
ุมระดับและใหนักเรียนเสนอแนะเพิ่มเติม 
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2.5 หลังจากการสรางขอตกลงแลว  อาจารยประจําช้ันสังเกตและบันทึกผลท่ีไดจาก
การสังเกตลงในแบบบันทึกของอาจารย และบันทึกวิธีการ กระบวนการท่ีใชสําหรับปลูกฝงวัฒนธรรมการ
ไหวใหกับนักเรียน  นักเรียนแตละคนบันทึกผลการปฏิบัติของตนเองลงในแบบบันทึกของหองเรียน   

2.6 คณะผูวิจัยนําผลท่ีไดจากแบบบันทึกของอาจารยและแบบบันทึกของนักเรียนมา
อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับผลที่เกิดข้ึน  พรอมท้ังวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบันทึกคะแนนของ
นักเรียนแตละคน   

2.7 คณะผูวิจัยรวมสรุปผลการดําเนินการเปนรายเดือนโดยวิเคราะหจากแบบบันทึก
ของอาจารยและแบบบันทึกผลการปฏิบัติของนักเรียนแตละหอง 

2.8 คณะผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัด
กิจกรรมการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลง  หลังจากกิจกรรมการปลูกฝงวัฒนธรรม
การไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลงส้ินสุดลง  ในสัปดาหสุดทายของการเรียนภาคตน 

3. เคร่ืองมือในการวิจัยประกอบดวย 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน  ไดแก  แบบบันทึกผลการ

ปฏิบัติของนักเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนเกี่ยวกับคะแนนการปฏิบัติในแตละ
วัน โดยนักเรียนจะทําการบันทึกดวยตนเองทุกวัน ใชเวลา 14 สัปดาห และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลดานความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดกิจกรรมการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลง แบงออกเปน 2 ตอน โดยตอนที่ 1 
เปนแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ ตอนท่ี 2 เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปด 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยประจําช้ัน ไดแก แบบบันทึก
การสังเกตของอาจารย มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมการไหวของ
นักเรียน แบบบันทึกวิธีการ กระบวนการที่อาจารยใชสําหรับปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวใหกับนักเรียน และ
แบบบันทึกการประชุมกลุม เพื่อสรุปวิธีการ กระบวนการท่ีอาจารยแตละทานไดใชสําหรับปลูกฝง
วัฒนธรรมการไหวใหกับนักเรียน โดยจะทําการบันทึกทุกสัปดาห จํานวน 14  สัปดาห 

4. การวิเคราะหขอมูล 
4.1 หาคารอยละจํานวนนักเรียนท่ีปฏิบัติการไหวอยางสมํ่าเสมอในแตละหอง  จาก

ขอมูลในแบบบันทึกการสังเกตของอาจารย  และแบบบันทึกการปฏิบัติของนักเรียน  หลังจากนั้นวิเคราะห
สรุปหาอัตราสวนระหวางจํานวนนักเรียนท่ีปฏิบัติการไหวอยางสมํ่าเสมอกับจํานวนนักเรียนท่ีปฏิบัติการ
ไหวไมสมํ่าเสมอ 
 วิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลในแบบบันทึกวิธีการ กระบวนการท่ีอาจารยใชสําหรับ
ปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวใหกับนักเรียน และแบบบันทึกการประชุมอาจารยแตละหอง 
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4.2 หาคาความถ่ีและคารอยละของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
กิจกรรม “การปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลงของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2”
และวิเคราะหเนื้อหาความคิดเห็นของนักเรียนจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

ผลการวิจัย 
   จากการที่อาจารยระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ใชเวลา 14 สัปดาหในการปลูกฝงวัฒนธรรม
การไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลงของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  คณะผูวิจัยขอนําเสนอ
ผลการวิจัยออกเปน 3  ตอน ดังนี้ 
 

   ตอนท่ี 1  วิธีการท่ีครูใชในการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลง 
ผลท่ีไดจากการประชุมกลุม (Focus Group) ของอาจารยประจําช้ันประถมศึกษาปท่ี  2  ใน

ภาคตน  ปการศึกษา  2550  จํานวน  16  คนในแตละเดือน  จํานวน  4  คร้ัง เกี่ยวกับวิธีการที่ครูใชสําหรับ
การปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวใหกับนักเรียน  สามารถสรุปวิธีการท่ีครูใช  ดังตารางท่ี  1 
 

ตารางท่ี 1 คาความถ่ีและคารอยละของวิธีการท่ีครูใชสําหรับการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวใหกับ                 
 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี   2  

 

วิธีการ ความถี่ รอยละ 
1. อาจารยใหนักเรียนทั้งหองเสนอช่ือเพ่ือนที่นักเรียนเห็นวามีมารยาทงามไหวสวยสม่ําเสมอ 
     ในแตละสัปดาห 

16 100 

2.  อาจารยแสดงความช่ืนชมนักเรียนทั้งหองเมื่อพบวานักเรียนแสดงพฤติกรรมการไหว 
      เพ่ิมขึ้น 

16 100 

3.  อาจารยกระตุนเตือนนักเรียนโดยการต้ังคําถามในชวงเชาวา “นักเรียนสวัสดีอาจารยและ 
      บันทึกหรือยัง” 

14 87.50 

4.  อาจารยแจงผลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการไหวของนักเรียนเพ่ือเปนขอมูลยอนกลับ 
     เมื่อพบวานักเรียนแสดงพฤติกรรมการไหวนอยลง 

13 81.25 

5.  อาจารยสอบถามนักเรียนเก่ียวกับปญหาที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไหวแตไมจด 
      บันทึกเพ่ือหาแนวทางการแกปญหารวมกัน 

11 68.75 

6.    อาจารยจัดชวงเวลาสําหรับใหนักเรียนบันทึกพฤติกรรมการไหวลงในแบบบันทึก 11 68.75 
7.  อาจารยช้ีแจงใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญของการไหวในช่ัวโมงสนทนายามเชา 
      ทุกสัปดาห 

10 62.50 

8.  อาจารยใหนักเรียนปรบมือแสดงความช่ืนชมนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมการไหวสวยงาม 
      ถูกตองในแตละรอบสัปดาหจากการสังเกตของครู 

9 56.25 

9.  อาจารยกระตุนนักเรียนที่ไมแสดงพฤติกรรมการไหวและจดบันทึกอยางสมํ่าเสมอ 
      โดยการเขียนช่ือไวบนกระดาน 

9 56.25 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

วิธีการ ความถี่ รอยละ 
10.  อาจารยกระตุนนักเรียนโดยการเรียกช่ือนักเรียนที่ยังไมแสดงพฤติกรรมการไหว 
        อยางสมํ่าเสมอและไมมีการบันทึก 

9 56.25 

11.  อาจารยคัดเลือกนักเรียนที่ไหวสวยมาสาธิตการไหวใหเพ่ือนดูเปนตัวอยาง 8 50.00 
12.  อาจารยใหดาวเปนรางวัลสําหรับนักเรียนที่สามารถแสดงพฤติกรรมการไหว และมีการ 
        บันทึกครบทุกวันในแตละสัปดาห 

7 43.75 

13.  อาจารยใหหัวหนากลุมแตละกลุมชวยกระตุนเพ่ือนที่ยังไมแสดงพฤติกรรมการไหวและ 
        คอยตรวจสอบการจดบันทึกของสมาชิกในกลุมตนเอง 

5 31.25 

14.  อาจารยจัดอันดับนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมการไหวสวยในแตละเดือนและติดรายช่ือ 
        ไวหนาหองเรียน 

5 31.25 

   

จากตารางท่ี 1  พบวา  วิธีการท่ีอาจารยใชปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวใหกับนักเรียนมาก
ท่ีสุด  3 อันดับแรก  คือ อันดับท่ี   1  มี  2  วิธีไดแก  อาจารยใหนักเรียนท้ังหองเสนอช่ือเพื่อนท่ีนักเรียนเห็น
วามีมารยาทงามไหวสวยสม่ําเสมอในแตละสัปดาหและอาจารยแสดงความช่ืนชมนักเรียนท้ังหองเม่ือพบวา
นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไหวเพิ่มข้ึน  คิดเปนรอยละ  100   อันดับท่ี 2  อาจารยกระตุนเตือนนักเรียนโดย
การตั้งคําถามในชวงเชาวา “นักเรียนสวัสดีอาจารยและบันทึกหรือยัง” คิดเปนรอยละ 87.50  อันดับที่  3  
อาจารยแจงผลท่ีไดจากการสังเกตพฤติกรรมการไหวของนักเรียนเพื่อเปนขอมูลยอนกลับเม่ือพบวานักเรียน
แสดงพฤติกรรมการไหวนอยลง  คิดเปนรอยละ  81.25      
 

   ตอนท่ี 2  ผลการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลงของนักเรียน
ประถมศึกษาปท่ี 2  ผลการวิจัยนําเสนอเปน 5 ระยะดังนี้ 
   ระยะท่ี 1  กอนเร่ิมโครงการ 29 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2550 จากการสังเกตของอาจารย
ประจําช้ันและผลการบันทึกการปฏิบัติการไหวของนักเรียน พบวา อัตราสวนระหวางจํานวนนักเรียนที่ไหว
อาจารยอยางสมํ่าเสมอ กับจํานวนนักเรียนท่ีไหวอาจารยไมสมํ่าเสมอ คิดเปน 20 : 80 
   ระยะท่ี 2  เม่ือไดมีการพูดคุยอภิปรายถึงความสําคัญของการไหวสวัสดีผูใหญในชวง
สนทนายามเชา (Home room) ในสัปดาหท่ี 2 ระหวางวันท่ี 2-9 มิถุนายน 2550 แลว ผลจากการสังเกตของ
อาจารยประจําช้ัน และผลการบันทึกการปฏิบัติการไหวของนักเรียน พบวา อัตราสวนระหวางจํานวน
นักเรียนท่ีไหวอาจารยอยางสมํ่าเสมอ กับจํานวนนักเรียนท่ีไหวอาจารยไมสมํ่าเสมอ คิดเปน 30 : 70 
   ระยะที่ 3  เดือนกรกฎาคม 2550 เม่ือนักเรียนไดรับทราบความสําคัญของการไหวท่ีถูกตอง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  วิธีการไหวท่ีถูกตองสวยงามแบบไทย   การกลาวคําสวัสดีของนักเรียนหญิงและ
นักเรียนชาย พรอมท้ังไดรับฟงคําช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอตกลงเปนท่ีเรียบรอยแลว พบวา อัตราสวน
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ระหวางจํานวนนักเรียนท่ีไหวอาจารยอยางสมํ่าเสมอ  กับจํานวนนักเรียนท่ีไหวอาจารยไมสมํ่าเสมอ  คิดเปน 
36 : 64 
   ระยะที่ 4  เดือนสิงหาคม 2550 เม่ือนักเรียนไดรับการกระตุนเตือนจากอาจารยเปนระยะๆ 
ประกอบกับการไดเห็นการชมเชยตอเพื่อนนักเรียนท่ีมีการไหวอาจารยอยางสมํ่าเสมอ และการมอบรางวัล
ใหกับหองท่ีมีนักเรียนไหวอาจารยอยางสม่ําเสมอมากท่ีสุด 3 อันดับ พบวา อัตราสวนระหวางจํานวน
นักเรียนท่ีไหวอาจารยอยางสมํ่าเสมอ  กับจํานวนนักเรียนท่ีไหวอาจารยไมสมํ่าเสมอ คิดเปน 45 : 55 
   ระยะท่ี 5  เดือนกันยายน 2550 ซ่ึงเปนชวงเดือนสุดทายกอนปดภาคเรียน ผลการปฏิบัติการ
ไหวของนักเรียน พบวา อัตราสวนระหวางจํานวนนักเรียนท่ีไหวอาจารยอยางสมํ่าเสมอ กับจํานวนนักเรียน
ท่ีไหวอาจารยไมสมํ่าเสมอ คิดเปน 60 : 40 
 

  ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีตอการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลง นําเสนอแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 ความคิดเห็นของนักเรียนตอกิจกรรมโครงการมารยาทงามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ 
 

ตารางท่ี 2   จํานวนและรอยละของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 
 

จํานวนและรอยละของความพึงพอใจ 
รายการประเมิน 

มาก ปานกลาง นอย 
1. “โครงการ มารยาทงาม”  ทําใหนักเรียนไหวอาจารยอยางสมํ่าเสมอ 
     มากขึ้น 

174 
(66.92) 

79 
(30.38) 

7 
(2.69) 

2.  นักเรียนคิดวา “โครงการมารยาทงาม”  เปนโครงการที่ดีควรจัดตอไป 
       

200 
(76.92) 

53 
(20.38) 

7 
(2.69) 

3. “โครงการมารยาทงาม”  ชวยปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีในการไหวใหกับ 
      นักเรียน 

204 
(78.46) 

44 
(16.92) 

12 
(4.61) 

4.  หากในภาคปลายไมมี“โครงการมารยาทงาม” แลว นักเรียนจะปฏิบัติตน 
     ในการไหวเหมือนเดิม 

195 
(74.99) 

55 
(21.15) 

10 
(3.84) 

5.  รูปแบบการจัด“โครงการมารยาทงาม”  มีความเหมาะสม 194 
(74.61) 

56 
(21.53) 

10 
(3.84) 

 

  จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 สวนใหญแสดงความคิดเห็นตอ
การจัดโครงการมารยาทงามอยูในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
สูงท่ีสุดคือ โครงการมารยาทงาม ชวยปลูกฝงลักษณะนิสัยท่ีดีในการไหวใหกับนักเรียนคิดเปนรอยละ 78.46 
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  สวนท่ี 2  ความคิดเห็นของนักเรียนจากแบบสอบถามปลายเปด 
  การวิเคราะหเนื้อหาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรม “การปลูกฝงวัฒนธรรมการ
ไหวดวยการปฏิบัติตามขอตกลง” แยกเปนรายคําถามไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3   จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีใหเหตุผลเก่ียวกับการไหวอาจารยอยางสมํ่าเสมอ 
 

รายการ 
จํานวนนักเรียน 

ท่ีแสดงความคิดเห็น 
รอยละของ 

จํานวนนักเรียน 
ท่ีแสดงความคิดเห็น 

1.  อาจารยเปนผูมีพระคุณอยากใหอาจารยช่ืนใจ ประทับใจ 36 15.32 
2.  เปนการปลูกฝงมารยาทงามใหติดเปนนิสัย 32 13.62 
3.  ทําใหไดฝกการมีมารยาทงาม และไหวสวย 28 11.91 
4.  เปนการสืบทอดวัฒนธรรมไทย 27 11.49 
5.  ตองการทําคะแนนใหหองเพ่ือการเปนแชมปในโครงการ 
      มารยาทงาม 

24 10.21 

6.  ทําดวยความเคารพ 13 5.54 
7.  เปนการทําความดี 12 5.11 
8.  สวัสดีเพราะพบอาจารย 11 4.68 
9.  สวัสดีเพ่ือทักทายอาจารย  และทําใหรูจักอาจารยมากขึ้น 8 3.40 
10.  ตองการใหอาจารยรัก  เมตตา  และชมเชย 8 3.40 
11.  สรางความภาคภูมิใจใหแกตนเองที่ไดทําความดี 7 2.98 
12.  ตองการเห็นโครงการประสบความสําเร็จ 6 2.55 
13.  เปนสิ่งที่ทําไดงาย 6 2.55 
14.  ทําดวยความเต็มใจ 4 1.70 
15.  เปนมงคลแกชีวิต  ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง 3 1.28 
16.  ไหวเพราะมีโครงการมารยาทงาม 3 1.28 
17.  ตองการใหความรวมมือกับกิจกรรมของหอง 2 0.85 
18.  เปนหนาที่ที่ควรทํา 2 0.85 
19.  หวังวาจะไดเกียรติบัตรประเภทที่ 4  ทําช่ือเสียงใหโรงเรียน 2 0.85 
20.  ทําแลวมีความสุข 1 0.43 

 

   จากตารางท่ี 3 พบวา   นักเรียนสวัสดีอาจารยอยางสมํ่าเสมอ  เพราะอาจารยเปนผูมีพระคุณ  
อยากใหอาจารยช่ืนใจ  ประทับใจมากเปนอันดับ 1  คิดเปนรอยละ 15.32  เหตุผลอันดับท่ี 2 คือ เปนการ
ปลูกฝงมารยาทใหติดเปนนิสัย  คิดเปนรอยละ 13.62  และทําใหไดฝกการมีมารยาทและไหวสวยเปนเหตุผล
อันดับท่ี  3 คิดเปนรอยละ 11.91 
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ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีใหเหตุผลเก่ียวกับการท่ีไมไดไหวอาจารยอยางสมํ่าเสมอ   
 

ความคิดเห็น 
จํานวนนักเรียน 

ท่ีแสดงความคิดเห็น 

รอยละของ 
จํานวนนักเรียน 

ท่ีแสดงความคิดเห็น 
1.  นักเรียนลืมสวัสดีอาจารย   24 30.77 
2.  นักเรียนลืมบันทึก 20 25.64 
3.  นักเรียนไมมีเวลาไปสวัสดี 13 16.67 
4.  อาจารยไมวางใหนักเรียนสวัสดี 9 11.54 
5.  นักเรียนมีสิ่งที่ตองทําหรือทําอะไรยังไมเสร็จ 6 7.69 
6.  นักเรียนไมคอยมีโอกาสสวัสดี 2 2.56 
7.  นักเรียนสวัสดีแตไมครบ 3 ทาน 2 2.56 
8.  นักเรียนมาถึงโรงเรียนเชาเกินไปไมพบอาจารย 1 1.28 
9.  อาจารยเดินเร็วสวัสดีไมทัน 1 1.28 

    

จากตารางท่ี 4 พบวา  นักเรียนท่ีไมไดสวัสดีอาจารยอยางสมํ่าเสมอ  เพราะนักเรียนลืมมาก
เปนอันดับ 1  คิดเปนรอยละ 30.77  เหตุผลอันดับท่ี 2 คือนักเรียนสวัสดีแตลืมบันทึก คิดเปนรอยละ 25.64 
และนักเรียนไมมีเวลาไปสวัสดีอาจารยเปนเหตุผลอันดับท่ี  3 คิดเปนรอยละ 16.67 
 

ตารางท่ี 5   จํานวนและรอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีของโครงการ   
 

ความคิดเห็น 
จํานวนนักเรียน 

ท่ีแสดงความคิดเห็น 

รอยละของ 
จํานวนนักเรียน 

ท่ีแสดงความคิดเห็น 
1.  ฝกวัฒนธรรมการไหวใหสวยงาม ถูกตอง 90 40.72 
2.  ปลูกฝงเรื่องวัฒนธรรมการไหว  ทําใหนักเรียนทําจนติดเปนนิสัย 52 23.53 
3.  ทําใหนักเรียนเปนคนมีสัมมาคารวะมากขึ้น 34 15.38 
4.  นักเรียนแสดงความเคารพอาจารยสม่ําเสมอ 16 7.24 
5. นักเรียนไดรูจักอาจารยมากขึ้น 7 3.17 
6.  สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย 10 4.52 
7.  ชวยทําใหนักเรียนมีจิตใจดี 3 1.36 
8. ทําใหนักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ 6 2.71 
9.  นักเรียนไดรับรางวัลและคําช่ืนชม 3 1.36 
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จากตารางท่ี 5 พบวา  นักเรียนใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีของการจัดโครงการวา  เปนการ
ฝกวัฒนธรรมการไหวอยางสวยงาม ถูกตองมากเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 40.72 ขอดีอันดับท่ี 2 คือ  
โครงการน้ีชวยปลูกฝงเร่ืองวัฒนธรรมการไหว ทําใหนักเรียนทําจนติดเปนนิสัย คิดเปนรอยละ 23.53 และ
โครงการนี้ทําใหนักเรียนเปนคนมีสัมมาคารวะมากข้ึนเปนอันดับ 3 คิดเปนรอยละ 15.38 
 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบันทึกผลการปฏิบัติตน
 ในการไหว 
 

ความคิดเห็น 
จํานวนนักเรียน 

ท่ีแสดงความคิดเห็น 

รอยละของ 
จํานวนนักเรียน 

ท่ีแสดงความคิดเห็น 
1.  ลืมบันทึก  ทั้งที่ไดสวัสดีอาจารย 2 50.00 
2.  ทําทุกวัน  แตไมคอยมีเวลาจึงไมไดบันทึก 1 25.00 
3.  ขี้เกียจบันทึก 1 25.00 

 
  จากตารางท่ี 6 พบวา  ปญหาเกี่ยวกับการการบันทึกผลการปฏิบัติตนในการไหวของ
นักเรียนมากท่ีสุดคือ นักเรียนลืมบันทึกท้ังท่ีไดสวัสดีอาจารย คิดเปนรอยละ 50 
 

วิจารณและสรุปผล 
  1.  จากวิธีการ กระบวนการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวของอาจารย พบวา วิธีการ
กระบวนการท่ีอาจารยสวนใหญใชในการกระตุนพฤติกรรมของนักเรียนคือ การใหคําชมเชย ซ่ึงตรงกับ
ทฤษฎี   ซ่ึงเด็กในวัยนี้ตองการการยอมรับ ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา และอาจารยไดใชวิธีการที่ถูกตองตรง
กับพัฒนาการของผูเรียน  

2. ผลการปฏิบัติของนักเรียน  นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไหวเพิ่มข้ึนตามลําดับ มี
อัตราสวนตั้งแตคร้ังแรกจนถึงคร้ังสุดทายจากการประเมิน 5  คร้ัง ดังนี้ 20 : 80, 30 : 70, 36 : 64, 45 : 55,    
60 : 40 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเพียเจต (Piaget, 1975)  ท่ีไดกลาวถึง  การพัฒนาทางจริยธรรมของ
มนุษยวาจะเปนไปตามข้ันและข้ึนอยูกับวัย  โดยเฉพาะเด็กอายุระหวาง  5-8  ปเปนข้ันของการยอมรับ
กฎเกณฑจากผูมีอํานาจเหนือตน  เชน  บิดา  มารดา  ครู   

3. จากความคิดเห็นของนักเรียนท่ีใหเหตุผลของการไหวอยางสม่ําเสมอวา นักเรียน
ตองการใหความรวมมือทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในหองและกิจกรรม การปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวดวย
การปฏิบัติตามขอตกลง นักเรียนสวัสดีเพื่อทักทายอาจารย เปนหนาท่ีท่ีควรทํา  การไหวเปนการสืบทอด
วัฒนธรรมไทย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการกระทําตามคานิยมตามแนวคิดของสาโรช  บัวศรี (สาโรช       
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บัวศรี, 2527) ท่ีกลาววา คานิยมคือ สภาพหรือการกระทําบางประการท่ีเราเช่ือ (หรือนิยม) วาควรยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อจะไดบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือความมุงหมายของสังคมหรือของตัวเราเอง 

4. จากความคิดเห็นของนักเรียนท่ีใหเหตุผลของการไหวอยางสมํ่าเสมอวา นักเรียนรูสึกวา
เปนการปลูกฝงมารยาทงามใหติดเปนนิสัยเพื่อรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และนักเรียนสวัสดี
อาจารยดวยความเคารพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการกระทําตามบรรทัดฐานทางสังคมตามแนวคิดของสมพร 
เทพสิทธา (สมพร เทพสิทธา, 2541) ท่ีกลาววา บรรทัดฐานทางสังคม คือหมายถึง แบบแผน มาตรฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมตางๆ ของคนในสังคม ซ่ึงไดรับการยอมรับวาสมควรจะปฏิบัติหรือ
เปนส่ิงท่ีคาดหวังของสังคม เปนมาตรฐานท่ีสมาชิกของสังคมถูกคาดหวังใหปฏิบัติตาม เปนท่ียอมรับกัน
ท่ัวไป  

5. จากความคิดเห็นของนักเรียนท่ีใหเหตุผลของการไหวอยางสม่ําเสมอวา นักเรียนสวัสดี
อาจารยเพราะอาจารยเปนผูมีพระคุณ  อยากใหอาจารยช่ืนใจ ประทับใจ  เปนการทําความดี  นักเรียนทําดวย
ความเต็มใจ  สรางความภาคภูมิใจใหแกตนเองท่ีไดทําความดี รูสึกวาเปนส่ิงท่ีทําไดงายทําแลวมีความสุข ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดการกระทําตามความรูสึกภายใน ((intrinsic) ที่ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร (ศักดิไ์ทย สุรกจิบวร,  
2545) กลาววา การกระทําตามความรูสึกภายใน หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีมีความตองการในการกระทํา 
การเรียนรูหรือแสวงหาบางอยางดวยตนเอง โดยมิตองใหผูอ่ืนมาเกี่ยวของ เปนส่ิงผลักดันจากภายในตัว
บุคคล ซ่ึงอาจจะเปนเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความต้ังใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความ
ตองการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวร ดังนั้น นักเรียนท่ีใหเหตุผลตามท่ีกลาวมาในขอนี้จะเปนผู
ท่ีมีพฤติกรรมการไหวผูใหญอยางคงทนถาวร เนื่องจากเปนส่ิงท่ีทําดวยแรงผลักดันภายใน 

6. จากความคิดเห็นของนักเรียนท่ีใหเหตุผลของการไหวอยางสมํ่าเสมอวา นักเรียนสวัสดี
อาจารยเพราะตองการใหอาจารยรัก เมตตา และชมเชย  ตองการทําคะแนนหองเพื่อการเปนแชมปใน
โครงการมารยาทงาม  ตองการเห็นความสําเร็จของโครงการ  และหวังวาจะไดเกียรติบัตรประเภทท่ี  4  ทํา
ช่ือเสียงใหกับโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการกระทําจากแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) ท่ี        
พงษพันธ  พงษโสภา (พงษพันธ  พงษโสภา , 2542) ไดกลาวโดยสรุปไววาแรงจูงใจภายนอก (extrinsic 
motives) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีไดรับแรงกระตุนมาจากภายนอกใหมองเห็นจุดหมายปลายทาง และ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรม อาจจะเปนการไดรับรางวัล เกียรติยศ ช่ือเสียง คําชม การ
ไดรับการยอมรับยกยอง ฯลฯ แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวรตอพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือ
ตอบสนองส่ิงจูงใจดังกลาวเฉพาะในกรณีท่ีตองการรางวัล ตองการเกียรติ ช่ือเสียง คําชม การยกยอง การ
ไดรับการยอมรับ  ดังนั้นนักเรียนท่ีใหเหตุผลตามท่ีกลาวมาในขอนี้จะเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการไหวผูใหญท่ี
ไมคงทนถาวร เนื่องจากเปนส่ิงท่ีกระทําเนื่องจากหวังผลตอบแทน หากไมมีการตอบแทนใหกับการกระทํา
พฤติกรรมนี้แลว นักเรียนอาจจะไมแสดงพฤติกรรมนี้อีก 
 
 

  



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 32 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ในการวิจัยคร้ังนี้ คณะผูวิจัยใชเวลาเพียง 14 สัปดาห จึงยังคงมีนักเรียนบางสวนท่ีแสดง

พฤติกรรมการไหวอันเกิดจากแรงจูงใจภายนอก ดังนั้นจึงควรดําเนินการอยางตอเนื่องและคอยๆ ลด
แรงจูงใจภายนอกลง เพื่อใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมจากแรงจูงใจภายใน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ศึกษาวิธีการท่ีอาจารยใชในการปลูกฝงวัฒนธรรมการไหวในแตละชวงวัย 
2. ศึกษาแรงจูงใจท่ีทําใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมการไหวในแตละชวงวัย 
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ใหนักเรียนเรียนรูจากทักษะที่งายกอน 
ไปสูทักษะที่ยาก คํานึงถึงความแตกตาง 

ของนักเรียนภายในหองเรียน  
สัดสวนระหวางนักเรียน สนาม 
และอุปกรณ ตลอดจนจุดประสงค 

การเรียนการสอนพลศึกษา 
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การพัฒนาการฝกตีลูกเท ระทบฝาผนังของนักเรียนหญิง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

นนิสก

A Development of Hitting a Tennis Ball Against  a Wall Skill 
of Grade - Nine - Female Students  

 
ผศ.รวีโรจน     จันทรหอม  Assistant Professor Raweeroch Chunhom 
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของ
นักเรียนหญิงในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5  3/6 และ 3/7 ประจําป
การศึกษา 2550 จํานวน 58 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการตีลูกเทนนิส
กระทบฝาผนัง และแบบประเมินผลการทดสอบการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนัง  ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
หญิงท่ีผานการฝกดวยกิจกรรมการเรียนรูเปนเวลา 4 สัปดาห มีผลการทดสอบการตีลูกเทนนิสกระทบฝา
ผนัง ระดับคุณภาพตองปรับปรุง ลดลงจากรอยละ 89.65 เหลือ รอยละ 32.75 และในระดับคุณภาพดีมาก
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 3.40 เปนรอยละ 39.65 
 

คําสําคัญ กิจกรรมการเรียนรู    แบบประเมินผลทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนัง   
 

Abstract 
  The objective of this research was to develop a skill of hitting a tennis ball against a wall 
of 58 grade - nine - female students of Kasetsart University Laboratory  School, Center for Educational 
Research and Development in the academic year of 2007. The research instruments were learning 
activities and a skill test. The research result revealed that, after a four - week - training, the number of the 
students who failed to meet a passing criterion of hitting a ball against a wall for 5 consecutive times was 
reduced from 89.65 % to 32.75%. The number of the students who achieved at the highest level increased 
from 3.40% to 39.65%. 
 

Key  words learning activities,  a skill test on hitting a tennis ball against a wall  
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บทนํา   
 การมีทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายจะสงผลใหเกิดความตองการในการพัฒนาตนใหมี

สุขภาพที่ดีข้ึนและมีความสัมพันธกับสมรรถภาพทางกายโดยเฉพาะสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพดี 
(health related fitness) วิศาล  คันธารัตนกุล (วิศาล  คันธารัตนกุล, 2549)  กลาววา  การออกกําลังกายใน
ระดับปานกลางและทําอยางตอเนื่องเปนประจําอยางนอย  30 นาที  รางกายจะใชพลังงานไปประมาณ 150 
แคลอร่ี จะพัฒนาใหบุคคลมีสมรรถภาพทางกายเพ่ือใหมีสุขภาพที่ดีอยูในเกณฑปกติได  การพัฒนา
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพท่ีดีจะเกิดข้ึนไดนั้นผูออกกําลังกายจะตองรูสึกสนกุสนานและเห็นคุณคาของ
กิจกรรมกีฬาท่ีตนเองไดมีสวนรวมหรือปฏิบัติกอนจึงจะสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการท่ีจะมาปฏิบัติซํ้าๆ
สมํ่าเสมอจนพัฒนาเปนวิถีชีวิต เชนเดียวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  การลางหนา การแปรงฟน 
เปนตน  การเรียนการสอนพลศึกษาในช้ันเรียนจึงตองมีกลยุทธท่ีดี ในการที่ครูพลศึกษาจะใชเปนเคร่ืองมือ
พัฒนาเจตคติของนักเรียนใหรักและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย เขาใจถึงผลท่ีจะเกิดประโยชนกับ
ตนเองคือมีสุขภาพที่ดีข้ึน  มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพท่ีดีอยูในเกณฑปกติ  งานการสอนของครูพล
ศึกษาจึงจะถือวาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 

  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ไดจัด
หลักสูตรสาระการเรียนรูพลศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใหกับนักเรียนและ
พิจารณากําหนดกิจกรรมกีฬาท่ีจะใชเปนส่ือการเรียนรูและการออกกําลังกายโดยอาจารยพลศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาประชุมรวมกัน และพิจารณาถึงความเหมาะสมของการพัฒนาการนักเรียนในแตระดับช้ัน       
ความพรอมของสนามและอุปกรณ  ความนิยมของกีฬาในปจจุบัน  ตลอดจนความพรอมของบุคลากรในการ
สอนมาประกอบกันเพื่อกําหนดกิจกรรมกีฬา  อนึ่งในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สาระการเรียนรูพื้นฐาน  
พลศึกษา  พ33121 พลศึกษา  3  ไดกําหนดกิจกรรมกีฬาท่ีใชในการเรียนรูในภาคตนเปนกีฬาเทนนิส และใน
ภาคปลายเปนกีฬากรีฑา  ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตอเนื่องมาเปนปท่ี 2 
โดยรับผิดชอบการสอนจํานวน  3  หองเรียนจาก 7 หองเรียน  ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะเรียน
สาระการเรียนรูพลศึกษาสัปดาหละ  2  คร้ัง  คร้ังละ 1 คาบ  คาบละ 50  นาที  โดยในกิจกรรมกีฬาเทนนิส
นักเรียนจะตองรับผิดชอบนําไมเทนนิสสวนตัวพรอมกับลูกเทนนิส  2  ลูก มาใชในการเลน 
 

สภาพปญหา :  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกีฬาเทนนิสใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3  นั้นทาง
หลักสูตรสาระการเรียนรูพลศึกษามีเหตุผลคือเปนกิจกรรมกีฬาตอเนื่องท่ีนักเรียนเคยเรียนมาในช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5  และในวัยนี้นักเรียนมีความพรอมของพัฒนาการทางรางกายท่ีจะสามารถปฏิบัติทักษะ
ในกีฬาเทนนิสไดประสบความสําเร็จ  ประกอบกับโรงเรียนมีสนามเทนนิสท่ีไดมาตรฐานใหนักเรียนไดใช
เรียน  3  สนาม  พรอมผนังตีโตลูกเทนนิสได  2  จุด  ซ่ึงเหมาะสมกับนักเรียนประมาณ  40  คนตอหนึ่ง
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หองเรียน  อีกท้ังกีฬาเทนนิสยังเปนกีฬายอดนิยมในปจจุบันท่ีนักเรียนสามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออก
กําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเองไดในชีวิตประจําวัน 
 

   ในปการศึกษา  2549  ผูวิจัยไดบันทึกขอมูลการเรียนการสอนทุกคาบการเรียนของหองท่ี
จัดการเรียนรูเก็บไว  เพื่อเตรียมวางแผนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูในปการศึกษา  2550  ซ่ึง
กิจกรรมกีฬาเทนนิสผูวิจัยกําหนดทักษะท่ีใชในการเรียนรูและการประเมินผลไวหลายทักษะ  ทักษะการตี
ลูกเทนนิสกระทบฝาผนังเปนทักษะหนึ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนสําหรับนักเรียน เพราะการท่ีนักเรียน
สามารถตีโตลูกเทนนิสกับฝาผนังไดอยางตอเนื่องหลายคร้ัง  แสดงถึงการท่ีนักเรียนมีการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายดานการประสานงานของกลามเนื้อตา  กลามเนื้อแขนและขาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการท่ีจะตีโตลูกเทนนิสได
อยางตอเนื่องนั้น ตองใชการประสานงานการทํางานของรางกายหลายสวนประกอบกัน ตั้งแตเร่ิมตนท่ีตา
จะตองมองดูลูกท่ีกระดอนจากฝาผนังกลับมา  ระบบประสาทท่ีเกี่ยวกับปฏิกิริยาการตอบสนอง (reflect 
action) จะส่ังการตอใหเหวี่ยงไม  เทาตองพรอมเคล่ือนท่ีไปหาลูกเทนนิสใหจังหวะพอดีกับไมเทนนิสท่ี
เหวี่ยงไปกระทบกับลูกไดพอดี  และในขณะเดียวกัน  ตองควบคุมการใชแรงและทิศทางใหตรงเปาหมายที่
ลูกจะกระดอนกลับมาใหสามารถตีโตกลับไปไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงผูปฏิบัติจะตองใชสมาธิในการตีโตอยู
ตลอดเวลา   ถาขาดสมาธิจะทําใหเกิดการปฏิบัติไดไมตอเนื่อง  ผูวิจัยคิดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูผาน
กระบวนการวิจัย  จะสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหมีทักษะในการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังได
จํานวนครั้งมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหสามารถพัฒนาศักยภาพทางกายใหสมบูรณข้ึน  อีกท้ังกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีจัด  จะชวยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน เชน ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติ และความเพียรพยายาม เปนตน นอกจากนี้การท่ีนักเรียนมีทักษะการตีโตลูกเทนนิสกับฝาผนังได
เปนวิธีการหนึ่งท่ีนักเรียนสามารถออกกําลังกายดวยตนเอง  โดยไมตองอาศัยเพื่อน เปนการปฏิบัติกิจกรรม
เพียงคนเดียวไดอยางสนุกสนาน นอกจากนี้ยังเปนทักษะพื้นฐานตอเนื่อง  ท่ีจะพัฒนาความสามารถไปสูการ
ตีโตกับคู และเลนเปนเกมการแขงขันไดในอนาคต  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

1.1 ประชากร คือนักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 137 คน 

2.2 กลุมตัวอยาง คือนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เลือกแบบเจาะจงสาม
หองเรียนไดแก ช้ันมัธยม ศึกษาปท่ี 3/5  3/6 และ 3/7  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2550  จํานวน 58 คน ผูวิจัยเจาะจงศึกษาวจิยัเฉพาะนกัเรียน
หญิงจาก 3 หองเรียน จํานวน 58 คน เนื่องจากในปการศึกษา 2550  หลังผานกิจกรรมการเรียนรูไปประมาณ 
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1 เดือน  ผูวิจัยไดทําการทดสอบการพัฒนาการเรียนรู ทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนัง  คร้ังท่ี 1 ของ
นักเรียนหญิงในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5  3/6 และ 3/7 ผลการทดสอบดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบกอนเรียนการฝกตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
 3/5  3/6 และ 3/7 

 

 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ผลการทดสอบทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของ
นักเรียนหญิงท่ีไดต่ํากวา 5 คร้ัง มีจํานวน 52  คน จากจํานวนนักเรียนหญิง 58 คน หรือประมาณ รอยละ 
89.65  ซ่ึงเปนปริมาณคอนขางมาก  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
การตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของนักเรียนหญิงและสงผลตอเนื่องถึงการมีสุขภาพท่ีดีข้ึน   
 

สมมุติฐานการวิจัย : ถานักเรียนหญิงไดผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูวิจัยออกแบบจะสามารถพัฒนาทักษะการ
ตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังใหไดจํานวนครั้งมากข้ึน 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
2.1 กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนัง  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

ประกอบดวย ข้ันตอนดังนี้ 
2.1.1 การกระโดดสลับเทาขวาและเทาซายไปดานหนา – หลังและดานซาย – ขวา  

ตอเนื่องเปนเวลา  30  วินาที นับเปน 1 รอบ และใหนักเรียนหญิงปฏิบัติทุกคร้ังเม่ือทําการอบอุนรางกายโดย
ใหปฏิบัติ  2  รอบ  เพื่อพัฒนาความคลองแคลวของรางกายในการที่จะเคล่ือนท่ีเทาเขาตีลูกเทนนิส 
 

 
 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียนหญิง จํานวนนักเรียนท่ีตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังไดต่าํกวา 5 คร้ัง  
ม.3/5 19 17 
ม.3/6 19 18 
ม.3/7 20 17 
รวม 58 52 
รอยละ 100   89.65   
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2.1.2 เดาะลูกเทนนิสตอเนื่องกลางอากาศและกับพื้น อยางละ 30  คร้ัง  นักเรียน
หญิงจะปฏิบัติทุกคร้ังหลังจากอบอุนรางกายเสร็จ  เพื่อพัฒนาการควบคุมการใชแรงโดยใหไมเทนนิส
กระทบลูกตรงกลางไมไดอยางตอเนื่องพรอมกับฝกการมีสมาธิตองมองดูลูกเทนนิสตลอดเวลาเมื่อลูกมีการ
เคล่ือนท่ี  
 

        
 

2.1.3 ครูโยนลูกเทนนิสขามตาขายตกหนึ่งคร้ังบังคับใหนักเรียนรับใหไดแลวกล้ิง
กลับท่ีตาขายตอเนื่อง 20 ลูก นักเรียนจะปฏิบัติหลังจากการเดาะลูกเทนนิส เพื่อสรางความคุนเคยกับลูกเม่ือ
ลูกมีการกระดอนพื้น   พัฒนาปฏิกิริยาการตอบสนองและ ฝกจังหวะการเคล่ือนที่ของเทาในการเขาตีลูกให
พอดี  ปฏิบัติสัปดาหละ 1 คร้ัง  และใหนักเรียนไปจับคูปฏิบัติกันเอง 
 

       
 

2.1.4 ครูยืนหางกําแพงประมาณ  3 เมตร  แลวปาลูกเทนนิสเขากําแพงบังคับให
นักเรียนรับใหไดเม่ือตกพื้นหนึ่งคร้ัง ปฏิบัติ ดานซายหนึ่งคร้ังและดานขวาหนึ่งคร้ังนับเปนหนึ่งรอบ ทํา
ตอเนื่อง  10 รอบ  เพื่อพัฒนาความคลองแคลวของเทาในการเคล่ือนท่ีเขาหาลูกเทนนิสใหทันการกระดอน
พื้นหนึ่งคร้ัง  ฝกการคุนเคยกับทิศทางและความแรงของลูกเทนนิสเม่ือกระทบฝาผนังแลวกระดอนกลับมาสู
พื้น และพัฒนาปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบประสาทที่ส่ังงานมายังอวัยวะของรางกายใหสามารถ
ตอบสนองการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย   ครูใหนักเรียนปฏิบัติสัปดาหละ 1 คร้ัง และใหนักเรียนไปจบัคู
ฝกปฏิบัติกันเองเพิ่มเติม 
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2.2 แบบประเมินผลทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนัง มีข้ันตอนการดําเนินการ 
ดังนี้ 
 

 
 

2.2.1 ผูทดสอบยืนหางจากฝาผนังไมนอยกวา 2 เมตร 
2.2.2 เม่ือเร่ิมทดสอบ  ปลอยลูกเทนนิสลงพ้ืนกอน เม่ือลูกกระดอนข้ึนมาใหใชไม

เทนนิสตีไปใหกระทบฝาผนังโดยลูกเทนนิสตองลอยไปใหถึงฝาผนังและสูงกวาเสนสีขาวนับใหเปนคร้ังท่ี
หนึ่ง  เม่ือลูกเทนนิสกระดอนกลับมาใหกระทบพ้ืนไดหนึ่งคร้ังเทานั้น ผูทดสอบใชไมเทนนิสตีโตกลับไป
ใหถึงฝาผนังนับเปนคร้ังท่ีสอง ผูวิจัยจะไมนับจํานวนคร้ังใหถาผูทดสอบเขาไปตีโตลูกเทนนิสใกลฝาผนัง
นอยกวา 2 เมตร 

2.2.3 ผูทดสอบจะหมดสิทธ์ิการทดสอบ เม่ือไมสามารถควบคุมใหลูกเทนนิสให
สูงกวาเสนสีขาวซ่ึงใชสมมุติวาเปนตาขายและลูกเทนนิสกระดอนพื้นมากกวาหนึ่งคร้ัง 
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เกณฑการประเมินผลระดับคุณภาพทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนัง 
 

จํานวนครั้ง ระดับคุณภาพ 
ต่ํากวา  5  คร้ัง ตองปรับปรุง 

6 – 10 คร้ัง พอใช 
11 – 20 คร้ัง ดี 
21 – 30 คร้ัง ดีมาก 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  มีข้ันตอนในดําเนินการดังนี้ 
3.1 ประชุมรวมกับนักเรียนอธิบายถึงความจําเปนและความสําคัญของทักษะการตีลูก

เทนนิสกระทบฝาผนัง  เสนอแนวทางในการหมุนเวียนใชฝาผนังระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง   
ความเพียรพยายามในการฝกและความมีวินัยในตนเอง และขอความรวมมือนักเรียนชายท่ีมีทักษะการตีลูก
เทนนิสกระทบฝาผนังท่ีดีมาคอยแนะนําการฝกใหนักเรียนหญิง 

3.2 ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและดําเนินการใชเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
พัฒนาการเรียนรูทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังเปนเวลา  4 สัปดาห  โดยฝกในช่ัวโมงเรียนสัปดาหละ  
2 คร้ัง และใหนักเรียนใชเวลาวางมาฝกนอกเวลากันเอง 

3.3 ประเมินผลการพัฒนาทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังซํ้าคร้ังท่ี 2 และ
ประเมินผลซํ้าคร้ังท่ี 3 หางกันประมาณ 2 สัปดาห 

3.4 สังเกตพฤติกรรมการฝกปฏิบัติการเรียนรูของนักเรียน  ความรับผิดชอบของ
นักเรียน  ครูใหคําแนะนําและบันทึกผลลงในแบบสังเกต 

3.5 เสริมแรงดวยการชมเชยสวนตัวและในช้ันเรียน สอบถามนักเรียนใหชวยกัน
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูหลังการฝกปฏิบัติ 

3.6 นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบไปวิเคราะหผลทางสถิติ 
 

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
4.1 หาคารอยละการประเมินผลทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของนักเรียน

หญิง 
4.2 เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของนักเรียนหญิงท้ัง 3  

คร้ัง ตามเกณฑการประเมินผลระดับคุณภาพ คือ ตองปรับปรุง  พอใช  ดีและดีมาก ในรูปแบบของแผนภูมิ
และความเรียง 
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4.3 นําขอมูลบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมขณะฝกปฏิบัติ ความคิดเห็นของครูและ
นักเรียนและตัวแปรอ่ืนๆ มาจัดกลุม และวิเคราะห สรุปเปนแนวโนมของการพัฒนาการเรียนรูและ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมในรูปแบบของตารางและความเรียง 

 

5. ชวงเวลาการดําเนินการ 
5.1 ออกแบบเคร่ืองมือกิจกรรมการเรียนรู  15 – 19 มิถุนายน  2550 
5.2 นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู  20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม  2550 

 

ผลการวิจัย 
  ผลการดําเนินการวิจัยดวยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝา
ผนังมีดังน้ี 

1. เปรียบเทียบระดับคุณภาพและผลคะแนนการทดสอบการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนัง
ของการทดสอบคร้ังท่ี  1  2 และ 3  ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5  3/6 และ 3/7 หลังการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูในระยะเวลา 4  สัปดาห  มีดังนี้ 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงคะแนนการทดสอบการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของการทดสอบคร้ังท่ี 1  2 และ 3 ของ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากแผนภูมิท่ี 1 แสดงผลการประเมินการทดสอบการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของ
นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 ท้ัง 3 คร้ังหลังผานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย
ในระยะเวลา  4  สัปดาห  พบวา มีจํานวนนักเรียนในระดับคุณภาพตางๆ ดังนี้  ระดับคุณภาพตองปรับปรุง    

นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5  จํานวนนักเรียนหญิง 19 คน 
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คร้ังท่ี 1 มีจํานวน 17  คน   คร้ังท่ี 2  มีจํานวน 14  คน   คร้ังท่ี 3  มีจํานวน 7 คน ระดับคุณภาพพอใช คร้ังท่ี 1 
ไมมี    คร้ังท่ี 2  มีจํานวน 2  คน   คร้ังท่ี 3  มีจํานวน 3 คน ระดับคุณภาพดี คร้ังท่ี 1  มีจํานวน 1 คน  คร้ังท่ี 2  
มีจํานวน 1 คน   คร้ังท่ี 3 ไมมี ระดับคุณภาพดีมาก คร้ังท่ี 1  มีจํานวน 1 คน คร้ังท่ี 2  มีจํานวน 2 คน  คร้ังท่ี 3  
มีจํานวน 9 คน 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงคะแนนการทดสอบการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของการทดสอบคร้ังท่ี 1  2 และ 3 ของ
 นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 จํานวนนักเรียนหญิง 19 คน 
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  แผนภูมิท่ี 2  แสดงผลการประเมินการทดสอบการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของนักเรียน
หญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 ท้ัง 3 คร้ัง หลังผานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยใน
ระยะเวลา 4  สัปดาห   พบวา มีจํานวนนักเรียนในระดับคุณภาพตางๆ ดังนี้  ระดับคุณภาพตองปรับปรุง  
คร้ังท่ี 1 มีจํานวน 18 คน    คร้ังท่ี 2  มีจํานวน 13 คน   คร้ังท่ี 3  มีจํานวน 9 คน ระดับคุณภาพพอใช คร้ังท่ี 1 
ไมมี    คร้ังท่ี 2  มีจํานวน 2 คน   คร้ังท่ี 3  มีจํานวน 2  คน ระดับคุณภาพดี คร้ังท่ี 1  มีจํานวน 1 คน  คร้ังที่ 2  
มีจํานวน 2  คน   คร้ังท่ี 3  มีจํานวน 5 คน ระดับคุณภาพดีมาก คร้ังท่ี 1  ไมมี   คร้ังท่ี 2  มีจํานวน 2 คน    
คร้ังท่ี 3  มีจํานวน 3 คน 
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงคะแนนการทดสอบการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของการทดสอบคร้ังท่ี 1  2 และ 3 ของ
 นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/7 จํานวนนักเรียนหญิง 20 คน 
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  แผนภูมิท่ี 3  แสดงผลการประเมินการทดสอบการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของนักเรียน
หญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/7 ท้ัง 3 คร้ังหลังผานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห พบวา มีจํานวนนักเรียนในระดับคุณภาพตาง ๆ ดังนี้ ระดับคุณภาพตองปรับปรุง คร้ังที่ 
1 มีจํานวน 17 คน    คร้ังท่ี 2  มีจํานวน 13 คน   คร้ังท่ี 3  มีจํานวน 3 คน ระดับคุณภาพพอใช คร้ังท่ี 1 มี
จํานวน 2 คน    คร้ังท่ี 2  มีจํานวน 2 คน   คร้ังท่ี 3  มีจํานวน 4  คน  ระดับคุณภาพดี คร้ังท่ี 1  ไมมี   คร้ังท่ี 2  
มีจํานวน 1 คน   คร้ังท่ี 3  มีจํานวน 2  คน ระดับคุณภาพดีมาก คร้ังท่ี 1  มีจํานวน 1 คน   คร้ังท่ี 2  มีจํานวน 4 
คน    คร้ังท่ี 3  มีจํานวน 11 คน 
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ตารางท่ี  2  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพผลการทดสอบทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของนักเรียน
 หญิงในการทดสอบคร้ังท่ี  1 และคร้ังท่ี  3 หลังผานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวย
 กระบวนการวิจัยในระยะเวลา 4 สัปดาห 
 

ระดับคุณภาพ 
ตองปรับปรุง 

(ตํ่ากวา 5 ครั้ง) 
พอใช 

(6-10 ครั้ง) 
ดี 

(11-20 ครั้ง) 
ดีมาก 

(21-30 ครั้ง) ระดับช้ัน 

การทดสอบ
ครั้งที่ 1 

การทดสอบ
ครั้งที่ 3 

การทดสอบ
ครั้งที่ 1 

การทดสอบ
ครั้งที่ 3 

การทดสอบ
ครั้งที่ 1 

การทดสอบ
ครั้งที่ 3 

การทดสอบ
ครั้งที่ 1 

การทดสอบ
ครั้งที่ 3 

ม.3/5 
19 คน 

17 7 - 3 1 - 1 9 

ม.3/6 
19 คน 

18 9 - 2 1 5 - 3 

ม.3/7 
20 คน 

17 3 2 4 - 2 1 11 

รวม 58 คน 52 19 2 9 2 7 2 23 
100% 89.65% 32.75%     3.4% 39.65% 

   

  จากตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบระดับคุณภาพและจํานวนนักเรียนหญิงในการ
ทดสอบการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 3 พบวา จํานวนนักเรียนหญิงท่ีตีลูกเทนนิส
กระทบฝาผนังในระดับคุณภาพตองปรับปรุงท้ัง 3  หองเรียนท่ีมีจํานวนรวมกัน 52 คน คิดเปนรอยละ 89.65 
จากจํานวนนักเรียนหญิง 58  คน ลดลงเหลือ 19 คน คิดเปนรอยละ 32.75  และในระดับคุณภาพดีมาก ท่ีมี
จํานวนนักเรียนหญิงสามารถปฏิบัติไดเพียง  2  คน ในคร้ังท่ี 1 คิดเปนรอยละ 3.4  เพิ่มข้ึนเปน  23  คนใน
คร้ังท่ี  3  คิดเปนรอยละ 39.65 
 

วิจารณและสรุปผล 
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยในทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนัง
ของนักเรียนหญิงเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษาท้ัง  3 หองเรียนในหลายดานดังนี้ 

1. พฤติกรรมของนักเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนท้ังนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย
โดยนักเรียนใหความสนใจและกระตือรือรนในการปฏิบัติทักษะท่ีเรียน ตอมา   มีความกลาแสดงออก ใช
เวลาวางใหเปนประโยชนมากข้ึน   บรรยากาศในหองเรียนเปนไปอยางเปนกันเองและสนุกสนาน ตางคน
ตางคอยใหความชวยเหลือกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นและมีน้ําใจซ่ึงกันและกัน 

2. สมรรถภาพทางกาย เปนจุดมุงหมายหลักท่ีสําคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนรู    
พลศึกษา การท่ีนักเรียนหญิงสามารถตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังไดจํานวนมากข้ึนแสดงวาสมรรถภาพ    
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ทางกายของนักเรียนเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะองคประกอบในดานการประสานงานของกลามเนื้อ 
(coordination  of  muscles) ซ่ึงจะถายโยงไปสูการเรียนรูในกิจกรรมกีฬาประเภทอ่ืนไดเร็วข้ึน เชน การยิงลูก
โทษในกีฬาบาสเกตบอล  การโตลูกสองมือลางกับคูในกีฬาวอลเลยบอล เปนตน และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
ในชีวิตประจําวัน ท่ีตองใช  ตา  แขนและขาสัมพันธกันไดอยางตอเนื่อง ไมผิดพลาดหรือสะดุดทําใหมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติ เชน  การข้ึนลงบันได  การรับและสงส่ิงของ เปนตน 

3. พฤติกรรมของครู  ความสําเร็จและความต้ังใจของนักเรียนเปนแรงเสริมใหครูเกิดความ
ม่ันใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากข้ึน   มีทักษะในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณ  กระตือรือรนใน
การศึกษาคนควาหาส่ิงใหมๆ มาใชในกระบวนการเรียนการสอนกับนักเรียน 

4. การจัดการเรียนรู การพัฒนาจํานวนคร้ัง  ทักษะการตีลูกเทนนิสกระทบฝาผนังของ
นักเรียนมีผลใหการจัดการเรียนรูในทักษะท่ีตอเนื่องมาไดแก การตีโตกับคู  การเสริฟ การเลนเกม เปนตน 
สามารถปฏิบัติไดในระยะท่ีส้ันข้ึนและมีประสิทธิภาพ เพราะนักเรียนจะมีแรงจูงใจจากการปฏิบัติทักษะท่ี
ผานมา และครูชวยเสริมคําอธิบายเกี่ยวกับการนําทักษะตางๆ ไปใชผสมผสานกัน  มีสวนกระตุนใหนักเรียน
สนใจและต้ังใจเรียนรู 
 

  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยในสาระการเรียนรูพลศึกษา เปนงาน
หลักท่ีสําคัญท่ีครูพลศึกษาจะตองทําอยางสมํ่าเสมอเพราะเปนการแกไขปญหาการเรียนรูของนักเรียนได
อยางตอเนื่อง  ครูควรวางแผนการจัดการเรียนการสอนอยางมีหลักการและยืดหยุน โดยควรเร่ิมตนให
นักเรียนเรียนรูจากทักษะท่ีงายไปสูทักษะท่ียาก   คํานึงถึงความแตกตางของนักเรียนภายในหองเรียน   
สัดสวนระหวางนักเรียน  สนามและอุปกรณตลอดจนจุดประสงคการเรียนการสอนพลศึกษา ซ่ึงในยุค
ปจจุบันมุงพัฒนาใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการออกกําลังกาย  เห็นคุณคาและสามารถนําไปใชอยางตอเนื่อง
ไดในชีวิตประจําวันเพื่อประโยชนของตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคม 
 

รายการเอกสารและสิ่งอางอิง 
วิศาล คันธารัตนกุล. 2549. Physical activity & exercise : Benefits for all. เอกสารประกอบการอบรมเชิง
 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพยาธิสรีรวิทยา คร้ังท่ี 24  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล .(อัดสําเนา) 
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เกณฑ นอกจากจะทําใหเกิดความเที่ยง 
ในการประเมินแลว ยังทําใหผูประเมิน 
ประเมินกิจกรรมของนักเรียนทุกคน 
ไดตรงกัน ทําใหเกิดความยุติธรรมแก 
นักเรียนทุกคน เกณฑยังมีความสําคัญตอ 
คุณภาพของการประเมิน เกณฑที่เหมาะสม 
ชวยใหเกิดสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา … 
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การพัฒนาเกณฑการประเมินกิจกรรมและงาน 
เพ่ือบันทึกในรายงานคุณลักษณะพิเศษ 

A Development for Criterion to Evaluate School Activities 
and Work in Special Feature Recording 

 
ผศ. วิภาทิพย  อรรถไชยพัฒน * Assistant Professor Vipatip Arthachaipat 
นางสาวอัมพรรัตน   โสพิกุล   Miss Ampornrat    Sopikul 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกณฑการประเมินกิจกรรมและงาน  เพื่อการจัดทํา

รายงานคุณลักษณะพิเศษ ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ดาน คือ ดานหนาท่ีพิเศษ ดานความสามารถพิเศษ
และดานพฤติกรรมดีเดน  โดยไดกําหนดกรอบแนวคิดของเกณฑการประเมินกิจกรรมและงาน จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แนวการจัดทําคุณลักษณะพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ  และ
สัมภาษณผูบริหาร  จํานวน  3  คน  จากนั้นนํากรอบแนวคิดมาสังเคราะหเปนเกณฑการประเมินกิจกรรม
และงาน  เพื่อสงใหผูเช่ียวชาญจํานวน  14  คน  พิจารณาถึงความเหมาะสมในการประเมิน และความเปนไป
ไดท่ีจะนํามาใชในการประเมินกิจกรรมและงานนักเรียน  ตามกระบวนการของเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) 2  รอบ แลววิเคราะหขอมูลดวยคามัธยฐาน   และคาพิสัยระหวางควอไทล   และนําไปให
อาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จํานวน 100  คน ใช
ประเมินกิจกรรมและงาน นําผลที่ไดมาวิเคราะหความเท่ียง  ดวยการวิเคราะหความสอดคลองภายใน 
(Internal Consistency) ของเกณฑท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิความเที่ยงแบบแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  ผลการวิจัยพบวา  เกณฑการประเมินกิจกรรมและงานนักเรียน มี
ความเหมาะสมสอดคลองกับคุณลักษณะที่ปรากฏในกิจกรรมและงานของนักเรียน  เกณฑการประเมิน
กิจกรรมและงานมีจํานวน 13 ขอ และมีความเท่ียงในการนําไปใชประเมิน  0.84   
 

คําสําคัญ คุณลักษณะพิเศษ  หนาท่ีพิเศษ  ความสามารถพิเศษ  พฤติกรรมดีเดน  
  
 
 
 
 

  



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 50 

Abstract 
The objective of this research was to develop a criterion to evaluate school activities and 

work in the areas of special assignment, talent and good behavior. The developed criterion was based on 
related documents and researches, guidelines from the Ministry of Education and interviews with 3 school 
administrators. The information from those sources was synthesized and approved by 14 specialists. 
Delphi technique, Median and Quartile Range were implemented to ensure the suitability and probability 
of the criterion. The criterion was tried out by 100 teachers at Kasetsart University Laboratory School. 
The internal consistency of the result of the criterion to evaluate the activities and work was analyzed by 
the use of Alpha coefficient of Cronbach. The result showed that the criterion was suitable to evaluate 
school activities and work. The criterion used for all 13 items of evaluation had the validity of 0.84. 
 

Keywords Special feature, Special assignment, Talent, Good behavior 
 

บทนํา 
เนื่ อ งด วย รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย  พุทธ ศักราช  2 5 4 0  มาตรา  8 1 

(คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา, 2550) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545  มาตรา 23  และมาตรา 26 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545) ไดกําหนดใหสถานศึกษา จัดการประเมินผูเรียน พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 
และพฤติกรรมดานตางๆ ควบคูไปกับการทดสอบ  รวมท้ังใหพิจารณานําผลการประเมินดังกลาว จัดสรร
โอกาสการเขาศึกษาตอ  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหสถานศึกษารายงานพัฒนาการดานคุณธรรม  
จริยธรรม  ความสนใจหรือความสามารถพิเศษข้ึนเปนการเฉพาะ  ท้ังนี้เพื่อใหมีขอมูลท่ีเอ้ือตอการสงเสริม
สนับสนุนใหผูเรียนไดมีพัฒนาการดานดังกลาวสมบูรณยิ่งข้ึน  รวมท้ังใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  โดยใหสถานศึกษาจัดทํา
เอกสารแสดงคุณลักษณะ ดานคุณธรรม จริยธรรม ความถนัด  ความสนใจ หรือความสามารถพิเศษ  แนบไป
กับระเบียนแสดงผลการเรียนแกผูเรียนท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนั้นโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ไดจัดทําเอกสารรายงานคุณลักษณะพิเศษดังกลาว 
ใหแกนักเรียนเม่ือจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนมา ศูนยทะเบียนและ
ประมวลผล ไดออกแบบแบบรับขอมูลจากนักเรียนและอาจารย  และไดพัฒนาข้ึนเปนลําดับ เพื่อใหนักเรียน
มีความสะดวกในการใหขอมูล ซ่ึงสงผลใหแบบรายงานคุณลักษณะพิเศษมีขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึน  
เอกสารรายงานคุณลักษณะพิเศษนี้จึงเปนภาพรวมของกิจกรรมและงานท่ีนักเรียนปฏิบัตินอกเหนือไปจาก
การเรียนตามปกติ  ตลอดระยะเวลาท่ีนักเรียนอยูในการอบรมดูแลของโรงเรียน และสะทอนใหเห็นความ
งอกงามในพัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียนไดอยางคอนขางสมบูรณ  ในดานของนักเรียน  นักเรียน
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สามารถใชเอกสารรายงานคุณลักษณะพิเศษนี้ เปนการรับรองคุณลักษณะดานความถนัด ความสนใจ 
ความสามารถพิเศษ  คุณธรรมและจริยธรรม ของตนเอง ตอสถาบันอุดมศึกษาท่ีนักเรียนมุงจะสมัครเขา
ศึกษาตอ หรือเพื่อเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพในอนาคต  อยางไรก็ตามการจัดทําเอกสารรายงาน
คุณลักษณะพิเศษในเวลาตอมาพบวา  ขอมูลการทํากิจกรรมและงานของนักเรียนมีความหลากหลายย่ิงข้ึน 
ประกอบกับมีการนําเอกสารนี้ไปใชประโยชนตออยางกวางขวาง จึงสมควรกําหนดเกณฑมาตรฐานในการ
สังเคราะหขอมูลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจะจัดเปนคุณลักษณะพิเศษไดนั้นใหโปรงใส  นักเรียนและ
ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดวากิจกรรมและงานใดจะไดรับการบันทึกลงในคุณลักษณะพิเศษ  และ
กิจกรรมและงานใดจะไมไดรับการบันทึก โดยการนํากิจกรรมและงานมาพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนดไว  
อันจะทําใหการพิจารณากิจกรรมและงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นเพื่อเปนบรรทัดฐานในการจัดทํา
เอกสารรายงานคุณลักษณะพิเศษ  จึงไดมีการพัฒนาเกณฑการประเมินกิจกรรมและงาน ฉบับนี้ข้ึนมา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพื่อพัฒนาเกณฑการประเมินกิจกรรมและงาน เพื่อการจัดทํารายงานคุณลักษณะพิเศษ ท่ี
โปรงใส1 เปนธรรม2 และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
  ในการพัฒนาเกณฑ การประเมินกิจกรรมและงาน เพ่ือบันทึกในรายงานคุณลักษณะพิเศษ 
มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. กําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาเกณฑ  และพัฒนาเกณฑโดยใชเทคนิคเดลฟาย 
จํานวน 2 รอบ  

2. หาความเ ท่ียงของเกณฑ  โดยการวิ เคราะหความสอดคลองภายใน  ( Internal 
Consistency)  
 
 
 
 
 

1  หมายถึง  การประเมินกิจกรรมและงาน ท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลการประเมินจากรองรอยการประเมินกิจกรรมและงาน  พรอมเปดเผยขอมูลแกนักเรียน  
                    และผูเก่ียวของทราบได  
2  หมายถึง  กิจกรรมและงานของนักเรียนทุกคน ทุกกิจกรรมและงาน ท่ีไดรับจากนักเรียนและจากผูรับผิดชอบ ไดรับการประเมินเพือ่บันทึกในรายงายคุณลักษณะพิเศษโดย 

ใชเกณฑเดียวกัน ประเมิน  2  คร้ัง  คร้ังแรกและคร้ังท่ี 2 หางกัน 1 เดอืน  โดยนายทะเบียนเปนผูประเมิน ถาพบวา กิจกรรมและงานใดประเมินแลวไดผลท้ัง  2    
คร้ัง  ไมตรงกัน จะประเมินคร้ังท่ี 3  เพื่อตัดสิน โดยใชผลการประเมินท่ีเหมือนกัน 2 ใน 3 ของการประเมิน ตดัสินกิจกรรมและงานนัน้        
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 

1. ผูบริหารของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา ท่ีมีประสบการณเกี่ยวกับกิจกรรมและงานภายในโรงเรียนสาธิตฯ  ไมนอยกวา 10 ป จํานวน  25   
คน    

2. อาจารยในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
จํานวน 300 คน  

 

กลุมตัวอยาง 
1. ผูบริหารท่ีมีประสบการณเกี่ยวกับกิจกรรมและงานภายในโรงเรียนสาธิตฯ  ไมนอย

กวา 10 ป ใชวิธีสุมอยางงาย มาจํานวน 14 คน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงโครงสรางของเกณฑ โดยใชเทคนิค    
เดลฟาย  

2. อาจารย ใชวิธีสุมอยางงายมาจํานวน  100  คน เพื่อทดลองใชเกณฑประเมินกิจกรรม
และงาน เพื่อหาความเท่ียงของเกณฑ 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
1. แบบสอบถามปลายเปด 
ข้ันตอนการสราง  
วิเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแนวการจัดทํารายงานคุณลักษณะพิเศษท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว  และสัมภาษณผูบริหาร  จํานวน 3 คน  มาเปนกรอบในการสราง
แบบสอบถามปลายเปด  

2. แบบสอบถามปลายปด 
ข้ันตอนการสราง 
รวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะ และประเด็นตางๆ ท่ีผูเช่ียวชาญนําเสนอในแบบสอบถาม

ปลายเปด จัดทําแบบสอบถามปลายปด ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สรางตามลักษณะการสราง 
แบบวัดของลิเคิรท (Likert technique) กําหนดระดับความเหมาะสม 5 ระดับ คือ 5 = เหมาะสมมากท่ีสุด       
4 = เหมาะสมมาก  3 = เหมาะสมปานกลาง  2 = เหมาะสมนอย  1 = เหมาะสมนอยท่ีสุด   
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3. ชุดประเมินกิจกรรมและงาน ประกอบดวย 
3.1 เกณฑการประเมินกิจกรรมและงาน 
ข้ันตอนการสราง 

3.1.1 นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามปลายปดมาคัดเลือกเกณฑท่ีมี        
คาพิสัยระหวางควอไทล นอยกวา หรือเทากับ 1.5  คามัธยฐานต้ังแต 3.5 ข้ึนไป และเพิ่มขอความตามท่ี
ผูเช่ียวชาญเสนอแนะ จัดทําเกณฑฉบับสมบูรณ 

3.1.2 จัดทําคูมือการใชเกณฑในการประเมินกิจกรรมและงาน 
3.2 ชุดกิจกรรม  

                จํานวน 44 กจิกรรม ซ่ึงสุมมาจากกิจกรรมและงานของนักเรียนท้ัง 3 ดาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อหาฉันทามติของเกณฑ ดําเนินการดังนี้ 

1.1 นําแบบสอบถามปลายเปด เก็บรวบรวมขอมูล โดยใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 14 คน 
แสดงความคิดเห็น  รวบรวมขอเสนอแนะ และประเด็นตางๆ ท่ีผูเช่ียวชาญนําเสนอ ตัดสวนท่ีเกินตองการ
หรือซํ้าซอนออกไป   

1.2 นําแบบสอบถามปลายปดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญกลุมเดิม   
2. การเก็บรวบรวมขอมูล   เพื่อหาความเท่ียงของการนําเกณฑไปใชประเมินกิจกรรมและ

งานนักเรียน โดยใหอาจารยในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทดลองใชเกณฑฉบับสมบูรณ 
กับชุดกิจกรรม 

 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหขอมูล เพื่อหาฉันทามติของเกณฑ 

1.1 ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอความ  จัดหมวดหมูของขอความ 
1.2 ขอมูลจากแบบสอบถามปลายปด วิเคราะหคาพิสัยระหวางควอไทล  และคา   

มัธยฐาน  
2. การวิเคราะหขอมูล เพื่อหาความเท่ียง (Reliability) ของเกณฑท้ังฉบับ ดวยการ

วิเคราะหความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญเรียง  ขจรศิลป, 2543)   
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กรอบแนว
คิดของ

การพัฒนา
เกณฑฯ

การพัฒนาเกณฑในคร้ังนี้มีกระบวนการ ดังแผนภาพขางลางนี้ 
 

 

 
ขอบเขตของคุณลักษณะ 3 ดาน 

(ดานหนาท่ีพิเศษ ดานความสามารถพิเศษ  ดานพฤติกรรมดีเดน) 

 
 
 

   

 

 
 

 

ระยะเวลา 
เก็บรวบรวมขอมูล

 

 การพัฒนาเกณฑ 
การประเมินผลกิจกรรมและงานนักเรียนเพื่อ

บันทึกในรายงานคุณลักษณะพิเศษ 
โดยใชเทคนิค เดลฟาย(Delphi technique) 

  

 
 

3 สัปดาห

 

ระยะเวลา
เก็บรวบรวมขอมูล 
           3 สัปดาห 

หาความเท่ียงของเกณฑ โดยใหอาจารย 
จํานวน 100 คนนําเกณฑไปใชประเมิน  
ชุดกิจกรรมนักเรียน 

  

 

 
 

 เกณฑการประเมินกิจกรรมและงานเพ่ือบันทึกใน
รายงานคุณลักษณะพิเศษ 

  

 

ภาพท่ี 1  ลําดบัข้ันตอนของการพัฒนาเกณฑการประเมินกิจกรรมและงาน 
 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาเกณฑการประเมินกิจกรรมและงาน นําเสนอรายละเอียด 

ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูล จัดหมวดหมู ปรับปรุงแกไขขอความของเกณฑตามคําแนะนํา

ของผูเช่ียวชาญ ในการทําเดลฟายรอบท่ี 1 นําเสนอรายละเอียดตารางท่ี 1  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

เอกสารและ 
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 แนวการจัดทําคุณลักษณะพิเศษ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 สัมภาษณผูบริหาร 
จํานวน 3 คน 

รอบท่ี 1 

รอบท่ี 2 
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ตารางท่ี 1 ผลการปรับปรุงแกไขขอความของเกณฑ ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  
 

เกณฑ การแกไข 

1. หนาท่ีพิเศษ  กิจกรรมหรืองานท่ีผูเรียนไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
นอกเหนือจากหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบในการเรียนหรือชีวติประจําวนัปกติ  โดยมี 
ลักษณะ ดังนี ้

 

1.1) เปนกจิกรรมท่ีมีระยะเวลาความรับผิดชอบไมต่าํกวา 1 ภาคการศึกษา หรือเปน
กิจกรรมท่ีมีผูรวมกิจกรรมจาํนวนมากกวาคร่ึงหนึ่งของระดับช้ัน และเปนกิจกรรม
หลักของโรงเรียนในการฝกทักษะการทํางานรวมกัน และกอใหเกดิประโยชนตอ
สวนรวม   

ปรับปรุงขอความ 
เพิ่มคําวา “ไมต่ํากวา 
1  ภาคการศึกษา” 
 

1.2) เปนกจิกรรมท่ีตองอาศัยความสามารถเฉพาะตวัหรือตองไดรับการฝกฝนทักษะ  
ความสามารถในการทํากิจกรรมน้ัน และกอใหเกดิประโยชนตอสวนรวม 

 
คงเดิม 

1.3) เปนกจิกรรมที่ไดรับการคัดเลือก หรือเสนอช่ือใหเปนผูแทนของโรงเรียน และ
กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

 
เพิ่ม 

(กิจกรรมและงานท่ีไดรับการบันทึกลงในรายงานตองมีลักษณะอยางนอยขอใดขอหนึ่ง)  
2. ความสามารถพิเศษ  คุณลักษณะเฉพาะของผูเรียน ท่ีแสดงออกถึง ความถนัด 
ความสนใจ และปรากฏเดนชัดเปนท่ียอมรับ ดังนี้    

 

2.1) เขารวมประกวดหรือแขงขัน ภายในโรงเรียน  
         2.1.1  ในระดบัช้ัน ไดรับรางวัลท่ี 1  
         2.1.2  ในระดบัโรงเรียน ไดรับรางวัลท่ี 1  ถึง  รางวัลท่ี 3             

ปรับปรุงขอความ ตัด
คําวา “ถึงรางวัลท่ี 3” 
ออก ในระดับช้ัน 

2.2) เขารวมประกวดหรือแขงขันภายนอกโรงเรียน (ระหวางโรงเรียน) ไดรับรางวัลท่ี 
1 ถึง รางวัลชมเชย หรือ ผานเกณฑการพจิารณาของการประกวดหรือแขงขันนั้น   

 
คงเดิม 

2.3) เขารวมประกวดหรือแขงขันระดับประเทศ ไดรับการจัดอันดับอยูในรอยละ 10 
แรกของจํานวนผูเขาแขงขัน  หรือ ผานเกณฑการพิจารณาของการประกวดหรือแขงขัน
นั้น 

 
คงเดิม 

2.4) ไดรับคัดเลือกจากหนวยงานหรือองคกรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ใหเขา
แสดง หรือเขาประกวด หรือเขาแขงขันระดับนานาชาติ 

ยายมาจาก
คุณลักษณะดาน
พฤติกรรมดีเดน 

(ความสามารถท่ีไดรับการบันทึกลงในรายงานตองมีลักษณะอยางนอยขอใดขอหนึ่ง)  
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

เกณฑ การแกไข 

3. พฤติกรรมดีเดน 
คุณลักษณะดีเดนของผูเรียนท่ีไดรับการประกาศ หรือ ยกยอง ดังนี ้

 

3.1) ไดรับเกยีรติบัตรของโรงเรียน คงเดิม 
3.2) ไดรับการเชิดชูเกยีรติของโรงเรียน คงเดิม 
3.3) ไดรับทุนเรียนดีของโรงเรียน  ปรับปรุงขอความ 

เพิ่มคําวา “โรงเรียน”  
3.4) ไดรับทุนนักกฬีาดีเดนของโรงเรียน  เพิ่ม  
3.5) เปนนกักฬีาดีเดน เพิ่ม 
3.6) เปนแบบอยางท่ีดีในดานคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวัฒนธรรมไทย คงเดิม 

(คุณลักษณะท่ีไดรับการบันทึกลงในรายงานตองมีลักษณะอยางนอยขอใดขอหนึ่ง)  
 

  จากตาราง พบวา ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับขอความสวนใหญในเกณฑ  แตมีบางเกณฑท่ีตอง
เพ่ิมบางขอความ  และตัดขอความบางขอความออกเพื่อใหเกณฑมีความชัดเจนยิ่งข้ึน และมีการเพ่ิมเกณฑ
บางเกณฑข้ึนเพื่อใหเกณฑมีความครอบคลุมกิจกรรมและงานของนักเรียน และมีการยายเกณฑบางเกณฑ
เพื่อเกณฑแตละดานมีขอบเขตท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  
 

2. ผลการปรับปรุงเกณฑในตารางท่ี 1 นํามาสรางแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ นําไปทําเดลฟายในรอบที่ 2 คือเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 14  คน กลุมเดิม  และนําผล
มาวิเคราะหคาพิสัยระหวางควอไทล และคามัธยฐาน ปรากฎผลดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 คาพิสัยระหวางควอไทล และคามัธยฐาน ของเกณฑจําแนกตามขอ 
 

เกณฑ Mdn. IQR 

1. หนาท่ีพิเศษ 
กิจกรรมหรืองานท่ีผูเรียนไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบนอกเหนือจากหนาท่ี ท่ี
รับผิดชอบในการเรียนหรือชีวิตประจําวันปกติ  โดยมีลักษณะ ดังนี ้

  

1.1) เปนกจิกรรมท่ีมีระยะเวลาความรับผิดชอบไมต่าํกวา  1  ภาคการศกึษา หรือเปน
กิจกรรมท่ีมีผูรวมกิจกรรมจาํนวนมากกวาคร่ึงหนึ่งของระดับช้ัน และเปน  
กิจกรรมหลักของโรงเรียนในการฝกทักษะการทํางานรวมกนั และกอใหเกดิประโยชน
ตอสวนรวม   

 
 
 

4.92 

 
 
 

0.58 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 
 

เกณฑ Mdn. IQR 
1.2) เปนกจิกรรมท่ีตองอาศัยความสามารถเฉพาะตวัหรือตองไดรับการฝกฝนทักษะ  
ความสามารถในการทํากิจกรรมน้ัน และกอใหเกดิประโยชนตอสวนรวม 

 
4.92 

 
0.58 

1.3) เปนกจิกรรมที่ไดรับการคัดเลือก หรือเสนอช่ือใหเปนผูแทนของโรงเรียน และ
กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

 
4.92 

 
0.58 

 (กิจกรรมและงานท่ีไดรับการบันทึกลงในรายงานตองมีลักษณะอยางนอยขอใดขอหนึ่ง)   
2. ความสามารถพิเศษ คุณลักษณะเฉพาะของผูเรียน ท่ีแสดงออกถึง ความถนัด ความ
สนใจ และปรากฏเดนชัดเปนท่ียอมรับ ดังนี้    

  

2.1) เขารวมประกวดหรือแขงขัน ภายในโรงเรียน  
         -  ในระดับช้ัน ไดรับรางวลัท่ี 1 
          - ในระดับโรงเรียน ไดรับรางวัลท่ี 1  ถึง  รางวัลท่ี 3             

 
 

4.72 

 
 

0.99 
2.2) เขารวมประกวดหรือแขงขันภายนอกโรงเรียน (ระหวางโรงเรียน) ไดรับรางวัลที่ 1 
ถึง รางวัล ชมเชย หรือ ผานเกณฑการพิจารณาของการประกวดหรือแขงขันนั้น   

 
4.92 

 
0.58 

2.3) เขารวมประกวดหรือแขงขันระดับประเทศ ไดรับการจัดอันดับอยูในรอยละ 10 
แรกของจํานวนผูเขาแขงขัน  หรือ ผานเกณฑการพิจารณาของการประกวดหรอืแขงขันนัน้ 

 
4.83 

 
0.67 

2.4) ไดรับคัดเลือกจากหนวยงานหรือองคกรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ใหเขา
แสดง หรือเขาประกวด หรือเขาแขงขันระดับนานาชาติ 

 
4.78 

 
1.01 

(ความสามารถท่ีไดรับการบันทึกลงในรายงานตองมีลักษณะอยางนอยขอใดขอหนึ่ง)   
3. พฤติกรรมดีเดน คุณลักษณะดีเดนของผูเรียนท่ีไดรับการประกาศ หรือยกยอง ดังนี ้   

3.1) ไดรับเกยีรติบัตรของโรงเรียน 4.96 0.54 
3.2) ไดรับการเชิดชูเกยีรติของโรงเรียน 4.92 0.54 
3.3) ไดรับทุนเรียนดีของโรงเรียน 4.86 0.64 
3.4) ไดรับทุนนักกฬีาดีเดนของโรงเรียน  4.78 1.01 
3.5) เปนนกักฬีาดีเดน 4.86 0.64 
3.6) เปนแบบอยางท่ีดีในดานคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวัฒนธรรมไทย 4.96 0.54 
 (คุณลักษณะท่ีไดรับการบันทึกลงในรายงานตองมีลักษณะอยางนอยขอใดขอหนึ่ง)   
 

  จากตาราง พบวา คามัธยฐานของเกณฑ มีคาต้ังแต 4.78 ถึง 4.96 แสดงวา ผูเช่ียวชาญเห็น
ดวยอยางยิง่วาขอความนัน้ สมควรใชเปนเกณฑในการประเมินกิจกรรมและงานนักเรียน สวนคาพิสัยระหวาง 
ควอไทล ทุกขอมีคาไมเกิน 1.50 แสดงวาคําตอบของผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นคลอยตามกัน  
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3. ผลการนําเกณฑไปทดลองใชกับชุดกิจกรรมท่ีสุมมาจากแบบแจงขอมูลคุณลักษณะ
พิเศษ  (แบบ ท.65 น.) ท่ีใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา  2550  กรอกขอมูลของตนเองมา  ซ่ึง
มีกิจกรรมทั้งท่ีเขาเกณฑ  และไมเขาเกณฑ  มาดานละ  4  กิจกรรม  ยกเวนกิจกรรมในเกณฑ  ขอ 3.4  และ 
ขอ 3.5  ซ่ึงมีเพียงขอละ  1  กิจกรรม  นําเกณฑและกิจกรรมไปใหอาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จํานวน 100 คน พิจารณาวา กิจกรรมแตละกิจกรรม  “เขาเกณฑ”  
หรือ  “ไมเขาเกณฑ”  ท่ีกําหนดให   

4. ผลการวิเคราะหความเท่ียงของเกณฑท้ังฉบับ  ดวยการวิเคราะหความสอดคลองภายใน 
(Internal Consistency) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)  พบวา  มีคาความเท่ียง 0.84 แสดงวา คาความเท่ียงอยูในระดับท่ีเช่ือถือได 

 

สรุป เกณฑการประเมินกิจกรรมและงานท่ีพัฒนาข้ึน ฉบับนี้ มีจํานวน 13 ขอ แบงเปน       
3 ดาน คือ ดานหนาท่ีพิเศษ จํานวน 3 ขอ ดานความสามารถพิเศษ จํานวน 4 ขอ ดานพฤติกรรมดีเดน จํานวน 
6 ขอ ดังนี้ 

1. หนาท่ีพิเศษ กิจกรรมหรืองานท่ีผูเรียนไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบนอกเหนือจาก
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการเรียนหรือชีวิตประจําวันปกติ  โดยมีลักษณะ ดังนี้ 

1.1 เปนกิจกรรมท่ีมีระยะเวลาความรับผิดชอบไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษา หรือเปน
กิจกรรมท่ีมีผูรวมกิจกรรมจํานวนมากกวาคร่ึงหนึ่งของระดับช้ัน  และเปนกิจกรรมหลักของโรงเรียนในการ
ฝกทักษะ  การทํางานรวมกัน และกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

1.2 เปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความสามารถเฉพาะตัวหรือตองไดรับการฝกฝนทักษะ   
ความสามารถในการทํากิจกรรมนั้น และกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

1.3 เปนกิจกรรมที่ไดรับการคัดเลือก  หรือเสนอช่ือใหเปนผูแทนของโรงเรียน และ
กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 
       (กิจกรรมและงานท่ีไดรับการบันทึกลงในรายงานตองมีลักษณะอยางนอยขอใดขอหนึ่ง) 

2. ความสามารถพิเศษ คุณลักษณะเฉพาะของผูเรียนท่ีแสดงออกถึง ความถนัด ความ
สนใจ และปรากฏเดนชัดเปนท่ียอมรับ ดังนี้   

2.1 เขารวมประกวดหรือแขงขัน ภายในโรงเรียน 
          2.1.1   ในระดบัช้ัน ไดรับรางวลัท่ี 1   
                           2.1.2   ในระดับโรงเรียน  (กิจกรรมที่ทํารวมกันท้ังโรงเรียน ตั้งแต ป.1-ม.6) ไดรับ
รางวัลท่ี 1  ถึง  รางวัลท่ี 3   

2.2 เขารวมประกวดหรือแขงขันภายนอกโรงเรียน (ระหวางโรงเรียน) ไดรับรางวัล  
ท่ี 1 ถึง รางวัลชมเชย หรือ ผานเกณฑ การพิจารณาของการประกวดหรือแขงขันนั้น   
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2.3 เขารวมประกวดหรือแขงขันระดับประเทศ ไดรับการจัดอันดับอยูในรอยละ 10 
แรกของจํานวนผูเขาแขงขัน  หรือ ผานเกณฑการพิจารณาของการประกวดหรือแขงขันนั้น 

2.4 ไดรับคัดเลือกจากหนวยงานหรือองคกรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ใหเขา
แสดง หรือเขาประกวด หรือเขาแขงขันระดับนานาชาติ 

(ความสามารถท่ีไดรับการบันทึกลงในรายงานตองมีลักษณะอยางนอยขอใดขอหนึ่ง) 
3. พฤติกรรมดีเดน คุณลักษณะดีเดนของผูเรียนท่ีไดรับการประกาศ หรือ ยกยอง ดังนี้ 

3.1 ไดรับเกยีรติบัตรของโรงเรียน 
3.2 ไดรับการเชิดชูเกียรติของโรงเรียน 
3.3 ไดรับทุนเรียนดีของโรงเรียน 
3.4 ไดรับทุนนกักฬีาดีเดนของโรงเรียน 
3.5 เปนนักกีฬาดีเดน 
3.6 เปนแบบอยางท่ีดีในดานคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวัฒนธรรมไทย 

(คุณลักษณะท่ีไดรับการบันทึกลงในรายงานตองมีลักษณะอยางนอยขอใดขอหนึ่ง) 
 

วิจารณและสรุปผล 
การพัฒนาเกณฑการประเมินกิจกรรมและงานในคร้ังนี้ เพื่อการจัดทํารายงานคุณลักษณะ

พิเศษท่ีโปรงใส ผูเรียนหรือผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบขอมูลการประเมินกิจกรรมและงานแตละกิจกรรม
ของแตละคนไดวาเหตุใดกิจกรรมนี้ถึงไดรับการบันทึกในรายงานคุณลักษณะพิเศษ  และเหตุใดกิจกรรมนี้
จึงไมไดรับการบันทึกในรายงานคุณลักษณะพิเศษ  สามารถเปดเผยขอมูลแกนักเรียนและผูเกี่ยวของทราบได 
เม่ือมีขอสงสัย  รวมถึงกิจกรรมทุกกิจกรรม งานทุกงานของนักเรียนทุกคน ไดรับการประเมินโดยใชเกณฑ
เดียวกัน ในข้ันตอนท่ีเหมือนกัน คือ ใชเกณฑเดียวกันในการประเมินกิจกรรมและงาน  2  คร้ัง  คร้ังแรกและ
คร้ังท่ี 2 หางกัน 1 เดือน  โดยนายทะเบียนเปนผูประเมิน ถาพบวากิจกรรมและงานใดประเมินแลวไดผลท้ัง  
2  คร้ัง  ไมตรงกันจะประเมินคร้ังท่ี 3 เพื่อตัดสิน โดยใชผลการประเมินท่ีเหมือนกัน 2 ใน 3 ของการประเมิน 
ตัดสินกิจกรรมและงานนั้น        

 

เกณฑ นอกจากจะทําใหเกิดความเท่ียงในการประเมินแลวยังทําใหผูประเมิน ประเมิน
กิจกรรมของนักเรียนทุกคนไดตรงกัน ทําใหเกิดความยุติธรรมแกนักเรียนทุกคน  เกณฑ (Criteria) ยังมี
ความสําคัญตอคุณภาพของการประเมิน เกณฑท่ีเหมาะสมชวยใหเกิดสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา  และถาจะ
ใหไดเกณฑท่ีเปนท่ียอมรับและนํามาใชไดอยางเหมาะสม เกณฑควรมาจากหลายแหลงรวมกันซ่ึง
ประกอบดวยคณะประเมิน และผูเกี่ยวของ (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2541) ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาเกณฑ             
การประเมินกิจกรรมและงานในครั้งนี้ ท่ีใชเทคนิคเดลฟาย ในการหาฉันทามติของเกณฑ  โดยใหผูเช่ียวชาญ 
ซ่ึงเปนผูบริหารของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ท่ีมี
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ประสบการณเกี่ยวกับกิจกรรมและงานภายในโรงเรียนสาธิตฯ  ไมนอยกวา 10 ป  เปนผูพิจารณากาํหนดเกณฑ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ และใหอาจารยนําเกณฑไปใชประเมินกิจกรรมและงานของนักเรียน เพ่ือ
หาความเที่ยงของเกณฑท้ังฉบับ ซ่ึงความเท่ียงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของเกณฑอีกประการหน่ึงซ่ึงตองมีใน
ทุกๆ เกณฑ  

 

สรุปผลการพัฒนาเกณฑการประเมินกิจกรรมและงาน ในครั้งนี้ พบวา เกณฑทุกขอเปน
ฉันทามติ คือ มีคามัธยฐาน  4.78 – 4.96 และ คาพิสัยระหวางควอไทล 0.54 – 1.01  เม่ือนําเกณฑไปให
อาจารยจํานวน 100 คน ใชประเมินชุดกิจกรรมและงานนักเรียน  นําผลท่ีไดมาวิเคราะหความเท่ียง  ดวย   
การวิเคราะหความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) ของเกณฑท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ  
ความเท่ียงแบบแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  พบวา  มีคาความเท่ียง 0.84 ซ่ึงเม่ือ
คาความเท่ียงท่ีอยูในระดับเช่ือถือไดตองมีคาเขาใกล 1 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ , 2537) เกณฑท่ีพัฒนาข้ึนมี
จํานวน 13 ขอ แบงเปน 3 ดาน คือ  ดานหนาท่ีพิเศษ จํานวน 3 ขอ ดานความสามารถพิเศษ จํานวน 4 ขอ และ
ดานพฤติกรรมดีเดน จํานวน 6 ขอ   
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คําตอบ  อาจจะอยูในน้ี ... 
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การศึกษาผลการสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร 

The Study of the Result of Teaching by Using Electronic  
Media on Doppler Effect 

 
ผศ.สมศักดิ์ เตชะโกสิต  Assistant  Professor  Somsak Techakosit  
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความเขาใจแนวคิดเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เมื่อเรียนโดยการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  2) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการเรียนเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอรโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส พลวิจัย 
คือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 63 คน เคร่ืองมือ
วิจัยไดแก 1) ส่ืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร จากเว็บไซตของ PHYSICS 2000  2) แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร  3) แบบทดสอบวัดความเขาใจแนวคิดเร่ืองปรากฏการณ 
ดอปเปลอร  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองปรากฏการณ 
ดอปเปลอร 
 

  ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปรากฏการณดอปเปลอรดังนี้ 
นักเรียนรอยละ 68.25 เขาใจวาปรากฏการณดอปเปลอรเปนปรากฏการณท่ีเกิดจากการเคล่ือนที่ของ
แหลงกําเนิดเสียง และนักเรียนรอยละ 66.67 เขาใจวาปรากฏการณดอปเปลอรเปนปรากฏการณท่ีเสียงมีการ
เปล่ียนความถ่ี นักเรียนรอยละ 57.14 มีความคิดเห็นวาส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีใชสามารถสรางความเขาใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณดอปเปลอร และรอยละ 50.79 เห็นวาส่ือดังกลาวทําใหเห็นเปนรูปธรรม
มากกวาฟงบรรยาย  
 

คําสําคัญ ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ปรากฏการณดอปเปลอร 
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Abstract 
  The objectives of this research were; to study the understanding of the Doppler Effect 
concept of Mathayomsuksa 5 students of Kasetsart University Laboratory School, Center for Educational 
Research and Development using an electronic media, to study the students’ opinion on the use of the 
electronic media for teaching Physics : Doppler Effect.  The subjects were 63 Mathayomsuksa 5 students  
attending science and technology program.  The research instruments were; 1) an electronic media on the 
Doppler Effect down loaded from the website of  Physics 2000, 2) a learning lesson plan on the Doppler 
Effect, 3) a conceptual test on the Doppler Effect, and 4) a questionnaire asking the students’ opinion on 
the use of the electronic media for teaching the Doppler Effect.   
 

  The research results revealed that 68.25 % of the students understood that the Doppler 
Effect was caused by the movement of the waves.  66.67 %  understood that the Doppler Effect was 
caused by the change of  the sound frequency. 57.14 %  stated that the electronic media helped them 
understand the basic concepts of the Doppler Effect and 50.79 % said that the electronic media offered 
more concrete understanding than the lecture. 
 

Key  words Electronic Media, Doppler Effect 
 

บทนํา 
วิชาฟสิกสเปนวิชาท่ีอธิบายปรากฏการณธรรมชาติ แตบางคร้ังเนื้อหาคอนขางเปน

นามธรรม ยากตอความเขาใจของนักเรียน เชน ปรากฏการณคล่ืน ซ่ึงมีการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา หรือ 
แบบจําลองอะตอม ซ่ึงเปนส่ิงท่ีนักเรียนตองอาศัยจินตนาการคอนขางมาก   

 

ปรากฏการณดอปเปลอรของเสียงเปนปรากฏการณท่ีเสียงเปล่ียนความถ่ี เม่ือแหลงกําเนิด
เสียงหรือผูฟงมีการเคล่ือนท่ี  ในกรณีท่ีแหลงกําเนิดเสียงเคล่ือนท่ี ผูฟงท่ียืนอยูหนาแหลงกําเนิดจะไดยิน
เสียงท่ีมีความถ่ีสูงข้ึน เนื่องจากความยาวคลื่นส้ันลง ในทางกลับกัน ผูฟงท่ียืนอยูหลังแหลงกําเนิดจะไดยิน
เสียงท่ีมีความถ่ีต่ําลง เนื่องจากความยาวคล่ืนยาวข้ึน ปรากฏการณนี้เปนปรากฏการณท่ีนักเรียนประสบอยู
เปนประจํา เชน รถตํารวจเปดเสียงไซเรน หรือ เสียงเคร่ืองบิน นักเรียนจะไดยินเสียงความถ่ีสูงข้ึนเม่ือ
แหลงกําเนิดเหลานี้เคล่ือนท่ีเขาหานักเรียน และเสียงจะตํ่าลงเม่ือแหลงกําเนิดเคล่ือนท่ีผานนักเรียนไปแลว 

 

  จากประสบการณการสอนเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร ในบทเรียนเรื่อง เสียง วิชาฟสิกส
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลายป ผูวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญสังเกตและรูสึกถึงการเปล่ียนแปลงความถ่ีของ
เสียงจากปรากฏการณนี้ แตผูวิจัยประสบปญหาในการอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงสาเหตุของการ
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เปล่ียนแปลงความยาวคล่ืนของเสียงท่ีมีผลทําใหความถ่ีของเสียงเปล่ียนไปอยางท่ีนักเรียนไดยิน อีกประการ
หนึ่งผูวิจัยพบวานักเรียนสับสนระหวางเสียงความถ่ีสูงข้ึนกับเสียงดังข้ึน และเสียงความถ่ีต่ําลงกับเสียงคอย 
จากท่ีผูวิจัยถามนักเรียนวาเสียงท่ีนักเรียนไดยินเปนอยางไรเม่ือรถที่เปดเสียงไซเรนวิ่งเขาหานักเรียน 
นักเรียนจํานวนหนึ่งตอบวาเสียงดังข้ึน ซ่ึงความจริงเสียงดังข้ึนเนื่องจากแหลงกําเนิดเคล่ือนท่ีเขาใกล
นักเรียนมากข้ึน  ดังนั้นเสียงดังข้ึนและคอยลงไมไดเปนผลจากปรากฏการณดอปเปลอร 
 

  ปจจุบันคอมพิวเตอรกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวยใหการดําเนินงานดานตางๆ เปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  ไมจํากัดเฉพาะการคํานวณในงานดานวิทยาศาสตร หรือ
วิศวกรรมศาสตรเทานั้น คอมพิวเตอรยังถูกใชเพ่ือการบันเทิง การออกแบบ รวมท้ังการใชเพ่ือการศึกษาอีก
ดวย ดังนั้นการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเปนส่ือสําหรับการเรียนการสอนวิชาฟสิกสจึงเปนส่ิงนาสนใจ
เปนอยางยิ่ง  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสามารถใชเปนส่ือการเรียนการสอนวิชาฟสิกสเหลานี้สามารถคนหา
ไดจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจากมีเว็บไซตตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาฟสิกสเปนจํานวนมาก
ท่ีมีการนําเสนอโดยใชส่ือประสม หรือภาพประกอบที่เปนภาพเคล่ือนไหวจึงเหมาะท่ีจะใชเปนส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนไดโดยตรง ตัวอยางเชน เว็บไซต PHYSICS 2000 ซ่ึงมีท่ีอยูของ URL คือ
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําส่ืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองปรากฏการณ 
ดอปเปลอรจากเว็บไซตดังกลาวเปนเคร่ืองมือในการทําวิจัยคร้ังนี้  
 

การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่เกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545     

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2545)  มีจุดมุงเนนในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูไดทุกเวลาและทุกสถานท่ี หรือท่ีเรียกวาการเรียนรูตลอดชีวิต  ใหความสําคัญตอส่ือการสอนใน
ฐานะท่ีมีบทบาทสําคัญในสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของนักเรียน  ดังเห็นไดจากสาระท่ีบัญญัติไวใน
หมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เนื่องจากส่ือการสอนเปนตัวกลางท่ีถายทอดความรูท่ีครูสงไปยัง
นักเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีครูวางไว ซ่ึงทําใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นครูซ่ึงเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความจําเปน
จะตองมีความรูและสามารถในการวิเคราะห วินิจฉัยและตัดสินใจในการเลือกใชส่ือการสอนไดอยาง
เหมาะสม  คุมคา และประหยัดเวลา ท้ังนี้ครูอาจจัดหา  หรือจัดทําส่ือเหลานั้นข้ึนเองเพื่อเปนการสนับสนุน
ใหนักเรียนแตละคนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพของตน 

 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  ไดวางแนวการจัดการเรียนการสอนไววา  สถานศึกษาจะตองจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญ คือเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพ สอดคลองกับ
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ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน และใหผูเรียนรูจักวิธีแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงการ
ใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนนั้นสามารถตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาไดเปนอยางดี 

 คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Computer-Based Education (CBE) 
หรือ Instructional Computing (IC) หรือ Instructional Applicational of Computer (IAC) ซ่ึงมีความหมายวา 
การใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการศึกษา รวมท้ังการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ชวยใหครูสอน 
และนักเรียนเรียนรูไดดีกวาเดิม 

 

ศาสตราจารยซีมัวร เพเพอรท (อางถึงใน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ , 2542) มีความคิดพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในการเรียนรูประการหน่ึงวา คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการสรางส่ิงตางๆ 
ข้ึนมาได (Constructional tool) ซ่ึงไมสามารถเกิดข้ึนไดโดยเทคโนโลยีอ่ืนๆ เชน การใชคอมพิวเตอรสําหรับ
สรางแบบจําลอง (modeling) ของระบบที่เล็กมากจนมองไมเห็นดวยตาเปลา หรือใหญจนเกินกวาจะเห็นได
ท้ังหมดในเวลาเดียวกัน ซ่ึงคอมพิวเตอรจะชวยทําส่ิงท่ีเปนนามธรรมในวิชาฟสิกส เชน แรง พลังงาน ความ
เสียดทาน ฯลฯ ปรากฏขึ้นมาในลักษณะท่ีเปนรูปธรรมได เปนการนํานามธรรมมาแสดงออกเปนรูปธรรม
เพื่อสรางความเขาใจในส่ิงท่ีเปนนามธรรมอยางลึกซ้ึงไดตอไปอีก นอกจากนี้ เพเพอรทยังเสนอวา
คอมพิวเตอรมีสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางครูกับนักเรียน และระหวางนักเรียนกับ
นักเรียนท่ีมีความสนใจตรงกันไดมากข้ึน ชวยกระจายความคิดออกไปสูโลกกวาง เนื่องจากนักเรียนแตละ
คนสามารถเลือกทําส่ิงท่ีตางกันซ่ึงสอดคลองกับส่ิงท่ีตนสนใจ และสามารถแลกเปล่ียนกับคนอ่ืนได
ตลอดเวลา  

 

คอมพิวเตอรมีความสามารถในแสดงผลทั้งท่ีเปนตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
และท่ีสําคัญคือ คอมพิวเตอรมีความสามารถในการมีปฏิสัมพันธกับผูใช  ซ่ึงเปนลักษณะท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ี
เปนตัวชวยในการดึงดูดและกระตุนความสนใจของนักเรียนตอบทเรียน อีกท้ังยังชวยใหนักเรียนสามารถ
เขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน จึงกลาววาคอมพิวเตอรเปนส่ือการสอนท่ีครูสามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดเปนอยางดี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเขาใจแนวคิดเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี  5 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา เม่ือเรียนโดยการใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ท่ีมีตอการเรียนเร่ือง 
ปรากฏการณดอปเปลอร โดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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ขอบเขตของการวิจัย  
  การศึกษาเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอรเปนการศึกษาเฉพาะสวนท่ีเปนแนวความคิด 
เทานั้น ไมศึกษาสาระท่ีเกี่ยวของกับการคํานวณ 
 

ตัวแปร 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก  การเรียนโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร 
  ตัวแปรตาม  ไดแก   

- ความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร 
-  ความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอรโดยใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 
 

นิยามศัพท 
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส  หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจาวา ท่ีผูวิจัยสืบคนจากระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต  ซ่ึงสามารถมีอันตรกิริยากับผูใชได มีลักษณะเปนแอปเพล็ต แสดงการเปล่ียนความถ่ี
และความยาวคล่ืนของเสียง  เม่ือแหลงกําเนิดเสียงเคล่ือนท่ีขณะเกิดปรากฏการณดอปเปลอร  

 ปรากฎการณดอปเปลอร  หมายถึง  ปรากฏการณท่ีเสียงเปล่ียนความถ่ีเม่ือแหลงกําเนิดหรือ
ผูฟงเคล่ือนท่ีดวยความเร็วนอยกวาความเร็วเสียง โดยความถี่เสียงเพิ่มข้ึนเม่ือแหลงกําเนิดเคล่ือนท่ีเขาหา
ผูฟง และความถ่ีเสียงลดลงเม่ือแหลงกําเนิดเคล่ือนท่ีออกจากผูฟง 

 ความเขาใจแนวคิด หมายถึง ความสามารถในการเขียนอธิบายความหมายของปรากฏการณ 
ดอปเปลอรไดอยางถูกตอง 

ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงความรูสึกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ตอการเรียน
ดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  พลวิจัย 

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา ซ่ึงเรียนแผนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมท่ี 3 จํานวน 29 คน และ กลุมท่ี 4  จํานวน 34 
คน  รวม  63  คน 
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2.  วิธีการดําเนินงาน 
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเปนลําดับดังนี้ 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
2. เตรียมส่ืออิเล็กทรอนิกส และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ 
3. สอนนักเรียน โดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร   

 3.  เคร่ืองมือ 
1. ส่ืออิเล็กทรอนิกส  เร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร จากเว็บไซตของ PHYSICS 2000 ซ่ึง

เปนส่ือประสมเปนรูปรถตํารวจท่ีเปดเสียงไซเรน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเปนส่ือท่ีแสดงใหไดยินเสียงที่มี
การเปล่ียนแปลงไปเม่ือรถตํารวจเคล่ือนท่ีไปตามถนน  ลักษณะท่ีสองเปนส่ือแสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลง
ความยาวคล่ืนเม่ือรถตํารวจเคล่ือนท่ีดวยความเร็วตางๆ โดยผูใชสามารถ ปรับความเร็วของรถตํารวจไดโดย
เล่ือนแถบท่ีอยูดานลาง ดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 1  เม่ือรถซ่ึงเปนแหลงกาํเนิดเสียงหยดุนิ่ง ความยาวคล่ืนเสียงท้ังหนาและหลังรถเทากัน 
 

 
 

รูปท่ี 2  เม่ือรถเคล่ือนท่ี ดานหนารถเสียงมีความยาวคล่ืนนอยลงและความยาวคล่ืนเสียงหลังรถมีคามากข้ึน 
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   เคร่ืองมือดังกลาวไดรับความอนุเคราะหจากเจาของเว็บไซต ในการจัดทําคอมแพคดิสกให
ผูวิจัย  การใชคอมแพคดิสกขางตน  ผูวิจัยตองใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอรไป
ยังเคร่ืองรับโทรทัศนในหองเรียน 

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อสอนฟสิกส  เ ร่ือง
ปรากฏการณดอปเปลอร  ซ่ึงใชเวลาในการจัดกิจกรรม 2 คาบ 

3. แบบทดสอบวัดความเขาใจแนวคิดเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอรซ่ึงเปนแบบทดสอบ
ปลายเปด 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใช ส่ืออิเล็กทรอนิกส  เ ร่ือง
ปรากฏการณดอปเปลอร 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความเขาใจแนวคิดเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสหลังจากเสร็จส้ินการเรียนตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 5.  การวิเคราะหขอมูล  

ใชการวิเคราะหเนื้อหา การหาคาความถ่ี  และรอยละ 
 

ผลการวิจัย  
  การนําเสนอผลการวิจัยคร้ังนี้ แบงเปน 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ผลจากแบบทดสอบวัดความเขาใจแนวคิดเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร 

ตอนท่ี 2 ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 
เร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร 

 

  ตอนท่ี 1 ผลจากแบบทดสอบความเขาใจแนวคิดเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร 
  จากการวิเคราะหผลการทําแบบทดสอบของนักเรียน 63 คน ปรากฏดังตารางท่ี 1 และ2 
 

ตารางท่ี 1 แสดงความเขาใจแนวคิดเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอรไดอยางถูกตอง 
 

ความเขาใจแนวคิดเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอรท่ีถูกตอง ความถ่ี รอยละ 
1.  เปนปรากฏการณท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของแหลงกําเนิดเสียง 43 68.25 
2.  เปนปรากฏการณท่ีเสียงมีการเปล่ียนความถ่ี 42 66.67 
3.  ผูฟงจะไดยินเสียงท่ีมีความถ่ีสูงข้ึนเม่ือแหลงกําเนิดเสียงเคล่ือนท่ีเขาหา 35 55.56 
4.  ผูฟงจะไดยินเสียงท่ีมีความถ่ีต่ําลงเม่ือแหลงกําเนิดเสียงเคล่ือนท่ีหนี 32 50.79 
5.  แหลงกําเนิดมีความเร็วนอยกวาความเร็วเสียง 17 26.98 
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จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนสวนใหญ คือ จํานวนรอยละ 68.25 มีความเขาใจวา
ปรากฏการณดอปเปลอรเปนปรากฏการณท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของแหลงกําเนิดเสียง  และจํานวนรอยละ 
66.67 มีความเขาใจวาปรากฏการณดอปเปลอรเปนปรากฏการณท่ีเสียงมีการเปล่ียนความถ่ี  ขณะท่ีมีนักเรียน
รอยละ 55.56 และ 50.79  มีความเขาใจวาปรากฏการณดอปเปลอรเปนปรากฏการณท่ีผูฟงจะไดยินเสียงที่มี
ความถี่สูงข้ึนเม่ือแหลงกําเนิดเสียงเคล่ือนท่ีเขาหา  และผูฟงจะไดยินเสียงท่ีมีความถ่ีต่ําลงเม่ือแหลงกําเนิด
เสียงเคล่ือนท่ีหนี ตามลําดับ แตมีนักเรียนเพียงจํานวนรอยละ 26.98 มีความเขาใจวาปรากฏการณดอปเปลอร
เปนปรากฏการณท่ีแหลงกําเนิดมีความเร็วนอยกวาความเร็วเสียง 

 

ตารางท่ี 2 แสดงความเขาใจมโนทัศนเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอรท่ีไมถูกตอง 
 

ความเขาใจมโนทัศนเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอรท่ีไมถูกตอง ความถ่ี รอยละ 
1.  ความถ่ีเสียงมากข้ึนเสียงดังข้ึนและความถ่ีลดลงเสียงจะเบาลง 3 4.75 
2.  แหลงกําเนิดเสียงมีความเร็วมากกวาความเร็วเสียง 2 3.18 
3.  ความเร็วเสียงเปล่ียน 2 3.17 
4.  เสียงดังเม่ือรถวิ่งเขาหาและเสียงเบาเม่ือรถวิ่งหนีออกไป 1 1.59 
5.  ผูฟงจะไดยินเสียงท่ีมีความถ่ีลดลงเม่ือแหลงกําเนิดเสียงเคล่ือนท่ีเขาหา 1 1.59 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวามีนักเรียนจํานวนไมถึงรอยละ 5.00 มีความเขาใจ
คลาดเคล่ือนในแตละประเด็นของเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร โดยประเด็นท่ีนักเรียนมากท่ีสุดเขาใจ
คลาดเคล่ือน คือ ความถ่ีเสียงมากข้ึนเสียงดังข้ึนและความถ่ีลดลงเสียงจะเบาลง (รอยละ 4.75) รองมา คือ 
แหลงกําเนิดเสียงมีความเร็วมากกวาความเร็วเสียง และ ความเร็วเสียงเปล่ียน (รอยละ 3.18) และความเขาใจ
คลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด  คือ เสียงดังเม่ือรถวิ่งเขาหาและเสียงเบาเม่ือรถวิ่งหนีออกไป และ ผูฟงจะไดยินเสียง
ท่ีมีความถ่ีลดลงเม่ือแหลงกําเนิดเสียงเคล่ือนท่ีเขาหา (รอยละ 1.59) 

 

  ตอนท่ี 2 ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 
เร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร 

จากการวิเคราะหเนื้อหาในแบสอบถามของนักเรียน 63 คน ไดผลดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจตอการเรียนเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร 
 

ความพึงพอใจในการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส ความถ่ี รอยละ 
1.  สรางความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการดอปเปลอร 36 57.14 
2.  ทําใหเห็นเปนรูปธรรมมากกวาฟงการบรรยาย 32 50.79 
3.  ส่ือนาสนใจและดึงดูดความสนใจ สีสันสวยงาม 19 30.16 
4.  เขาใจบทเรียนไดงายข้ึน 13 20.63 
5.  สนุกกับบทเรียน ทําใหรูสึกชอบเรียนฟสิกสมากยิ่งข้ึน 9 14.29 
6.  ทําใหรูสึกเปนส่ิงใกลตัว เช่ือมโยงกับสภาพชีวิตจริง 4 6.35 
7.  มีความพึงพอใจในส่ือการสอน 3 4.76 

 

จากตารางท่ี 3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองปรากฏการณ   
ดอปเปลอร  3 อันดับแรก ไดแก สรางความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับปรากฏการณดอปเปลอรถึงรอยละ 57.14 
ทําใหเห็นเปนรูปธรรมรอยละ 50.79 และส่ือนาสนใจ  ดึงดูดความสนใจ สีสันสวยงามรอยละ 30.16 
 

วิจารณผล 
 จากการวิเคราะหผลแบบทดสอบวัดความเขาใจแนวคิดเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอร 

พบวานักเรียนจํานวนมากกวารอยละ 50 ท่ีมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอรได
อยางถูกตอง วาเปนปรากฏการณท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของแหลงกําเนิดเสียง ทําใหเสียงมีการเปล่ียนความถ่ี 
ผูฟงจะไดยินเสียงความถ่ีสูงข้ึนเม่ือแหลงกําเนิดเสียงเคล่ือนท่ีเขาหา และความถ่ีเสียงลดลงเมื่อแหลงกําเนิด
เสียงเคล่ือนท่ีออกจากผูฟง นอกจากนี้ยังพบวา  มีนักเรียนจํานวนนอยกวารอยละ 5 มีความเขาใจแนวคิดเร่ือง
ปรากฏการณดอปเปลอรไมถูกตอง  แสดงวา  ส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีนํามาใชมีผลดีตอการเรียนรูเร่ือง
ปรากฏการณดอปเปลอร  

 

ผลการวิจัยคร้ังนี้มีความสอดคลองกับความเห็นของศาสตราจารยซีมัวร เพเพอรท ท่ีกลาว
วาคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําหรับสรางแบบจําลองชวยสรางประสบการณท่ีเปนรูปธรรมใหแกนักเรียน
ได   นอกจากน้ี ยังสามารถชวยขยายความคิดในเร่ืองท่ีเรียนดวยการใหนักเรียนไดเห็นภาพ ไดยินเสียง เห็น
การเคล่ือนไหว เห็นของจริงหรือของจําลองจึงทําใหบทเรียนงายตอความเขาใจมากยิ่งข้ึน นักเรียนเกิดความ
เขาใจแนวคิดไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะความเขาใจแนวคิดท่ีเปนนามธรรม ส่ืออิเล็กทรอนิกสยังเปน
ตัวกระตุนความสนใจตอการเรียนของนักเรียน ทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย  
บรรยากาศการเรียนรูมีชีวิตชีวา ไมนาเบ่ือหนาย ส่ืออิเล็กทรอนิกสจึงมีคุณคาและมีบทบาทท่ีชวยให
ครูผูสอนถายโอนความรูสูนักเรียนไดอยางแทจริง 
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สรุป 
ผลการวิจัยพบวาการสอนโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองปรากฏการณดอปเปลอรทําให

นักเรียนมีความเขาใจแนวคิดท่ีถูกตองเกี่ยวกับปรากฏการณดอปเปลอรดังนี้ นักเรียนรอยละ 68.25 เขาใจวา
ปรากฏการณดอปเปลอรเปนปรากฏการณท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของแหลงกําเนิดเสียง นักเรียนรอยละ 66.67 
เขาใจวาปรากฏการณดอปเปลอรเปนปรากฏการณท่ีเสียงมีการเปล่ียนความถ่ี นอกจากนี้นักเรียนรอยละ 
57.14 มีความคิดเห็นวาส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีใชสามารถสรางความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับปรากฏการณ      
ดอปเปลอรได และรอยละ 50.79 เห็นวาส่ือดังกลาวทําใหเห็นเปนรูปธรรมมากกวาฟงบรรยาย 

 

รายการเอกสารและสิ่งอางอิง 
กิดานันท มลิทอง. 2540. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นิคม ทาแดง. 2525. ส่ือการสอนระดับมัธยมศึกษา หนวยท่ี 3.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. 2542. “เรียนรูวิธีเรียนแบบรวมมือ”  ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ศึกษา (เร่ืองกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนว Constructivism และ Constructionism).                  
 กรุงเทพมหานคร:สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาไทย , 20-21 พฤศจิกายน 2542. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕.  กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค. 
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การท่ีนักเรียนและอาจารยไดทํา 
กิจกรรมโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ไดรับความรูและแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นกับนักวิทยาศาสตรชาวตางชาติ 
ในการประชุมทางไกล จะทําใหเกิด 
แรงบันดาลใจที่จะใชความรูและ 
เทคโนโลยีอยางสรางสรรค และมุง 

พัฒนาตนใหมีความสามารถระดับสากล 
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การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา     

ที่เขารวมโครงการ “KU-JP Broadband Project” 
Enhancing the Desired Characteristics of Students of 
Kasetsart University Laboratory School, Center for 

Educational Research and Development in the Participation 
of “ KU-JP Broadband Project ”  

 
รศ.เสารรัตน          ภัทรฐิตินันท*     Associate Professor Sawrarat          Patarathitinant 
ผศ.ทิพยวรรณ       วงศทองศรี                Assistant  Professor Tippawan       Vongtongsree 
อาจารยทิพาวรรณ   สมิตเมฆ                    MissTipawan                                  Smitmegh   
อาจารยปยวรรณ รัตนภานุศร       MissPiyawan                                   Rattanapanusorn 
อาจารยศิริวรรณ              วงศสวัสดิ์                 MissSiriwan                                    Wongsawat 
ผศ.ดร.สุมาลี        กาญจนชาตรี              Assistant  Professor Dr. Sumalee   Kanjanachatree 
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลการเขารวมโครงการ KU - JP Broadband Project  
ตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัย
และพัฒนาการศึกษา พลวิจัยคือ นักเรียนชวงช้ันท่ี 4 จํานวน 21 คน และอาจารยท่ีปรึกษา จํานวน 6 คน      
ใชระยะเวลาดําเนินกิจกรรมระหวางเดือนกันยายน 2549 - เมษายน 2550  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก   
1) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโครงการ KU - JP Broadband Project  2)  แบบบันทึกของอาจารย
ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
 

  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทุกคนท่ีเขารวมโครงการ ไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี
โรงเรียนกําหนดไวท้ัง 6 ดาน คือ คิดอยางมีวิจารณญาณ   คิดอยางสรางสรรค รอบรู  สูชีวิต จิตม่ันคง  และ
ดํารงคุณธรรม โดยคุณลักษณะท่ีนักเรียนไดรับการพัฒนามากท่ีสุดคือ ดานรอบรู ในหัวขอยอย   “มีทักษะ
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ในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร”  สวนคุณลักษณะอ่ืนๆ ในแตละดานยกเวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  มี
นักเรียนมากกวารอยละ 50 ใหความเห็นวา พัฒนาในระดับมากท่ีสุด                                                     
 

คําสําคัญ  KU - JP Broadband Project     คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
 

Abstract 
  The  purpose of  this  research was to study how joining the activity “KU-JP Broadband 
Project” develop the students’ characteristics of Kasetsart University Laboratory School, Center for 
Educational Research and Development. 
 

        The subjects were 21 high school students and 6 advisors joining the project during 
September 2006 to April 2007. The instruments consisted of  1) questionnaire  2) noting form of students 
behavior and students determined characteristics. 
 

  The study result revealed that the students who joined the activity of “KU-JP Broadband 
Project” could  develop their characteristics according to the school philosophy ; critical thinking, creative 
thinking, intelligence, endurance, steadfastness, and morality. The study also revealed that the most 
developed characteristic of students was communicative skill. More  than  50 % of  students  showed  that  
they  could  develop  in  other  characteristics  except  critical  thinking. 
 

Keywords KU - JP Broadband Project,   Desired  Characteristics of  Students 
 

บทนํา 
ปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมีหลายอยางท่ีเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต 

บางคร้ังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิตในวงกวาง  การเปล่ียนแปลงดังกลาวสวนหนึ่งเกิดข้ึน
เนื่องจากผลผลิตของมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงทําใหเกิดท้ัง
ผลดีและผลเสียอยางชัดเจนตอโลกของเรา ผลดีท่ีทุกคนยอมรับคือ การเพ่ิมความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีวิตและการทํางาน    การเพิ่มผลผลิตทางเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทําใหการรับรูขอมูล
ขาวสารเปนไปอยางรวดเร็วและชัดเจนชวยใหการวางแผนการทํางาน การปองกัน และแกไขปญหาตาง ๆ 
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ แตในขณะเดียวกันผลจากการใชเทคโนโลยีก็สรางความหว่ันวิตกให
มนุษยมากข้ึน กลาวคือทําใหสภาพแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในทางที่กอใหเกิดอันตรายตอ
ทุกสรรพส่ิงจนกลายเปนภัยพิบัติ เชน การเกิดภาวะโลกรอน ความแปรปรวนของฤดูกาลและสภาพ
ภูมิอากาศ ตลอดจนมลพิษตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูในแทบทุกสวนของโลก จนสงผลกระทบตอพฤติกรรมและ
คุณภาพชีวิตของคนในหลายประเทศ ดวยเหตุนี้ทุกฝายจึงจําเปนตองรวมมือกันรักษาสมดุลระหวางการนํา
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เทคโนโลยีมาใชประโยชนกับผลเสียของเทคโนโลยีตอส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม 
 

เยาวชนเปนกลุมคนท่ีจะมีอิทธิพลตอการรักษาสมดุลของโลกในอนาคต ถาหากเยาวชน
ของแตละประเทศไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมของกันและกันอยางตอเนื่องแลว จะ
ชวยใหเยาวชนไดรับทราบถึงผลกระทบของปรากฏการณธรรมชาติหรือผลการใชเทคโนโลยีในทองถ่ิน
หนึ่งตอทองถ่ินอ่ืน ๆ ดวย  ความเขาใจและการรับรูดังกลาวจะทําใหเยาวชนมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการ
บริหารจัดการ ดูแลส่ิงแวดลอม ตลอดจนรวมมือกันสรางผลงานท่ีดีสูสังคมอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงสงผลให
เกิดสันติสุขอยางแทจริงในหมูมวลมนุษยชาติ 

 

 ในปพุทธศักราช 2549 - 2550   กระทรวงวิเทศสัมพันธและการส่ือสารระหวางประเทศ 
(Ministry of International Affairs and Communications) ประเทศญ่ีปุน ไดจัดโครงการ Asia Broadband 
Project / Distance Learning Joint Experiment ข้ึน โดยไดรับการสนับสนุนจาก Mr.Tommy Matsumoto 
ประธานบริษัท T&Y Matsumoto Corporation NTT Communications (Thailand) Co.,Ltd.  สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย   สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา 
ประเทศญ่ีปุน ในการนี้ไดจัดใหมีโครงการยอยสําหรับเยาวชนระดับโรงเรียนระหวางโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา กับ Hiroshima Municipal Technical High School 
ในการเขารวมกิจกรรมของโครงการดังกลาว นักเรียนของท้ังสองโรงเรียนจะไดมีโอกาสเก็บขอมูลของ
อากาศตามสภาพจริงดวยเคร่ืองมือทันสมัย และดําเนินการแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกันผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงและการประชุมทางไกล 

 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา เห็น
ความสําคัญของการใหโอกาสนักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรูกับนักเรียนตางชาติในเร่ืองส่ิงแวดลอมและ
วัฒนธรรม เพราะนอกจากจะเปนการเปดโลกทัศนแกนักเรียนแลว การทํากิจกรรมดังกลาวยังสอดคลองกับ
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนท้ังดาน คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยาง
สรางสรรค รอบรู สูชีวิต จิตม่ันคง ดํารงคุณธรรมดวย   เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีไมเคย
จัดทํามากอนในประเทศไทย คณะผูวิจัยซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาผลของการทํากิจกรรมในโครงการขางตนตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
   เพื่อศึกษาผลของการเขารวมโครงการ KU-JP Broadband Project  ตอการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา ในดานคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค รอบรู สูชีวิต จิตม่ันคง ดํารงคุณธรรม 
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คําถามการวิจัย 
  6การแลกเปล่ียนขอมูลทางไกลในการทํากิจกรรม KU - JP Broadband Project ชวยพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนดานคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค รอบรู สูชีวิต          
จิตม่ันคง ดํารงคุณธรรมไดหรือไม  อยางไร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  KU - JP Broadband Project  เปนโครงการท่ีดําเนินกิจกรรมในชวงเดือนกันยายน 2549 ถึง
เมษายน 2550  รวม  8  เดือน โดยใชเวลาสวนใหญนอกเวลาเรียนปกติ คือหลังเลิกเรียน หรือวันเสาร และใช
เวลาเรียนปกติ 4  คาบ  
 

นิยามศัพท 
1. KU-JP Broadband Project หมายถึง โครงการทดลองเรียนรูทางไกลผานระบบ

อินเทอรเน็ตระหวางนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
กับนักเรียนของ Hiroshima Municipal Technical High School ประเทศญ่ีปุน โดยมีรูปแบบการเรียนรู
ทางไกล 3 รูปแบบ คือ  

1.1 การสราง web page ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของแตละ
ประเทศ  

1.2 การติดตอส่ือสารดวยภาพและเสียงทางไกลผาน web cam ในกิจกรรม Meeting 
Plaza  

1.3 การบรรยายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของโลก  โดยนักวิทยาศาสตรชาวญ่ีปุนผานระบบ 
Teleconference 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน หมายถึง บางสวนของคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน ท่ีโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา กําหนด
ข้ึน ไดแก  

2.1 คิดอยางมีวจิารณญาณ 
2.2 คิดอยางสรางสรรค 
2.3 รอบรู 

                           2.3.1   มีทักษะในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
                              2.3.2   มีทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ 
                   2.3.3   มีทักษะในการใชเทคโนโลยี 

2.4 สูชีวิต 

 



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 

 

79

 

                            2.4.1   ทํางานอยางเปนระบบ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย และมี                
                                                     ภาวะการเปนผูนําผูตามท่ีดี 
                            2.4.2    มีวินยัในตนเองและรับผิดชอบตอหนาท่ี 

2.5 จิตม่ันคง 
                             2.5.1    มีความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย และตระหนักในคุณคาของตน 

2.6 ดํารงคุณธรรม 
                             2.6.1    มีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและส่ิงแวดลอม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
   โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ไดแนวทางใน
การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนโดยใชเทคโนโลยีและการส่ือสารทางไกล 

ึง

 

การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่เก่ียวของ 
การทดลองการเรียนรูทางไกลเปนโครงการหน่ึงของ Ministry of Internal Affairs and 

Communications ในหัวขอ “Real time Digital Contents Generation System” โครงการดังกลาวเปนการอภิปราย
รวมกันผานระบบอินเทอรเน็ตระหวางนักเรียนไทยกับนักเรียนญ่ีปุน ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549 ถ
มีนาคม 2550 โดยใชขอมูลซ่ึงรวบรวมไดจากเครื่องมือตรวจจับสภาพอากาศ ซ่ึงติดต้ังในประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุน การดําเนินงานมีวิธีการโดยสรุปดังรูปตอไปนี้ ( Matsumoto, 2006) 

 

รูปท่ี 1 ภาพของการดําเนินงาน 
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  เคร่ืองมือตรวจจับสภาพอากาศดังกลาว จะใหขอมูลสภาพอากาศของทองถ่ิน ซ่ึงนักเรียน
ไทยและนักเรียนญ่ีปุนสามารถใชในการแลกเปล่ียนเรียนรูกันผานระบบอินเทอรเน็ต ( Hikita, 2006 ) เนื้อหา
ท่ีนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนสามารถใชในการส่ือสารไดแก สภาพอากาศและวัฒนธรรมของแตละแหง 
โดยสามารถใชรูปภาพในการสื่อความแทนภาษาเขียนก็ได ( Ikenaga Taniguchi and Kaneda, 2006 ) 
 

  การแลกเปล่ียนขอมูลและความคิดเห็นระหวางนักเรียนไทยและนักเรียนญ่ีปุน มีรูปแบบ
และรายละเอียดของกิจกรรมดังตาราง ( Matsumoto, 2006 ) 
 

แผนงาน รายละเอียดกิจกรรม 
1)   การสรางเนื้อหาลงใน  web  page 1)   แนะนําวฒันธรรมทองถ่ินและโรงเรียนของแตละ 

       แหง (เชน นักเรียน การแขงกีฬา เหตกุารณท่ี  
       เกิดข้ึน ฯลฯ) 
2)   นําเสนอความคิดเห็นเกีย่วกับขอมูลดาน 
       ส่ิงแวดลอม  (เชน อุณหภูมิ ฝน ฤดูกาล) 
3)  เขียนความประทับใจหรือความรูสึกเกีย่วกับ

ส่ิงแวดลอมและเปรียบเทียบสภาพส่ิงแวดลอมของ
แตละฝาย 

2)   การติดตอส่ือสารดวยการสงภาพและเสียง
  ทางไกล 

1)   นักเรียนไทยและนักเรียนญ่ีปุนแลกเปล่ียน 
        ความคิดซ่ึงกันและกัน โดยใช web cam เชน  
        แนะนํา เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน  การพับ 
         กระดาษ ซ่ึงเปนวัฒนธรรมของญ่ีปุน ฯลฯ 
2)    อาจารยไทยและอาจารยญ่ีปุนติดตอส่ือสารกัน 
        โดยผานระบบการสงภาพและเสียงทางไกล 
3)    บันทึกภาพส่ิงแวดลอม เชน ตนไมในโรงเรียน   
        และสภาพอากาศของแตละแหง 

3)   การบรรยายทางไกล 1)   การบรรยายทางไกลโดย   ศาสตราจารยชินิจิ         
       ทาเกมูระ  (Prof.Shinichi Takemura) จาก  
       มหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบแหงเกียวโต  
       (Kyoto University of Art and Design) เร่ือง  
        ส่ิงแวดลอมของโลก โดยใชแบบจําลองลูกโลก 
        ระบบดิจิตอล 
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  การติดตอส่ือสารกันผาน  web cam ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสารระหวางกัน
มากข้ึน  ทําใหสามารถประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันไดท้ังท่ีอยูหางไกลกัน ทําใหไมตองเสียเวลา
เดินทางมาพบกัน ซ่ึงชวยใหประหยัดท้ังเวลาและคาใชจาย  ในปจจุบันการบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส
และการเขียน เว็บบล็อก ก็มีผูนิยมใชมากเพราะใชสงและอานขอความกับผูท่ีตองการติดตอดวย ใชแทน
จดหมายไดอยางดีโดยไมตองเสียคาใชจายและผูรับจะไดรับเกือบทันทีท่ีสงไป (จักรกฤษณ, 2544) 
 

  การสนับสนุนใหนักเรียนใชเทคโนโลยีในการทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ เปนแนวทางท่ี
สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในมาตรฐานการศึกษาของชาติซ่ึงกลาวถึงตัวบงช้ี
บางสวนไววา  “มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ส่ือเพื่อการเรียนรู  และการใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบ  ท่ีเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548 ) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. พลวิจัย 

 1.1  นักเรียนชวงช้ันท่ี 4  ซ่ึงสมัครเขารวมโครงการ KU-JP Broadband Project จํานวน  21  คน 
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 14 คน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 คน  

 1.2   อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ KU-JP Broadband Project จํานวน 6 คน  
2. วิธีดําเนินงาน 

2.1 อาจารยท่ีปรึกษารับสมัครนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 ท่ีสนใจเขารวมโครงการ 
2.2 นักเรียนท่ีสมัครเขารวมโครงการเขารับฟงคําช้ีแจงและรับทราบข้ันตอนการติดตอส่ือสาร  

กับนักเรียนญ่ีปุน จากคณะผูวิจัยและบุคลากรท่ีเกี่ยวของจากประเทศญ่ีปุน 
2.3 นักเรียนจัดทํา   web  page  เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของโรงเรียนและสภาพอากาศ ตลอดจน

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน  
2.4 นักเรียนประชุมรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อจัดทําขอมูล  วางแผนการดําเนินกิจกรรม

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับอาจารยและนักเรียนญ่ีปุน 
2.5 นักเรียนติดตอแลกเปล่ียนขอมูลกับนักเรียนญ่ีปุน ผานระบบการสงภาพและเสียงทางไกล

ผาน  web  cam  ในกิจกรรม Meeting Plaza   4  คร้ัง 
2.6 นักเรียนฟงบรรยาย  ซักถามปญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับอาจารยและนักเรียน

ญ่ีปุนในกิจกรรมการบรรยายทางไกล  จากโตเกียว  เร่ืองส่ิงแวดลอมโลก   1  คร้ัง 
2.7 นักเรียนและอาจารยท่ีปรึกษาประชุมรวมกับคณะผูดําเนินการชาวญ่ีปุนท่ีประเทศไทย      

2  คร้ัง 
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3. เคร่ืองมือ 
3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ซ่ึงประกอบดวย  2  สวน  คือ 

           สวนท่ี 1  การประเมินตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีนักเรียนได
พัฒนาจากการเขารวมโครงการ  
         สวนท่ี 2  ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเขารวมโครงการ 

3.2 แบบบันทึกของอาจารยท่ีปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน ท่ีไดรับการพัฒนา 
 4.    การวิเคราะหขอมูล 

4.1 หาคารอยละของจํานวนนักเรียนในแตละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท่ีนักเรียนไดรับการพัฒนา 

4.2 วิเคราะหเนื้อหาจากความคิดเห็นของนักเรียน และแบบบันทึกของอาจารยท่ีปรึกษา โดย
จัดกลุมขอมูลออกเปนประเภทตามประโยชน ปญหา และขอเสนอแนะ แลวหาคาความถี่ของความคิดเห็น
ในแตละประเภท 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้แบงเปน 2 สวน คือ   
 1)  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามของนักเรียนท่ีรวมโครงการ    
 2)  ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบบันทึกของอาจารยเกี่ยวกับพฤติกรรม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน 
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1.  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
 

ตารางท่ี 1 ความถ่ีและรอยละของนักเรียนในแตละระดับการประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
  ประสงคท่ีนักเรียนไดพัฒนาจากการเขารวมโครงการ KU – JP Broadband Project 
 

ความถ่ีและรอยละของนักเรียนในระดับ 
การประเมินตนเอง คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีไดรับการพฒันา 

มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด 
1.  คิดอยางมีวิจารณญาณ 8 (38.1) 13  (61.9) - - 
2.  คิดอยางสรางสรรค  13 (61.9) 8  (38.1) - - 
3.  รอบรู 
     3.1  มีทักษะในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร 
     3.2  มีทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ 
     3.3  มีทักษะในการใชเทคโนโลยี 
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4.  สูชีวิต 
     4.1  ทํางานอยางเปนระบบ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
            ตามวิถีประชาธิปไตย 
      4.2  มีวินัยในตนเองและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
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5.  จิตม่ันคง 
      5.1  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และ 
   ตระหนักในคุณคาของตน 
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6.  ดํารงคุณธรรม 
     6.1  มีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและส่ิงแวดลอม 
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  ตารางท่ี 1  แสดงวา  คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีนักเรียนเห็นวาไดรับการพัฒนาในระดับ
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก  เปนดังนี้ นักเรียน รอยละ 90.5 เห็นวาไดพัฒนาทักษะในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร 
นักเรียนรอยละ 71.4  เห็นวาไดพัฒนาความภาคภูมิใจในความเปนไทยและตระหนักในคุณคาของตน และ
นักเรียนรอยละ 71.4  เห็นวาไดพัฒนาความมีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและส่ิงแวดลอม สวนคุณลักษณะอัน
พึงประสงคอ่ืนๆ  ยกเวน  คิดอยางมีวิจารณญาณ  มีจํานวนนักเรียนมากกวารอยละ  50  ท่ีแสดงความคิดเห็น
วาไดรับการพัฒนามากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 2   ความถ่ีของนักเรียนในความคิดเห็นตอการเขารวมโครงการในแตละประเด็น 
 

ประเด็นความคิดเห็นของนกัเรียน ความถ่ี 

1.  ประโยชนท่ีนักเรียนไดรับ  
 1.1  ไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 21 
 1.2  ไดรูจักคนมากข้ึน และกระชับความสัมพันธระหวางชาติ 15 
 1.3  ไดฝกการแบงเวลา 8 
 1.4  ไดเรียนรูการเตรียมงานโดยไดรับการแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา   
              อยางใกลชิด 

6 

2.  ปญหา  
 2.1  มีอุปสรรคดานภาษา (นักเรียนญ่ีปุนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษนอย) 11 
 2.2  ไมเขาใจวัตถุประสงคของโครงการอยางชัดเจน 8 
 2.3  มีเวลาในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นนอยเกินไป 6 
 2.4  มีเวลาในการเตรียมงานนอยเกินไป 6 
 2.5  มีความขัดของทางดานเทคนิคการสงภาพและเสียงทางไกลใน 
              ชวงแรก 

4 

 2.6 ไมไดใชขอมูลจากเคร่ืองวัดสภาพอากาศในการแลกเปล่ียนความ 
               คิดเห็นเพราะติดต้ังเคร่ืองมือไดชา 

2 

3.  ขอเสนอแนะ  
 3.1  ควรสนับสนุนใหมีโครงการนี้ตอไป 17 
 3.2  ควรเพิ่มเวลาในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นแตละคร้ัง 4 
 

  ตารางท่ี 2  แสดงวา  นักเรียนท้ัง  21 คน เห็นวาการเขารวมโครงการ KU – JP Broadband 
Project ชวยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนได   โดยนักเรียน  11  คน  คิดวาการดําเนิน
กิจกรรมมีอุปสรรคดานภาษา  และมีนักเรียน  17  คนเสนอวาควรมีโครงการนี้ตอไป 
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2.  ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบบันทึกของอาจารยเก่ียวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค      
ของนักเรียน 
 

ตารางท่ี 3   ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีนักเรียนไดรับ                    
  การพัฒนา 
 

พฤติกรรมของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ท่ีนักเรียนไดรับการพัฒนา 

1)  นักเรียนประชุมรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการทํากิจกรรม 
ปญหาและขอเสนอแนะในการทํางาน ปญหาและการ
จัดการกับส่ิงแวดลอม 

-  คิดอยางมีวิจารณญาณ 
-  คิดอยางสรางสรรค 
-  มีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและ    
    ส่ิงแวดลอม 
-  มีทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ 
-  มีทักษะในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

2)  นักเรียนเตรียมบทสนทนา  พิมพขอความติดตอกับ
นักเรียนญ่ีปุนเปนภาษาอังกฤษ 

-  มีทักษะในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

3)  นักเรียนออกแบบและจัดทําส่ือเพื่อนําเสนอเร่ืองราว
ของโรงเรียน  ส่ิงแวดลอม เหตุการณ ฯลฯ ในรูป  
web page ,  power point 

-  คิดอยางสรางสรรค 
-  มีทักษะในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
-  มีทักษะในการใชเทคโนโลยี 
-  มีความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย 
   และตระหนักในคุณคาของตน 

4)  นักเรียนแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบ ในการเตรียมงาน 
 แตละคร้ัง  เชน  คนหาขอมูล  ถายภาพ  เ ขียนบท  

เตรียมวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
 
 
 

-  มีวินัยในตนเองและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
-  ทํางานอยางเปนระบบ ทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดตามวิถีประชาธิปไตย และมีภาวะ การ
เปนผูนํา ผูตามท่ีดี 

-  มีทักษะในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

5)  นักเรียนใชภาพเขียน ขอมูลจากอินเทอรเน็ต หรือ
แสดงทาทางประกอบ เพื่อนําเสนอใหคูสนทนาชาว
ญ่ีปุนเขาใจเร่ืองท่ีตองการส่ือความ เม่ือไมสามารถ
ส่ือสารกันดวยภาษาพูด 

-  คิดอยางสรางสรรค 
-  มีทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ 
-  มีทักษะในการใชเทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 
 

พฤติกรรมของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ท่ีนักเรียนไดรับการพัฒนา 

6)  นักเรียนรวมทํากิจกรรม Meeting Plaza  ฟงบรรยาย
 ทางไกล  โดยสนทนา และนําเสนอขอมูล สภาพ 
       อากาศ   กิจกรรมและส่ิงแวดลอม  ภายในโรงเรียน  
       วัฒนธรรมไทยและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีนักเรียนสนใจรวมกัน 

-  มีทักษะในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
-  มีทักษะในการใชเทคโนโลยี 
-  มีวินัยและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
-  มีความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย 
 และตระหนักในคุณคาของตน 
-  คิดอยางมีวิจารณญาณ 
-  คิดอยางสรางสรรค 

 

  ตารางท่ี 3  แสดงวา  อาจารยเห็นวา พฤติกรรมของนักเรียนซ่ึงจําแนกไดเปน 6 ดานนั้น มี
พฤติกรรม 5 ดานท่ีแสดงถึงการพัฒนาทักษะในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร ไดแก การประชุมรวมกับ
อาจารยท่ีปรึกษา การเตรียมบทสนทนา การออกแบบและจัดทําส่ือ การแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบ และการ
รวมทํากิจกรรม Meeting Plaza  ฟงบรรยายทางไกล   พฤติกรรมท้ัง 6 ดานแสดงใหเห็นถึงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคอยางนอย 1 คุณลักษณะ พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวานักเรียนมีการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคไดมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมขณะรวมกิจกรรม Meeting Plaza และฟงบรรยาย
ทางไกล 
 

วิจารณและสรุปผล 
  จากผลการวิจัยพบวา ท้ังอาจารยและนักเรียนท่ีเขารวม KU-JP Broadband Project เห็นวา 
การเขารวมโครงการ สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนได  ท้ังดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ   คิดอยางสรางสรรค   รอบรู   สูชีวิต  จิตม่ันคง  ดํารงคุณธรรม โดยนักเรียนเห็นวาคุณลักษณะ
ท่ีไดรับการพัฒนามากท่ีสุด คือดานรอบรู ในหัวขอยอย “มีทักษะในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร” (รอยละ 
90.5) รองลงมาไดแก  ดานจิตม่ันคง ในหัวขอยอย “มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและตระหนักใน
คุณคาของตน” (รอยละ 71.4) และดานดํารงคุณธรรม ในหัวขอยอย “มีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและ
ส่ิงแวดลอม” (รอยละ 71.4)  สวนคุณลักษณะอันพึงประสงคอ่ืนๆยกเวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  มีจํานวน
นักเรียนท่ีแสดงความคิดเห็นวาไดรับการพัฒนามากท่ีสุด มากกวารอยละ 50 ข้ึนไป ความคิดเห็นของ
นักเรียนสวนใหญสอดคลองกับอาจารยโดยเฉพาะอยางยิ่งในหัวขอ  “มีทักษะในการใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร”   นอกจากน้ีอาจารยยังเห็นวา พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกแตละดานบงช้ีไดอยางชัดเจนวา
นักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค อยางนอย 1 คุณลักษณะ  อยางไรก็ตามในการดําเนินโครงการ
ดังกลาว ยังมีปญหาเกี่ยวกับอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีใชในการติดตอส่ือสารดวยอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
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และการประชุมทางไกล ตลอดจนเคร่ืองมืออ่ืนๆ เชน เคร่ืองวัดสภาพอากาศ เพราะโรงเรียนตองไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จึงทําใหการแกปญหาดานเทคนิคในขณะท่ีดําเนินกิจกรรม Meeting Plaza 
และการแปลความหมายขอมูลจากเคร่ืองวัดสภาพอากาศเปนไปไดชา นอกจากนี้ยังพบวาการทํากิจกรรม
ส่ือสารผาน  web cam  ดวยการพูด-ฟงภาษาอังกฤษกับนักเรียนญ่ีปุนเปนไปไดชา เนื่องจากนักเรียนญ่ีปุนมี
ทักษะการใชภาษาอังกฤษไมดี  ทําใหนักเรียนตองใชการส่ือสารดวยภาพและทาทางแทน  อยางไรก็ตาม การ
แสดงพฤติกรรมดังกลาว อาจารยท่ีปรึกษาเห็นวา ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะ  “คิดอยาง
สรางสรรค”  และ  “ทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ” 
 

ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ยืนยันวา การรวมมือกันระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในระดับนานาชาติ 
ดังเชน  KU-JP Broadband Project กอใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแกเยาวชนไทยไดเปน
อยางดียิ่ง อีกท้ังยังเปนการสนับสนุนใหอาจารยและนักเรียนไดมีโอกาสทํางานในระดับนานาชาติ นับเปน
การชวยพัฒนาวิสัยทัศนใหกวางไกลยิ่งข้ึน นอกจากนี้การที่นักเรียนและอาจารยไดทํากิจกรรมโดยใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ไดรับความรูและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตรชาวตางชาติในการ
ประชุมทางไกล จะทําใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะใชความรูและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค และมุงพัฒนาตน
ใหมีความสามารถระดับสากล  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงควรแสวงหาการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
ในการจัดโครงการทํานองเดียวกันนี้ใหมากข้ึนและตอเนื่องโดยใช KU-JP Broadband Project  เปน
กรณีศึกษา 
 

รายการเอกสารและสิ่งอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. มาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดสหายบล็อกและ  
 การพิมพ. 
จักรกฤษณ นพคุณ. 2544. Web Cam ถายทอดสดผานอินเทอรเน็ต. กรุงเทพฯ : โปรวิช่ัน.   
Atsushi Hikita. 2006. The environment education with real time contents and distance learning-
 outline. (copy) 
Hiroshi Ikenaka, et al. 2006. Bangkok-Hiroshima Network Project. (copy)          
Tommy Matsumoto. 2006. Asia Broadband Program/Distance Learning Joint Experiment. (copy)     
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ภาพการทํากิจกรรม 

   นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทํากิจกรรม  Meeting  Plaza  กับนักเรียน
ญ่ีปุนผาน  web cam 

 
 

  Teleconference  ระหวาง โตเกียว-กรุงเทพฯ-ฮิโรชิมา 
ทาเกมูระ (Prof.Shinichi Takemura) จากมหาวิทยาลัย  

 (Kyoto University of Art and Design)  เปนวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การประชุมรวมกันระหวางอาจารยใหญ  ผูดําเนินการฝายญ่ีปุน  อาจารยท่ีปรึกษาและนักเรียนใน
โครงการ เพื่อสรุปผลและประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  การประชุมฟงบรรยายทางไกล โดยใชระบบ
เร่ือง ส่ิงแวดลอมโลก โดยมีโดย ศาสตราจารยชินิจิ   
ศิลปะและการออกแบบแหงเกียวโต
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นี่ก็ใช ... 
 

 

 

 

  



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 90 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อคนมากกวาหน่ึงคนมาทํางาน 
รวมกันใหประสบความสําเร็จได 

การทํางานน้ันตองทําอยางเปนระบบ 
มีข้ันตอน วางแผนการทํางาน 
แบงหนาที่  รับผิดชอบตอหนาท่ี 
ติดตามดูแล แกไขและประเมิน 

ผลงาน เพื่อพัฒนาตนเองและผลงาน 
ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
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การสงเสริมการทํางานอยางเปนระบบ 

ดวยกิจกรรมสนทนายามเชา 
The Encouragement of the Systematic Work Strategy  

through the Home Room Activities 
 
ผศ.อารดา            เตชะไกศิยวณิช*                 Assistant Professor  Arada   Techagaisiyavanit 
นางสาวอรุณนี    วรรณทว ี                             Miss Arunnee    Wantawee 
 

บทคัดยอ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทํางานอยางเปนระบบรวมกับผู อ่ืนตามวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดวยกิจกรรมสนทนายามเชา พัฒนากิจกรรมสงเสริมการ
ทํางานอยางเปนระบบ   ศึกษาทักษะท่ีนํามาใชในการทํากิจกรรม และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอ
กิจกรรม กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 จํานวน 39 คน แบงเปนกลุม ๆ ละ 4 , 10 หรือ 
20 คน  ตามลักษณะกิจกรรม และทํากิจกรรมสัปดาหละ 1 กิจกรรม จํานวน 8 สัปดาห  ประเมินผลโดยใช
แบบประเมินการทํางานอยางเปนระบบและทักษะท่ีใชในการทํากิจกรรมโดยครูและนักเรียน และให
นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรม หลังทํากิจกรรมแตละกิจกรรมในสมุดบันทึก  วิเคราะหขอมูล
โดยหาคาความถ่ี และคารอยละเฉพาะคําตอบท่ีมีระดับคะแนน มาก (3) และมากท่ีสุด (4)  ผลการวิจัย พบวา 
นักเรียนประเมินการทํางานอยางเปนระบบตามลําดับดังนี้  ประชุมวางแผน (90.70%) ปฏิบัติหนาท่ี                      
เต็มความสามารถ  (88.46 %) แบงหนาท่ี (87.50%)  แลกเปล่ียนความคิดเห็น (86.54%) และประเมินการ
ทํางาน (78.20%)  นักเรียนประเมินทักษะท่ีใชทํากิจกรรมกลุมตามลําดับ ดังนี้ การประสานงานกับเพ่ือน    
ในกลุม (95.19%)  การแกปญหา (90.03%) การแสดงและแลกเปล่ียนความคิดเห็น (89.10%) การคิด
วิเคราะห (88.46%) การคิดสรางสรรค (88.46%) การตัดสินใจ (87.18%) และการทํางานท่ีรับผิดชอบ 
(83.97%) โดยผลการประเมินของครูสูงกวานักเรียนท้ังการทํางานอยางเปนระบบและทักษะท่ีใชในการทํา
กิจกรรม จากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนช้ีใหเห็นวา กิจกรรมชวยสงเสริมความสามัคคี และสงเสริม
การทํางานอยางเปนระบบไดเปนอยางดี 
 

คําสําคัญ การทํางานอยางเปนระบบ   กิจกรรมสนทนายามเชา 
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Abstract 
  This research aims to encourage the systematic joint working under democratic principle 
of the M. 2 students through the Home room activities. In the research, the 8 activities that encourage 
systematic joint working have been developed by the researcher. Related skills which were applied for 
activities have been studied as well as the opinion of the students on the activities.  The researcher 
organized the Home room 8 activities. The sample was 39 M.2/3 students that were divided into small 
group of 4, 10, or 20 students. Every  week each group have to carried out the  activities  for 8  weeks and 
were evaluated by using the Systematic Working evaluation form including assessment of skill which 
were used in doing  activity. The students wrote their opinions on each activity after finished each activity.  
The data which use for calculation were particularly selected only the answers that have score 3 (“more”) 
and 4 (“most”) were analyzed by calculation of frequency and percentage. The research found that the 
pilot students appraised and put ranking of required factors of systematic working as following:  Meeting 
for planning (90.70%), Execution with extreme effort (88.46%), Responsibility sharing (87.50%), 
Discussion and Exchange in opinion (86.54%), Evaluation the work (78.20%). In term of skill, the pilot 
students defined the required skills which were used for systematic working as following: Coordination 
skill (95.19%), Problem Solving skill (91.03%), Expression and exchange opinion (89.10%), Analytical 
skill (88.46%), Creativity (88.46%), Decision Making (87.18%) and Commitment to responsibility 
(83.97%). Whereas the evaluation scores from teacher were higher than students both Systematic Working 
evaluation and skills which were used for systematic working.  The students’ opinion could be concluded 
that the activities promote the unity and well encourage systematic working. 
 

Key  words Systematic Working Strategy, Home Room Activities 
 

บทนํา    
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ไดกําหนดกรอบแนวคิดการจัด

การศึกษาวา  ตองจัดเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา ความรู    
คุณธรรม   ตลอดจนมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตท่ีสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข      
และมาตรา 22 ไดกําหนดการจัดการศึกษาใหผูเรียนทุกคนไดสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ผูสอนตองปรับกลยุทธในการจัดการศึกษาดวยการสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  เพื่อพัฒนาผูเรียนในดานสติปญญา รางกาย  จิตใจ  และการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเปนสุข การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม   
จะทําใหนักเรียนไดประสบการณตรงในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางเปนระบบ ไดใชความคิดความสามารถ
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และมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและจากแผนกลยุทธการพัฒนาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2546-2550 ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน 6 ประการ คือ คิดอยางมีวิจารณญาณ  คิดอยางสรางสรรค  รอบรู  สูชีวิต  จิตม่ันคง  ดํารงคุณธรรม  
ซ่ึงการทํางานอยางเปนระบบรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย  เปนคุณลักษณะยอยในคุณลักษณะสูชีวิต 
ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะสงเสริมการทํางานอยางเปนระบบดวยกิจกรรมสนทนายามเชา โดยมีแนวคิดวาเม่ือ
คนมากกวาหนึ่งคนมาทํางานรวมกันใหประสบความสําเร็จได  การทํางานนั้นตองทําอยางเปนระบบ มี
ข้ันตอน วางแผนการทํางาน แบงหนาท่ี รับผิดชอบตอหนาท่ี ติดตามดูแลแกไขและประเมินผลงาน  เพื่อ
พัฒนาตนเองและผลงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 

           การจัดกิจกรรมยึดผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติและทํางานรวมกัน มีครู
เปนผูชวยเหลือและใหคําแนะนํา  การทํากิจกรรมกลุมตามแนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยใชการ
ทํางานเปนกลุม (Group Activity)  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540) เปนการเรียนรูดวย
การปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม เพราะกลุมเปนท่ีรวมประสบการณของคนหลายคนมา
แลกเปล่ียนความรู ฝกความเปนผูนํา-ผูตาม ความสามัคคีรวมแรงรวมใจกัน ระดมสมองใชความคิดวิเคราะห 
ความคิดสรางสรรคและทักษะตางๆในการสรางผลงานอยางมีข้ันตอนจนสามารถสรางผลงานใหประสบ
ความสําเร็จ 

 

                       งานวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom action research) ช้ันมัธยมศึกษา      
ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทํางานอยางเปนระบบรวมกับผูอ่ืน      
ตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน ดวยกิจกรรมสนทนายามเชา พัฒนากิจกรรมสงเสริมการทํางานอยางเปน
ระบบ   ศึกษาทักษะท่ีนํามาใชในการทํากิจกรรม และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอกิจกรรม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
1. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 จํานวน 39 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2547           

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยดังนี้ 

2.1 กิจกรรมสนทนายามเชา จํานวน 8 กิจกรรม  ไดแก กิจกรรมท่ี 1 – 8 ตามลําดับดังนี้  มีอะไร
ในเลข 1 – 30   High up to the sky   การสรางกับการทําลาย   มายุงอะไรกับน้ํา  ลากับหญา  กินกับเกม  
พิชิตปม  และปายนิเทศ  ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน พรอมแผนการจัดกิจกรรมโดยปรับปรุงจากกิจกรรมท่ีผูวิจัย
รวบรวมและสรางข้ึนแลวทดลองใชในกิจกรรมสนทนายามเชากับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ปการศึกษา 
2546  และแผนการจัดกิจกรรมนี้  ไดผานผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินจํานวน  5  ทาน 
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2.2 แบบประเมินการทํากิจกรรม เปนแบบเลือกระดับความคิดเห็น  4  ระดับ คือ 4 = มากท่ีสุด 
3 = มาก   2 = นอย และ1 = นอยท่ีสุด 5 ชุด ดังนี้ 

 2.2.1   แบบประเมินการทํางานอยางเปนระบบของนักเรียน โดยนักเรียน  
                       2.2.2   แบบประเมินการทํางานอยางเปนระบบของนักเรียน โดยครู  
                      2.2.3   แบบประเมินทักษะท่ีใชในการทํากิจกรรมของนักเรียน โดยนักเรียน 
                      2.2.4   แบบประเมินทักษะท่ีใชในการทํากิจกรรมของนักเรียน โดยครู  
                      2.2.5   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอกิจกรรมของนักเรียน โดยนักเรียน  

3. การเก็บขอมูล ผูวิจัยแบงกลุมนักเรียนเปน 4 หรือ 10 หรือ 20 คน  ตามลักษณะกิจกรรม ให
นักเรียนทํากิจกรรมในชวงเวลาโฮมรูม ประมาณ 30 นาที สัปดาหละ 1 กิจกรรมเปนเวลา 8 สัปดาห หลังทํา
กิจกรรมครูและนักเรียนตอบแบบประเมินและบันทึกความคิดเห็นตอการทํากิจกรรม 

4. การวิเคราะหขอมูล 
4.1 นําขอมูลจากแบบประเมินของนักเรียนท้ัง 3 แบบ มารวมความถ่ี และหาคารอยละเฉพาะ

คําตอบท่ีนักเรียนใหระดับคะแนน 3 และ 4 คือ มากและมากท่ีสุด  
4.2 นําขอมูลจากการประเมินโดยครูท้ัง 2 แบบมารวมความถ่ี และหาคารอยละ  เฉพาะคําตอบ

ท่ีครูใหระดับคะแนน  3  และ 4  คือ มากและมากท่ีสุด  
4.3 นําสมุดบันทึกของนักเรียนมาสรุปความคิดเห็น  หาคาความถ่ีและคารอยละ 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
1. การทํางานอยางเปนระบบของนักเรียน 

ตารางท่ี 1   ผลการประเมินการทํางานอยางเปนระบบของนักเรียน โดยนักเรียน 39 คน และโดยครู 3 คน 
 

ผลสรุปรวม 8 กิจกรรม (%) 
รายการประเมิน 

โดยนักเรียน โดยครู 

1. ประชุมวางแผน 90.70 95.51 

2. แลกเปล่ียนความคิดเห็น 86.54 95.19 

3. แบงหนาท่ี 87.50 96.80 

4. ปฏิบตัิตามหนาท่ีเต็มความสามารถ 88.46 98.72 

5. ประเมินการทํางาน (พูดคุยตามโอกาส) 78.20 97.44 
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1=ประชุมวางแผน,2=แลกเปลี่ยนความคิดเห็น,3=แบงหนาที่,            
4=ปฏิบัตติามหนาที่เตม็ความสามารถ

 
 

               จากการประเมินผลการทํางานอยางเปนระบบของนักเรียน โดยนักเรียน และโดยครู        
ดังแสดงในตารางที่ 1  และแผนภูมิท่ี 1  พบวา นักเรียนประเมินตนเองในดานการทํางานอยางเปนระบบ 
สรุปท้ัง  8 กิจกรรมดังนี้ ข้ันการประชุมวางแผน การทํางานสูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 90.70 รองลงมา
ตามลําดับ คือ ปฏิบัติหนาท่ีเต็มความสามารถ คิดเปนรอยละ 88.46 แบงหนาท่ีการทํางาน คิดเปนรอยละ 
87.50  แลกเปล่ียนความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 86.54  และประเมินการทํางาน คิดเปนรอยละ 78.20 ในขณะ
ท่ีครูประเมินการทํางานอยางเปนระบบของนักเรียนสรุปท้ัง 8 กิจกรรมทุกข้ันสูงกวานักเรียน และสูงกวา 
รอยละ 90 เนื่องจากการรวมความถ่ี  จากการประเมินของนักเรียนรวมจากระดับคะแนน 3 และ 4  คือ ระดับ
มากและมากท่ีสุด 

 

        2.    ทักษะท่ีใชในการทํากิจกรรมกลุม 
ตารางท่ี 2    ผลการประเมินทักษะท่ีใชในการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียนโดยนักเรียน 39 คน และ         
         โดยครู 3 คน 
 

ผลสรุปรวม 8 กิจกรรม (%) 

,5=ประเมินการทํางาน 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลการประเมินการทํางานอยางเปนระบบของนักเรียนสรุปท้ัง 8 กิจกรรม โดยนักเรียน และโดยครู 

รายการประเมิน 
โดยนักเรียน โดยครู 

1. การคิดวิเคราะห 88.46 97.44 

2. การคิดสรางสรรค 88.46 98.40 

3. การทํางานท่ีรับผิดชอบ 83.97 98.72 

4. การประสานงานกับเพื่อนในกลุม 95.19 99.04 

5. การแสดงและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 89.10 95.19 

6. การแกปญหา 91.03 99.68 

7. การตัดสินใจ 87.18 99.68 
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  จากการประเมินทักษะท่ีใชในการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียน โดยนักเรียน และโดยครู 
ดังแสดงในตารางที่ 2 และแผนภูมิท่ี 2  พบวา นักเรียนประเมินตนเองในดานทักษะที่ใชในการทํากิจกรรม 
สรุปรวมท้ัง 8 กิจกรรมสูงกวารอยละ 80 ทุกทักษะ ในขณะท่ีครูประเมินวานักเรียนใชทักษะในการทํา
กิจกรรม  สรุปรวมท้ัง 8 กิจกรรม สูงกวารอยละ 90 และสูงกวาท่ีนักเรียนประเมินตนเองทุกทักษะ เนื่องจาก
ครูเปนผูสังเกต  และเขาใจพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกถึงทักษะท้ัง 7 ทักษะมากกวานักเรียน และขอมูล
ของนักเรียนรวมจากการประเมินตนเองของนักเรียน เฉพาะระดับคะแนน 3 และ 4  คือ ใชทักษะท้ัง 7 ทักษะ   
ในระดับมากและมากท่ีสุด สวนระดับ 2 คือ นอย ซ่ึงจัดวามีพฤติกรรมนั้นแตมีในระดับนอยแตไมไดนํามา
รวม  แสดงวาในการทํากิจกรรมกลุมนักเรียนตองมีปฏิสัมพันธกัน  ทํางานรวมกันอยางเปนระบบ  และใช
ทักษะการคิดวิเคราะห  การคิดสรางสรรค การทํางานท่ีรับผิดชอบ  การประสานงานกับเพื่อนในกลุม การ
แสดงและแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแกปญหาและการตัดสินใจ ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540) ไดสรุปขอคนพบจากงานวิจัยตางๆ  
แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ทําใหนักเรียนมีความสามารถและมีการ
พัฒนาทักษะตางๆ สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักแสดงความคิดเห็น รูจักการวางแผนและมีความ
รับผิดชอบ รูจักแกปญหาและตัดสินใจ และปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย รวมทั้งกลุมจะเปนแรงจูงใจให
กันและกันอันจะมีผลทําใหการทํางานประสบความสําเร็จสูงสุด 
               

         
 
 
 
 

างสรรค,3=ทํางานที่รับผิดชอบ,        
4=ประสานงานกับเพ่ือนในกลุม,   5=แสดงและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น, 6=แกปญหา,   7=การตัดสินใจ 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงผลการประเมินทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนสรุปท้ัง 8 กิจกรรม โดยนักเรียน และโดยครู 
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 3.    ความคิดเห็นของนักเรียนตอกิจกรรม 
ตารางท่ี 3   ความคิดเห็นของนักเรียน 39 คนตอกิจกรรม 
 

รายการประเมิน ผลสรุปรวม 8 กิจกรรม (%) 

1. สงเสริมความคิดวิเคราะห 88.78 

2. สงเสริมความคิดสรางสรรค 88.14 

3. สงเสริมการทํางานรวมกับผูอ่ืน 89.42 

4. สงเสริมการทํางานอยางเปนระบบ 91.03 

5. สงเสริมความสามัคค ี 92.31 

6. สงเสริมความรับผิดชอบ 85.58 

7. สงเสริมการกลาแสดงออก 81.41 

8. เปนกิจกรรมท่ีสนุกนาตดิตาม 79.81 

9. เวลาท่ีใชเหมาะสมดี 87.18 

10. มีการบันทึกชวยจําเหมาะสมดี 82.05 

11. ควรจัดกิจกรรมเชนนี้อีก 82.37 
 

  ความคิดเห็นตอกิจกรรมโดยนักเรียน ตามตารางท่ี  3  พบวาท้ัง 8 กิจกรรม มี 10 ประเด็น ท่ี
ไดรับคะแนนประเมินระดับสูงเกินรอยละ 80 ไดแก สงเสริมความสามัคคีไดดีท่ีสุด คิดเปนรอยละ 92.31  
รองลงมาตามลําดับ  คือ สงเสริมการทํางานอยางเปนระบบ คิดเปนรอยละ 91.03  สงเสริมการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน  คิดเปนรอยละ 89.42  สงเสริมความคิดวิเคราะห คิดเปนรอยละ 88.78  สงเสริมความคิดสรางสรรค คิด
เปนรอยละ 88.14  สงเสริมความรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 85.58 และสงเสริมการกลาแสดงออก คิดเปนรอย
ละ 81.41  เวลาท่ีใชในการทํากิจกรรมเหมาะสมดี คิดเปนรอยละ 87.18 และการมีบันทึกชวยจําเหมาะสมดี      
คิดเปนรอยละ 82.05  เห็นวาสมควรจัดกิจกรรมเชนนี้อีก คิดเปนรอยละ 82.37  แตนักเรียนมีความเห็น
โดยรวมวากิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ีสนุกนาติดตาม ต่ํากวา รอยละ 80 คือผลการประเมินอยูในระดับ รอยละ 
79.81 
                       4.     ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ จากบันทึกชวยจําของนักเรียน 
   นักเรียนรายงานวาเปนกิจกรรมท่ีสนุก ไมนาเบ่ือ ชอบมาก ทําใหอารมณดี  เปนเวลาที่มี
ความสุขและอบอุน  คิดเปนรอยละ71.79 ไดรับความรู เสริมสรางปญญาและมีเนื้อหาสาระ คิดเปนรอยละ 
55.85 กิจกรรมดีแปลกใหมกวาปอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ30.77 ไดฝกการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ คิดเปน
รอยละ 25.64 และเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชน ไดใชเวลาอยางคุมคา และอยากใหมีกิจกรรมแบบนี้ตอไป คิด
เปนรอยละ 23.08 
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สรุปผล 
1. นักเรียนจํานวนมากกวารอยละ 80 ทํางานรวมกันอยางเปนระบบทุกข้ันตอนดวยกิจกรรมท้ัง 8    

กิจกรรม ยกเวนข้ันตอนการประเมินการทํางานซ่ึงมีจํานวนรอยละ 78.21  
2. นักเรียนจํานวนมากกวารอยละ 83 ใชทักษะการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การทํางานท่ี

รับผิดชอบ การประสานงานกับเพื่อนในกลุม การแสดงความคิดเห็น การแกปญหา และการตัดสินใจ ในการ
ทํางานรวมกันดวยกิจกรรมท้ัง 8 กิจกรรม 

3. นักเรียนจํานวนมากกวารอยละ  80  มีความเห็นวา กิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม สงเสริมการคิด
วิเคราะห ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกับผูอ่ืน การทํางานอยางเปนระบบ ความสามัคคี ความ
รับผิดชอบ การกลาแสดงออก การบันทึกชวยจํา  การใชเวลาเหมาะสมดี และควรจัดกิจกรรมเชนนี้อีก 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรนําชุดกิจกรรมนี้ ไปศึกษาการสงเสริมคุณลักษณะอ่ืนๆ เชน ความคิดอยางมีวิจารณญาณ                 

ภาวะการเปนผูนําและผูตามท่ีดี เปนตน 
2. ควรเผยแพรชุดกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมการทํางานอยางเปนระบบของนักเรียนเพื่อใหครู

ท่ัวไป  ท่ีสนใจศึกษานําไปใชไดจริง 
3. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะอ่ืนๆ และทดลองใชกับนักเรียนระดับช้ัน                 

ตางๆ  เพื่อไดชุดกิจกรรม  ท่ี เหมาะสมกับการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคสําหรับนักเรียน                 
ระดับช้ันนั้น 

4. ควรมีการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนใน
บริบทของนักเรียน เชน นักเรียนท่ีมีความสามารถในดานตางๆ  หรือมีขอบกพรองใน ลักษณะตางๆ  เปนตน 
                                                                                           

รายการเอกสารและสิ่งอางอิง 
คณะกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู .  2543. ปฏิ รูปการเรียนรูผู เ รียนสําคัญท่ีสุด .  พิมพคร้ังท่ี  4 .                      
 กรุงเทพมหานคร :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540. ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม ตนแบบการเรียนรู
 ทางดานหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติ.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  
__________. 2542.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
 ลาดพราว. 
สุรางค  โควตระกูล .  2544. จิตวิทยาการศึกษา .  กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย. 
อรทัย  มูลคํา และคณะ.  STORYLINE METHODE : การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนเนน
 ผูเรียน เปนศูนยกลาง.  กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัย. 

 



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 99

ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินแผนการจัดกิจกรรม 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ 
2. ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค โสวัณณะ 
3. ผูชวยศาสตราจารยมาลินท  อิทธิรส 
4. ผูชวยศาสตราจารยบุญร่ืน ปานประสงค 
5. อาจารยทรงพล ภาณภุาส 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรม 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวจิัยและพัฒนาการศึกษา 
แผนการจัดกิจกรรมสนทนายามเชา (Home room) 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค นักเรียนมีคุณลักษณะการทํางานอยางเปนระบบรวมกับผูอ่ืนได 
ชื่อกิจกรรม   พิชิตปม 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2/3  เวลา  30 นาที  
ผูเขียนแผน  ผศ.อารดา  เตชะไกศิยวณิช  และ นางสาวอรุณนี  วรรณทว ี

จุดประสงค 
 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 1.  การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 2.  การคิดอยางสรางสรรค 

รอบรู 
 5.  มีกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ 

สูชีวิต 
 7.  มีสุขภาพกาย ใจ ท่ีแข็งแรงสมบูรณ 
 8.  พึ่งพาตนเอง เช่ือม่ัน กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง 
 9.  ทํางานอยางเปนระบบและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิธีประชาธิปไตย 
 10. มีทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ 

จิตม่ันคง 
 13. มีภาวะการเปนผูนําและผูตามท่ีด ี

ความคิดรวบยอด 
 ความคิดวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค และการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ  จะชวยแกปญหา
ตางๆ ได  
เนื้อหา  
 ในการแกปญหาเพื่อใหงานกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ตองอาศัยความรวมมือของ
สมาชิกภายในกลุม  ใชความคิดวิเคราะห  ความคิดสรางสรรค  รวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อวางแผนหาวิธี
แกปญหา และรวมมือกันทํางานตามแผนท่ีวางไว ตลอดจนหาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการแกปญหาตอไป 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

ขั้นนํา     
 ใหนักเรียนแบงกลุม 4 กลุมๆละ ประมาณ10 คน แยกหญิงชาย คละตามความสามารถ 
ขั้นดําเนินกิจกรรม 
              ครูบอกกติกา : 1. ใหนกัเรียนยืนรวมกันเปนกลุม ใหคนแรกยืน่มือซายหงายมือเขาตรงกลางกลุม 
 2.  ใหคนอ่ืนๆยื่นมือเขามาจบัโดยวางมือคว่ําและหงายมือสลับไปเร่ือยๆจนครบ
      ทุกคนจะเรียงลําดับอยางไรก็ได  

                        3.  ทุกคนจับมืออยาใหหลุดแลวคอยๆขยายวงออก 
                  4.  หาวิธีขยายวงออกเปนวงกลมโดยมือไมพันกัน และมือไมหลุดจากกัน  
                      กลุมใดทําไดเสร็จกอนเปนผูชนะ 

ขั้นสรุป 
 1. ครูนํานักเรียนอภิปรายสรุปวาวิธีแกปม คือ วิธีแกปญหาของกลุม ตองใชความคิดวิเคราะห 
ความคิดสรางสรรค และความรวมมือของทุกคนในการทํางานอยางเปนระบบจึงจะแกปมได วิธีแกปมมีวิธีท่ี
หลากหลายและแตกตางกัน ซ่ึงแตละกลุมสามารถแกปมจนขยายวงออกมายืนจับมือกันเปนวงกลมไดเร็ว–
ชา   ตางกันข้ึนกับกระบวนการคิด   และกระบวนการทํางานของแตละกลุม  
 2.  นักเรียนตอบแบบประเมิน บันทึกส่ิงท่ีไดเรียนรูและเขียนแสดงความคิดเห็นตอการทํากิจกรรม 
ส่ืออุปกรณ 
 - สมุดบันทึก 
การประเมินผล 

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน จาก 
1.  การสังเกต 
2.  ผลงาน 
3.  การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
4.  บันทึกของนักเรียน 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางภาพการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 มีอะไรในเลข 1-30 กิจกรรมท่ี 2 High up to the sky 

กิจกรรมท่ี 4 มายุงอะไรกับน้าํ กิจกรรมท่ี6  กินกับเกม 

กิจกรรมท่ี7  พิชิตปม กิจกรรมท่ี 8  ปายนิเทศนิเทศ 
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ตอนที่ ตอนที่ 22      

บทความบทความเชิงวิชาการเชิงวิชาการ
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คลังความรูอยูที่นี่ ... 
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ดนตรีมีสวนในการพัฒนาทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม ชวยใหการประสานงาน 
ของระบบตาง ๆ ในรางกาย ความสามารถ 

ทางการเห็นและการไดยินดีข้ึน 
นอกจากน้ียังมีสวนเสริมสรางสมาธิ 

ความจํา เชาวนปญญา ความคิดสรางสรรค 
และคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่น ๆ 
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เรียนภาษาไทยอยางเพลินใจดวยเสียงเพลง 
ผศ.กฤติยา   เรวัต 

 
  ภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .2542 เปนตนมา               
ไดกอใหเกิดกระแสการตื่นตัวคร้ังใหญของครูอาจารย และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาท้ังหลาย    
ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุดเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาลักษณะของคนไทยท่ีพึงปรารถนา คือ  ดี  เกง 
และมีความสุข โดยเนนผูเรียนเปนตัวตั้ง  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการ, 2543) 
 

  ในเมื่อหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมใหผูเรียนคิดเปน  
ทําเปน และแกปญหาเปนในทางท่ีถูกตอง  ครูผูสอนวิชาภาษาไทยท้ังหลายตางพยายามปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีสาระ     
ทุกหมวดมุงสูแนวการจัดการศึกษาท่ีเนน “ผูเรียนสําคัญท่ีสุด” 
 

  วิชาภาษาไทยเปนวิชาบังคับท่ีนักเรียนตองสอบใหผานจึงจะจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย  ดังนั้นนอกจากครูภาษาไทยตองมีความรูในหลักสูตรแลว  ยังตองสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  ซ่ึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนควรคํานึงถึงความสนใจและความถนัดของผูเรียน  ตลอดจนคิดหาวิธีการใหผูเรียนมีความสุข
และสนุกในการเรียน    รวมท้ังไดฝกปฏิบัติจริงทุกข้ันตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
 

  ผูเขียนเปนครูสอนภาษาไทยมานานถึง 29 ป  เคยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบในหลายระดับช้ัน   จากประสบการณงานสอนวิชาภาษาไทยของผูเขียนพบวา  นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนท่ีชอบเรียนวิชาภาษาไทยมีจํานวนนอยมาก   ในหองเรียนหนึ่ง ๆ มีนักเรียนประมาณ 41 
คน  มีผูชอบวิชาภาษาไทยไมถึง 10 คน  ผูเขียนทราบจากนักเรียนโดยวิธีสัมภาษณบาง  หยั่งเสียงบาง      
หรือใหเขียนบันทึกแสดงความในใจเกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชาภาษาไทยต้ังแตเร่ิมเปดภาคเรียน
ในปการศึกษาใหม  และไดมีโอกาสสอนวิชาภาษาไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (แผนการเรียน
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร)  พบวานักเรียนรูสึกเฉย ๆ ตอวิชาภาษาไทย  มีนักเรียนนอยคนท่ีจะชอบ
เรียนวิชาภาษาไทย  เชนเดียวกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
 

 อนึ่งผูเขียนจึงไมยอทอตอการคนหาวิธีการสอนท่ีจะชวยใหผูเรียนไมเบ่ือวิชาภาษาไทย   
และไดเฝาสังเกตอากัปกิริยาของผูเรียนเร่ือยมา  คร้ังใดท่ีผูเขียนเลาเร่ืองแทรกบทเรียนท่ีสอดคลองกับเนื้อหา   
นักเรียนจะรูสึกชอบมากกวาสอนเฉพาะเนื้อหาลวน ๆ  หรือเม่ือใดมีเกมภาษาไทย  หรือใหนักเรียนชมวีดิทัศน   
ผูเขียนสังเกตพบวา  นักเรียนมีทีทากระฉับกระเฉง  กระปร้ีกระเปราข้ึนจนเห็นไดชัด   และเม่ือใดแตงเพลง
ประกอบบทเรียนใหรองกันท้ังหองก็ดูเหมือนวาโลกนี้มีชีวิตชีวา  บรรยากาศราเริงเบิกบานกันท้ังหองเรียน   
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ตัวอยางเชนผูเขียนสอนเนื้อหาเร่ืองรามเกียรติ์ก็ไดแตงเพลงท่ีรองงาย ๆ ส้ัน ๆ  ใสทํานองท่ีมีจังหวะงาย ๆ 
ใหทุกคนรองกันอยางสนุกสนาน ใชเวลาประมาณ 10 นาที  ก็พอชวยใหบรรยากาศหองเรียนครึกคร้ืนกันดี
พอสมควร  ถาใชจังหวะแร็บ นักเรียนยิ่งชอบใจกันมากข้ึน  สวนเน้ือหาของเพลงก็ใชบทเรียนท่ีนักเรียน
กําลังเรียนอยูจะชวยใหนักเรียนจําบทเรียนไดแมนยําอีกดวย 
                 

ตัวอยาง เพลง ก.                             
นนทกผูอหังการ 

         คํารอง/ทํานอง : ผศ.กฤติยา  เรวัต 
             (ทํานองเพลงแร็บ) 
 

  อันวาตัวเราช่ือวานนทก  แมช่ือตลกแตก็มีฤทธา  ช้ีนิ้วไปที่ใครหนา  ตองมวยมรณาดวยนิ้ว
เพชรเรา 
 

  เทวดาชอบแกลงเขกหัว   หลงตนเมามัวคิดวาเราเขลา  พระอิศวรประทานนิ้วเพชรเรา     
นนทกไมเหงาฆาเทวดาตาย  เหอ...ฮะ...ฮะ...ฮะ...ฮะ...หา  (ซํ้า)  เรามีฤทธาเทวดาตองตาย   เหอ...ฮะ...ฮะ...
ฮะ...ฮะ...หา  (ซํ้า)   
 

  หมายเหตุ    เพลง  นนทกผูอหังการ  ใชประกอบการสอนเนื้อหาเร่ือง  รามเกียรติ์  ตอน  
พระนารายณปราบนนทก  (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2) 
 

ตัวอยาง เพลง ข.                 
เอกภาพโคลง กลอน 

       คํารอง/ทํานอง : ผศ.กฤติยา  เรวัต
         (ทํานองเพลงแร็บ) 

 

  มาเถิดศิษยรักจะ  มามะ...มามะรูจักโคลงกันหนอย  หนึ่งบทนั้นมีส่ีบาท  แตละบาทนั้นมี
สองวรรค  วรรคแรกหาคํา  วรรคหลังสองคํา  ขอใหจดจําส่ีคําวรรคสุดทายในบาทสุดทาย (จํานะ ๆ) 
 

  เอกเจ็ดแลวก็โทส่ี  ลองจําดูซี  โคลงมีเอกภาพ  ซาบซ้ึงกันละซีทีนี้   เรียนรูกลอนดีดีมีช่ือ
กลอนแปด  มามะ...มามะอยามัวคุยแซด  มาจดจํากลอนแปด  วรรคละแปดคํา (จํานะ ๆ) 
 

  หมายเหตุ    เพลง เอกภาพโคลงกลอน ใชประกอบการสอนเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยเร่ือง  
โคลงส่ีสุภาพและกลอนสุภาพ  (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2) 
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  ขอสังเกตในเร่ืองเนื้อหาของเพลง  ครูไมสามารถนําทฤษฎีในเนื้อหาบทเรียนมาใส
ในบทเพลงไดครบ   แตครูสามารถอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมไดหลังจากส้ินสุดการรองเพลง  อาทิ  เพลง ข.  
บรรทัดสุดทาย  บอกวา  “มามะ...มามะอยามัวคุยแซด  มาจดจํากลอนแปดวรรคละแปดคํา”  ท่ีจริงกลอน
แปดแตละวรรคจะมีคําท่ียืดหยุนใหไดวรรคละ 7-9 คํา  ไมจําเปนตองมี 8 คําทุกวรรค  ครูผูสอนสามารถ
ขยายความอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจอยางถองแทไดในชวงเขาสูบทเรียน 
 

  อนึ่งการใชเพลงถายทอดเนื้อหาในบทเรียนสามารถทําไดทุกวิชา  ผูเขียนไดบูรณาการวิชา
ดนตรีผสมผสานกับวิชาภาษาไทย  ซ่ึงดนตรีไดชวยใหผูเรียนมีความสุขและสมองผอนคลาย  ดังท่ีวนิษา  เรช 
(วนิษา  เรช , 2550)  ผูเช่ียวชาญและท่ีปรึกษาดานอัจฉริยภาพไดกลาวถึง  ประโยชนของเพลงและดนตรี    
ไววา  “ดนตรีและจังหวะชวยใหเราจําไดแมน  มองเห็นภาพรวมไดท้ังหมด  และหากเราบวกเน้ือหาตาง ๆ ท่ี
ตองการจะจดจําเขาไปกับจังหวะท่ีเราชอบและเราใจแลว  ไมวาเวลาจะผานไปนานแคไหน  เราก็จะจําได
แมน  ดนตรีและจังหวะยังชวยจัดระบบคล่ืนสมอง  ใหคล่ืนสมองของเราเขาสูภาวะผอนคลาย และเหมาะกับ
การเรียนรู หรือการพักผอน”  นอกจากนี้ผูเขียนไดอานผลงานประเภทตํารา เร่ืองดุริยางคศิลปตะวันตก 
(เบ้ืองตน) ของโกวิทย  ขันธศิริ (โกวิทย  ขันธศิริ, 2550)  ซ่ึงกลาวไววา  “มาดูกันสิวา  ดนตรีสัมพันธกับ
ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ อยางไรบาง  เนื่องจากดนตรีสามารถสรางมโนภาพและเลาเร่ืองไดดวย  และดนตรีท่ีเลา
เร่ืองไดนี้ ก็ไดแสดงความรูสึกและนําเอาอารมณหรือรูปรางของโคลงกลอนสัมพันธดวย  โดยนํามาในรูปคํา
รองในเพลง หรือจัดจังหวะและลีลาของการเตน  ขณะเดียวกันดนตรีก็สามารถอยูไดตามลําพังโดยตัวของ
มันเอง  และใหความไพเราะดวยดนตรีจึงเปนเสมือนประตูอันศักดิ์สิทธ์ิท่ีจะพาไปสูอีกโลกหน่ึง  คือโลก
แหงเสียง  ดวยรูปลักษณะของมันเอง  แบบแผน  จังหวะ  ลีลา  และความรูสึกในเสียงแหงดนตรี นี่คือโลก
ซ่ึงเรากําลังจะสํารวจกัน” 
 
 



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 110 

  ขอความดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นคุณคาของดนตรีท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย   ครูภาษาไทยสามารถนําดนตรีเขาไปผสมผสานบูรณาการเขากับเนื้อหาวิชาภาษาไทยไดอยาง
กลมกลืน   โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณี  ซ่ึงประพันธโดยพระสุนทรโวหาร (ภู) 
หรือเรียกกันท่ัวไปวา  ทานสุนทรภู  ทานไดใชจินตนาการสรางตัวเอกของเร่ืองคือพระอภัยมณีไปศึกษา    
เลาเรียนวิชาเปาป ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาผูประพันธเองเปนผูเห็นคุณคาของดนตรีอยางจับจิตจับใจ  ถึงกับ
แทรกเร่ืองของดนตรีและบทเพลงไวในเร่ืองพระอภัยมณีตามโอกาสท่ีเหมาะสม  เชน ตอนพระอภัยมณเีปาป
ใหสามพราหมณฟง  และตอนเปาปเรียกนางละเวง  ถอยคําในเพลงปแตละตอนไพเราะมาก  เชน 
 

      พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต          ใหคนคิดถึงถ่ินถวิลหวัง 
              วาจากเรือนเหมือนนกท่ีจากรัง           อยูขางหลังก็จะแลชะแงคอย 
                          ฯลฯ 
                          (สุนทรภูรอบรูวัฒนธรรม,  2537) 
 

  ครูภาษาไทยท่ีตองสอนเร่ืองพระอภัยมณีใหแกนักเรียนนับวาเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดฝก
นักเรียนใหขับทํานองเสนาะ  หรือนําเนื้อหาในบทกลอนนิทานมาขับรองแบบใสทํานองเพลงเกาหรือเพลง
ใหมก็ได    ซ่ึงคนสมัยกอนสวนใหญนิยมขับทํานองเพลงหุนกระบอกเฉพาะเน้ือหาเร่ืองพระอภัยมณี        
ซ่ึงผูเขียนเองก็เคยเปดเพลงหุนกระบอกโดยใชเนื้อรองคือเร่ืองพระอภัยมณีดังกลาวใหนักเรียนฟง  นักเรียน
แสดงความคิดเห็นวาไพเราะจับใจ  แตก็มีนักเรียนหลายคนฟงไมเปนจึงตอบไมไดวาไพเราะอยางไร 
 

  ผูเขียนขอยอนกลับมาเลาประสบการณของการใชเพลงชวยสอนในวิชาภาษาไทยอีกคร้ัง  
ซ่ึงปจจุบันยังคงใชวิธีการนี้อยู  เพราะเล็งเห็นคุณคาของบรรยากาศหองเรียน  และเห็นไดชัดเจนวานักเรียนมี
อารมณรวมแบบสนุกสนาน  ผอนคลาย  และยังเพิ่มศรัทธาในตัวครู  ซ่ึงเปนนวัตกรรมแปลกใหมของผูเขียน
เอง  และไดใชในการเรียนการสอนมาประมาณ 5 ปเศษ  กลาวคือ  เร่ิมแรกของการเปดภาคเรียนในป
การศึกษาใหม    ผูเขียนตองเขาหองเรียนเพ่ือปฐมนิเทศวิชาภาษาไทยในวันแรกของแตละหอง  ขณะท่ี
ผูเขียนอานใบรายช่ือนักเรียน  ไดสังเกตเห็นวาช่ือสวนใหญไพเราะ  เพราะเปนภาษาบาลี-สันสกฤตที่ใชวิธี
สมาสสนธิกัน  เปนช่ือท่ีอานงายบางยากบาง  เชน  ปราณปรียา  กมลรัตน  สุทธิพจน  นิจวิภา  สัณฐิรัฐ   
หทัยกานต  ปณณพร ฯลฯ 
 

  ผูเขียนไดอานชื่อนักเรียนทุกคนตามใบรายช่ือเปนทํานองเพลงไทยเดิมบาง  แหลบาง  ดวย
น้ําเสียงท่ีดังฟงชัด  วางสีหนาปกติและปลอยอารมณใหสอดคลองกับทํานองเพลง  โดยรองเพลงขานช่ือให
ติดตอกันไปตลอดไมเวนวรรค  เม่ือส้ินสุดลงตรงช่ือคนสุดทาย  ผูเขียนสังเกตสีหนานักเรียนทุกคนยิ้มแยม
แจมใส  แสดงความประหลาดใจวาอาจารยสามารถขับรองเพลงโดยใชช่ือเปนเนื้อหาไดอยางไรทั้ง ๆ ท่ีช่ือ
นักเรียนไมมีความคลองจองกันเลย   นักเรียนบางคนก็เรียกรองใหขับทํานองแร็บแบบสมัยใหมตออีก
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ประหน่ึงจะลองเชิงวาอาจารยสามารถทําไดหรือไม   ผูเขียนก็รองขานชื่อทํานองเพลงแร็บสมัยใหมดวย
ความที่เคยฟงเพลงแร็บท่ีลูกชายเปดฟง   ก็พอรองไดบาง  และรองไปไดจนจบจึงไดถามนักเรียนวา  “พวก
เรารูสึกอยางไรเม่ือไดฟงเพลงทํานองแร็บกับทํานองแหลแบบไทยเดิม”  นักเรียนก็ตอบวาดีท้ังสองทํานอง  
จึงถามวาใครชอบใหครูขับช่ือเปนเพลงบาง  สังเกตไดวานักเรียนยกมือทุกคน  ผูเขียนขับช่ือเปนทํานอง
เพลงเฉพาะวันแรกท่ีเปดภาคเรียนใหมเทานั้น  วันตอมาก็ไมไดใชวิธีนี้อีก  ซ่ึงไดปฏิบัติสืบมากวา 5 ป เพราะ
เรียกความศรัทธาของนักเรียนท่ีมีตอครูผูสอนได  บางปมีผูปกครองไดเลาใหผูเขียนฟงวา  ลูกประทับใจใน
ตัวอาจารยมากท่ีสามารถขับช่ือเปนเพลงไดครบทุกช่ือท้ัง ๆ ท่ีช่ือเพ่ือน ๆ ไมไดคลองจองกันเลย 
 

  ยังมีอีกตัวอยางหนึ่งของการใชเพลงชวยสอนวิชาภาษาไทยในปจจุบันของผูเขียน  ซ่ึง
ไดผลดีตรงท่ีสามารถกระตุนใหนักเรียนอานหนังสือมาลวงหนา  ผูเขียนคิดวาเปนนวัตกรรมสวนตัวท่ีคิดทํา
สนุก ๆ ข้ึนมาเพื่อสรางบรรยากาศในบทเรียนภาษาไทย  กลาวคือ  หลังจากผูเขียนปฐมนิเทศแลวในคาบแรก  
ในคาบเรียนท่ี 2  ผูเขียนไดเขียนขอความหนึ่งบรรทัดบนกระดานดํา คือ “ไมลืม...ไมลืม...ไมลืม...ไมลืม...ไม
ลืมภาษาไทย”  แลวอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันท่ีได
พระราชทานแกนิสิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เม่ือปพุทธศักราช 2502  ดัง
ความวา 
 

  “ในปจจุบันนี้ปรากฏวา  ไดมีการใชถอยคําออกจะฟุมเฟอยและไมตรงกับความหมายอัน
แทจริงอยูเนือง ๆ  ท้ังการออกเสียงก็ไมถูกตองตามอักขรวิธี  ถาปลอยใหเปนดังนี้  ภาษาของเราก็จะมีแต
ทรุดโทรม  ชาติไทยเรามีภาษาของเราใชเอง  เปนส่ิงอันประเสริฐอยูแลว  เปนมรดกอันมีคาตกทอดมาถึง  
เราทุกคนจึงมีหนาท่ีรักษาไว  จึงขอใหบรรดานิสิตบัณฑิตตลอดจนครูบาอาจารยไดชวยกันรักษาและ
สงเสริมภาษาซ่ึงเปนอุปกรณและหลักประกัน  เพื่อความเจริญกาวหนาของชาติ” 
 

  ผูเขียนอานพระบรมราโชวาทดังกลาวขางตนใหนักเรียนฟง  แลวช้ีแจงกติกาขอตกลง
รวมกันวา  ขอใหทุกคนอนุรักษภาษาไทยโดยใชคําใหถูกตองท้ังการอาน  การพูดและการเขียน  ตอไปนี้ถา
ครูเขามาสอนวิชาภาษาไทย  แลวปรากฏวามีนักเรียนคุยกันระหวางเรียน  งวงนอนและนั่งหลับ  ครูจะให
นักเรียนท่ีคุย และหลับ  ตลอดจนนักเรียนท่ีตอบคําถามครูไมไดทําทาเตนตามเพลงบนกระดาน  (ครูช้ีไปท่ี
เนื้อเพลง)  หรือเม่ือไรที่ครูพูดวา ทุกคนโปรดอนุรักษฯ  ทุกคนตองรองเพลง  ไมลืม ๆ ๆ ๆ ๆ ภาษาไทย  
และใหเตนตามเพลงเปนจังหวะประกอบไปดวย  ขณะท่ีช้ีแจงเสร็จแลวผูเขียนก็สอนใหรองเพลง อนุรักษ
ภาษาไทย  พรอมท้ังสอนทาเตน  ซ่ึงนักเรียนจะสนุกมากโดยเฉพาะคําวา ภาษาไทย ตองรองเพลงลงลูกคอ
แบบเอ้ือนลากเสียง  ในขณะท่ีสะโพกก็ตองสายตามจังหวะท่ีลงลูกคอตามไปดวย   ผูเขียนไดใชนวัตกรรม
การสอนดังท่ีไดกลาวมานี้ประมาณ 5 ปเศษ  แตเพิ่งใหนักเรียนเขียนประเมินความรูสึกนึกคิด   โดยแสดง
ความคิดเห็นวาดีหรือไมอยางไรเม่ือปการศึกษา 2549 ท่ีผานมา  ซ่ึงมีนักเรียนรอยละ 92.68  ประเมินวา  รูสึก
สนุกดี  ตื่นเตนมากเม่ือตนเองตองเตนเดี่ยว และนักเรียนรอยละ 48.78 พยายามอานหนังสือมากอนลวงหนา  
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เพราะกลัวตอบคําถามไมไดและตองเตนเดี่ยว  รูสึกอายไมชอบเตนเดี่ยว  สวนปการศึกษา 2550  มีนักเรียน
รอยละ 87.80 ชอบใหอาจารยสอดแทรกเพลงอนุรักษฯ ในขณะเรียนภาษาไทยตามโอกาสอันควร  นักเรียน
รอยละ 4.88 รูสึกเฉย ๆ ไมรูสึกอยางไร  สวนนักเรียนท่ีเหลือรอยละ 7.32  ไมชอบเตน  รูสึกอายมาก  และไม
อยากใหอาจารยเรียกตนเตน  (หมายเหตุ : ผูเขียนประเมินเฉพาะหองท่ีตนเองประจําช้ันหองเดียวเทานั้น) 
 

  อนึ่งปการศึกษา 2551  นี้  หลังจากเปดภาคเรียนใหมมาแลวประมาณ 1 เดือน  ผูเขียนไดให
นักเรียนจํานวน 36 คน ประเมินและเขียนแสดงความรูสึกเกี่ยวกับการรองเพลงอนุรักษฯ และเตนตามเพลง  
(หองเรียนท่ีผูเขียนประจําช้ันมีนักเรียนท้ังส้ิน 41 คน  เปนนักเรียนเรียนโครงการ การศึกษาพิเศษ 1 คือ
นักเรียนท่ีมีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู  จํานวน 5 คน  ซ่ึงไมนํามาประเมินคงประเมินเพียงจํานวน 36 
คน)  ปรากฏผลดังนี้  นักเรียนจํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ 91.67  ชอบวิธีนําเพลงอนุรักษฯ  ประกอบการสอน
วิชาภาษาไทย  สวนนักเรียนอีกรอยละ 8.33  ไมแสดงความคิดเห็น 
 

  ตัวอยาง    ขอคิดเห็นในการประเมินการใชเพลงอนุรักษฯ  ประกอบการสอนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนระดับช้ัน ม.2/1  ปการศึกษา 2551  จํานวน 10 คน  มีดังนี้ 
 

 ประเด็นท่ี 1  การนําเพลงมาประกอบการเรียนภาษาไทย  ชวยใหเราสนุกและไมเบ่ือ  จริง
หรือไม   เพราะเหตุใด 

 นักเรียนสวนใหญแสดงความคิดเห็นดังนี้ 
  จริง  เพราะเปนความแปลกใหม  ทําใหเพิ่มสีสันในการเรียน  เนื่องจากเพลงมีจังหวะท่ี
สนุกสนาน  ทําใหมีความตื่นตัวและอยากเรียน  นอกจากนี้เพลงบางเพลงและบทกลอนท่ีมีความไพเราะชวย
ใหรูสึกผอนคลายและมีความสุขในการเรียนมากกวาฟงอาจารยสอนอยางเดียว 
  จริงบางสวน  เนื่องจากการฟงเพลงซ่ึงมีความไพเราะทําใหเพลิดเพลินและงวงนอนใน
บางขณะ 
 

ประเด็นท่ี 2  การใชสโลแกน  “ไมลืม ๆ ๆ ๆ ...” ทําใหสนุกหรือไม  ชอบหรือไม  เพราะเหตุใด  
 นักเรียนสวนใหญแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

  สนุกและชอบเพราะทําใหไดขยับรางกายเนื่องจากตองเตน  รูสึกขําเวลาเพ่ือนเตนจึงเพิ่ม
สีสันใหแกการเรียน  ทําใหจําบทเรียนไดดีข้ึน  มีความกระตือรือรนท่ีจะอานหนังสือลวงหนา  ตั้งใจเรียนใน
หอง  ไมคุย  การเรียนเชนนี้ชวยใหชอบภาษาไทยและรักความเปนไทยมากข้ึน 
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  ประเด็นท่ี  3  การรองเพลงโดยใชชื่อเปนเนื้อหามีผลตอเราอยางไร 
 นักเรียนสวนใหญแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

  ทําใหไดรับความรูแปลกใหม  รูสึกกระปร้ีกระเปรา  ไมเบ่ือบทเรียน  ทําใหจําช่ือเพื่อนได
อยางรวดเร็ว  และทําใหทราบวาสามารถนําเพลงมาใชกับเนื้อหาทุกเร่ืองไดโดยไมมีขีดจํากัด  การเรียนเชนนี้
ทําใหรักวิชาภาษาไทยมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จากการนําเสนอประสบการณในการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชส่ือเสียงเพลงท่ีมีจังหวะและ
ทวงทํานองท่ีสอดคลองกลมกลืนกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย  เพ่ือมุงหวังใหผูเรียนมีความสุข  สนุกสนานและ
ไมเบ่ือเนื้อหาวิชาภาษาไทย  ท่ีมีท้ังวรรณคดี  หลักภาษาไทยและการใชภาษาไทย  ผูเขียนปรับเทคนิคการ
รองเพลงดวยเน้ือเพลงท่ีนํามาจากเน้ือหาในบทเรียน  หรือเพลงอนุรักษภาษาไทย พรอมทาเตนเพื่อเราใจให
ผูเรียนอานหนังสือมาลวงหนา  ตลอดจนเทคนิคดึงดูดความสนใจ  และสรางความศรัทธาของนักเรียนท่ีมีตอ
ครูผูสอนดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้  เปนนวัตกรรมแบบงาย ๆ วิธีการปฏิบัติสะดวกสบาย เพราะสราง
นวัตกรรมดวยตัวผูสอนเอง  คิดเอง  ประยุกตเอง  สรางเอง  ปฏิบัติเอง  โดยมีผูเรียนเปนศูนยกลาง  นับวา
เปนการเรียนการสอนท่ียังทันสมัย   ผูเรียนลงมือปฏิบัติรวมกับครูผูแนะนํา  ท้ังนี้เพื่อใหไดบรรยากาศท่ี
สนุกสนานและเกิดประโยชนตอผูเรียนมากที่สุด  โดยเฉพาะมีผลดีตอสุขภาพจิต  รวมท้ังยังพัฒนาสุขภาพ
กายของผูเรียนอีกดวย    ดังขอความท่ีวา  “ดนตรีมีสวนในการพัฒนาทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  
ชวยใหการประสานงานของระบบตาง ๆ ในรางกาย  ความสามารถทางการเห็นและการไดยินดีข้ึน   
นอกจากนี้ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ  ความจํา  เชาวนปญญา  ความคิดสรางสรรคและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคอ่ืน ๆ” (วิญู  ทรัพยะประภา, 2544) 
 

  อยางไรก็ดีผูเขียนไดตั้งความปรารถนาตอไปอีกหนึ่งข้ันคือ  ใหผูเรียนสามารถสรางเนื้อหา
ของเพลง  และใสทํานองเพลงดวยตนเองเพื่อตอบสนองนโยบายปฏิรูปการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ภายใตการจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนานักเรียนให  ดี  
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เกง และมีความสุข  ภายในขอบเขตของหลักสูตรสาระวิชาภาษาไทยในกาลเวลาท่ีเหมาะสม  โดยสอดคลอง
กับวุฒิภาวะ  วัย  และระดับช้ันของผูเรียน  ซ่ึงครูผูสอนเทานั้นท่ีสามารถสรางแนวทางใหผูเรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีมุงหวังไว  ครูผูสอนภาษาไทยยุคใหมตางก็เพียรพยายามจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรม
ใหผูเรียนได  ดี.....เกง  และมีความสุข  และตองไมลืมวา  การปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปน
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา  นวัตกรรมตาง ๆ ท่ีแปลกใหม  ทํางาย  จัดการสะดวกท่ีครูภาษาไทยสามารถ
คิดคนหาวิธีและมีเทคนิคท่ีสรางใหบรรยากาศหองเรียนดีและนาเรียน  นักเรียนก็จะดี....เกง  และมีความสุข   
อีกทั้งยังรักวิชาภาษาไทย  ไมเบ่ือหนายวิชาภาษาไทยอีกตอไป 
 

  ผูเขียนขอฝากบทกวีท่ีสามารถใสทํานองเพลงเราใจใหครูภาษาไทยมีกําลังใจคิดสราง
นวัตกรรมนําสุขใหแกศิษยทุกชีวิตอยางมีพลังจิตท่ีเปยมไปดวยความเมตตา   และสรางสรรควิชาการงาน
สอนท่ีกาวหนาตลอดไป 
 

แด...เพื่อนครูภาษาไทย 
 

ภูมิใจเถิดครูภาษาไทยใจตระหนัก  ทุมเทรักงานสอนขอวอนถวิล 
คิดหาวิธีสรางนวัตกรรมนําชีวิน   มิสูญส้ินอุดมการณงานสรางคน 

  เพื่อลูกศิษยดี....เกงและมีสุข  ครูปลอบปลุกแนะนําสัมฤทธ์ิผล 
 ศิษยศรัทธาปญญาเกิดดีเลิศยล   เปนมงคลชีวิตครูผูใหเอย 
 

รายการเอกสารและสิ่งอางอิง 
โกวิทย  ขันธศิริ.  2550.  ดุริยางคศิลปตะวันตก (เบื้องตน).  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย. 
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเ รียนรู .  2543.  ปฏิ รูปการเรียนรูผู เ รียนสําคัญท่ีสุด .  พิมพค ร้ัง ท่ี  4 .  
 กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
ฐะปะนีย  นาครทรรพ.  2537.  สุนทรภูรอบรูวัฒนธรรม.  กรุงเทพมหานคร : สมาคมภาษาและหนังสือแหง
 ประเทศไทย. 
วนิษา  เรช.  2550.  อัจฉริยะสรางได.  กรุงเทพมหานคร : อัจฉริยะสรางได. 
วิญู  ทรัพยะประภา.  2544.  ดนตรี : มิติท่ีเปนองคประกอบสําคัญของชีวิต วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน.
 16 (2) : 12. 
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“จิตอาสา” ...จิตที่พรอมจะสละเวลา 
แรงกาย สติปญญา เพื่อสาธารณประโยชน 
เปนจิตที่มีความสุขเม่ือไดทําความดี 
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จิตอาสาพัฒนาความเปนมนุษย 
        รศ.ดร.จิราภรณ  ศริิทวี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ภาพอาจารยประจําช้ันและนักเรียนช้ัน ป.3/5 ปการศึกษา 2550 

 
ความสําคัญของปญหา :   

 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/5 มีนักเรียนท้ังหมด 39 คนเปนนักเรียนชาย 21 คน นักเรียนหญิง 18 
คน นักเรียนสวนใหญอายุ 8 ป เศษ มีนักเรียนท่ีผานการวินิจฉัยของแพทยวาเปนสมาธิส้ัน 1 คน มีนักเรียนท่ี
มีความสามารถเขาขายปญญาเลิศ 1 คนมีความรูรอบตัวกวางขวาง มีความสามารถในการส่ือสารดวยภาษา
พูดเปนอยางดี เคยไดรับเชิญจาก ABAC POLL เขารวมเสวนาเร่ืองจิตอาสาพัฒนาประเทศ  แตนักเรียนมี
ปญหาดานการปรับตัวเขากับสังคมหองเรียน  นักเรียนประมาณ 4-5 คน มีความสามารถทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรอยูในระดับสูง  มักสมัครเขาแขงขันรายการตาง ๆ เชน  เพชรยอดมงกุฏ  สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  เหรียญเงินและเหรียญ
ทองแดง   มีนักเรียนท่ีอยูในโครงการการศึกษาพิเศษ พ.1 (บกพรองดานการเรียนรู) 4 คน เปนนักเรียนชาย  
2 คน นักเรียนหญิง 2 คน  นักเรียนสวนใหญของหองนี้ชอบการแขงขัน  ทําใหสมาชิกของหองเรียน     
หลายคนสามารถควารางวัลในการแขงขันรายการตาง ๆ เกือบทุกรายการของระดับช้ัน เชน รางวัลท่ี 1     
การแตงคําประพันธวันแม รางวัลท่ี 1 การแขงขัน   คิดเลขเร็ว  รางวัลท่ี 1 การประกวดคําขวัญโลกรอน 
รางวัลท่ี 1 การวาดภาพตอเติมเสริมภาพชาง  จัดโดยชมรมรักษชาง  รางวัลท่ี 1 การขับรองเพลงพอแหง
แผนดิน รางวัลท่ี 1 เกมนันทนาการ  เปนตน นักเรียนชายสวนใหญซนมาก แตใหความรวมมือปฏิบัติ
กิจกรรมดี   เม่ือไดรับการรองขอ  ความรับผิดชอบโดยรวมอยูในระดับกําลังพัฒนา  นักเรียนหญิงสุภาพ  
เรียบรอย  เปนผูนําและผูตามท่ีดี   มีความรับผิดชอบท้ังเร่ืองสวนตัวและสวนรวมอยูในระดับสูง  สามารถทํา
หนาท่ีผูชวยครูทํางานตาง ๆ ของหองไดเปนอยางดี  เนื่องจากสมาชิกของหองมีความหลากหลายท้ังในเร่ือง
ความสามารถดานการเรียนและดานความประพฤติ  กอปรกับผูเขียนซ่ึงเปนอาจารยประจําช้ันใหความสําคัญ
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กับการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีมากกวาการเปนคนเกง  ตองการใหความเปนคนดีซึมลึกเขาไปใน
สายเลือดจนเกิดเปนนิสัย  เพื่อใหนักเรียนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน  ของครอบครัว และเปนประชาชนท่ี
มากดวยคุณคาของประเทศ  ปญหาคือกิจกรรมอะไรท่ีจะสามารถพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีได 
 

แนวทางแกปญหา : 
  พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ . ๒๕๓๐   ไดใหความหมาย  คนดี  (น .) ผู มี              
ความประพฤติดี   ซ่ึงหมายความวา  เม่ือใดประพฤติดี  ผูนั้นก็จะไดช่ือวาเปนคนดี  การประพฤติดีมีได  
หลายดาน  ผูเขียนเลือกความดีดาน  จิตอาสา  โดยใชกิจกรรมจิตอาสามาพัฒนานักเรียนทุกคนของหอง      
ป.3/5  ดวยมีความคิดวาถานักเรียนอาสาตนเอง   นักเรียนจะเกิด สํานึกความเปนเจาภาพ ซ่ึงเปนจิตสํานึก
และความรับผิดชอบในหนาท่ี  โดยเอาใจใสมุงม่ันใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  เปนสํานึกที่ 
คนไทยโดยรวมยังมีนอย  มากกวาทํางานตามท่ีครูมอบหมาย   จิตอาสา หมายความวา  จิตท่ีพรอมจะสละ
เวลา  แรงกาย  สติปญญา  เพ่ือสาธารณประโยชน  เปนจิตท่ีมีความสุขเม่ือไดทําความดี  อันเกิดจากพื้นฐาน
ความคิด  4  ประการหลัก  ไดแก  (1) เปนการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมมิใชเพื่อสวนตัว  (2) เปนการ
กระทําท่ีเปนไปโดยความสมัครใจ (3) เปนการกระทําท่ีไมมุงหวังผลตอบแทนในรูปสินจางรางวัล  และ   
(4) เปนการอุทิศกําลังกาย  กําลังใจ  และเวลาใหสวนรวม  ไมใชอุทิศกําลังทรัพยแตเพียงอยางเดียว (เดิมแท 
ชาวหินฟา, 2548) 
 

  ดังนั้นเพื่อใหการอยูรวมกันของสมาชิกในหองเปนไปดวยความเรียบรอย  ผูเขียนพยายาม
กระตุนใหนักเรียนอาสาตนเองหมุนเวียนกันรับผิดชอบงานสวนรวมของหอง ไดแก หัวหนาหองชาย-หญิง 
จํานวน 2  คน หัวหนากรรมการรักษความสะอาดวันจันทร-วันศุกร จํานวน 5 คน หัวหนาหมู จํานวน 8 คน 
(เนื่องจาก  1  หมูจัดนักเรียนนั่งเปน 2 แถว ๆ ละประมาณ   4-5 คน จึงกําหนดใหมีหัวหนาหมูแถวละ 1 คน) 
แตละคนจะทํางานในหนาท่ีเปนเวลาหนึ่งเดือน  ในแตละเดือนจะมีผูรับอาสาทําหนาท่ีงานตาง ๆ จํานวน15 
คน  ดังนั้นในเวลา 1  ปการศึกษา ประมาณ 8 เดือน  นักเรียนทุกคนจะไดมีโอกาสอาสาทําหนาท่ีเปนหัวหนา
ในกิจกรรมตาง ๆ อยางท่ัวถึง  โดยผูเขียนไดเชิญชวนใหนักเรียนอาสาทํางานท่ีแตกตางกันออกไปจนครบ
ทุกงาน  เม่ือทุกคนไดมีโอกาสทําหนาท่ีหัวหนาครบทุกงานแลวจึงจะอนุญาตใหทําซํ้าได   
   

  เพื่อใหนักเรียนเกิด สํานึกความเปนเจาภาพ  ผูเขียนใหนักเรียนรวมกันกําหนดขอบขาย
ภาระงานของแตละงานเอง  เชน หัวหนากรรมการรักษความสะอาด  ทําหนาท่ีหารือกรรมการในวันท่ีตน
รับผิดชอบแลวมอบหมายเพื่อนใหสับเปล่ียนกันทําหนาท่ีตาง ๆ ดังตัวอยาง 
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ภาระงานกรรมการรักษความสะอาดวันพฤหัสบดี 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2550 

 
หัวหนากรรมการ : ด.ช.กฤติน กุลรัตนรักษ 

ว/ด/ป กระดาน จัดโตะ + กวาดพื้น ชองรองเทา เปลี่ยนนํ้าแจกัน + เทนํ้า 
เทขยะ 
เช็ด

สวนกลาง 

5 ก.ค. กฤติน ภูมินันท ปน น.ฟาดิล สิปปกร อรนลิน กัญญาณัฐ บวร 

12 ก.ค. น.ฟาดิล กัญญาณัฐ บวร อรนลิน กฤติน ปน สิปปกร ภูมินันท 

19 ก.ค. ปน สิปปกร กฤติน กัญญาณัฐ อรนลิน ภูมินันท บวร น.ฟาดิล 

26 ก.ค. หยุดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 
  หัวหนาหมู  เสนอความคิดเห็นวา  เม่ือนักเรียนลุกออกจากท่ีนั่งประมาณ 4  คร้ังหลัก ๆ  ใน
แตละวันไดแก  ดื่มนมชวงเชา  รับประทานอาหารกลางวัน  ดื่มนมชวงบาย และออกไปเรียนวิชาพิเศษนอก
หองเรียน  นักเรียนมักไมชิดเกาอ้ีกับโตะ วางกระเปาระเกะระกะ เปนภาระท่ีหนักเปนอยางยิ่งสําหรับ
หัวหนาหมูในแตละแถวท่ีตองชิดเกาอ้ีกับโตะ  และเก็บกระเปาใหเปนระเบียบ   จึงเสนอใหผูเขียนทําตาราง
รายช่ือสมาชิกแตละหมูมาติดเอาไว  เม่ือสมาชิกคนใดไมชิดเกาอ้ีกับโตะหรือเก็บกระเปาใหเรียบรอย  
หัวหนาก็จะมาขีดท่ีชองรายช่ือในวันนั้น ๆ  บนบอรด  เด็กดีมีวินัย แลวจะมีการสรุปทุกส้ินเดือน ดังตัวอยาง 
 
หัวหนากลุม 4 ด.ญ.ปริชมน  ศานติวงศสกุล 

  ด.ช.รัชโยธิน  สุขเจริญไกรศรี 

เดือนมกราคม  วันท่ี ... 

ช่ือ 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 2

2 

2

3 

24 2

5 

2

8 

29 3

0 

31 

คมิก                    

ณัฐนพิน                    

ณัฐวรา                    

ธรรมภณ                    
ฉันทวัฒน                    

บวร                    

ปริชมน                    
พรรณรัตน                    

รัชโยธิน                    

อธิคม                    
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ภาพปายนิเทศ  “เด็กดี  มีวินัย” 

  เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาแหงตน (self esteem) ผูเขียนจัดทําใบประกาศเกียรติคุ
ระดาษการดสีมอบใหกับนักเรียนทุกคนท่ีเสียสละอาสาทําหนาท่ีหัวหนา ตาง ๆ  นักเรี
็นวาเพื่อใหจํางายวาไดเคยอาสาทําหนาท่ีอะไรมาแลว  ใบประกาศเกียรติคุณควรแยกเปนสีต
ู  สําหรับหัวหนาหอง   สีเหลือง  สําหรับหัวหนาหมู  และสีเขียว  สําหรับหัวหนากรรมการร
  รายละเอียดดังตัวอยาง 

            

 
ณซ่ึงพิมพ

บนก ยนเสนอความ
คิดเห าง ๆ ดังนี้   
สีชมพ ักษความ
สะอาด
 
 
 

ประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 
 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัครธรรม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  3/5 
 

เปนผูมีนํ้าใจ  เสียสละเพ่ือสวนรวมดวยการอาสาเปนหัวหนาหอง 
จากการเขารวมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาหองเรียน” 

ประจําเดือนธันวาคม 

 
ขอใหมีความสุข  ความเจริญเทอญ 

 
ใหไว  ณ  วันท่ี  28 ธันวาคม 2550 

 
 ................................................ .................................................. 
                    รศ.ดร.จิราภรณ  ศิริทวี     อาจารยสุภาณี  สุพิชญ 
             (อาจารยประจําชั้น)       (อาจารยประจําชั้น)         

 
 

 ในกรณีท่ีหัวหนาหมูลืมชิดเกาอ้ีกับ
โตะของตัวเอง  สมาชิกในหมูมีสิทธิขีดเสนท่ี
ชองช่ือหัวหนาหมูได โดยแจงใหหัวหนาหมู
รับทราบกอน ในบางคร้ังเกิดปญหาสมาชิก
หมูมารองเรียนวาไดชิดเกาอ้ีกับโตะแลวแต
ทําไมหัวหนาจึงมาขีดอีก ผูเขียนจะใหนักเรียน
ไปทําความตกลงกันเอง ใหไดขอสรุปท่ีพอใจ
ท้ังสองฝาย  โดยใหขอคิดนักเรียนวาการจะขีด
เสนตองทําโดยชอบและเปนธรรม  
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ผลการแกปญหา :   
  เม่ือการพัฒนามาถึงชวงสุดทายของภาคปลาย  ราวเดือนมกราคม  2551  ผูเขียนใหนักเรียน
เขียนแสดงความคิดเห็น ในใบงาน ดังตัวอยาง 

   

  ผูเขียนนําขอเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียนมาวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis) 
แยกออกเปน  3  ประเด็นหลัก ๆ คือ   
 

  ประเด็นท่ี 1  นักเรียนเห็นดวยกับจุดเนนของหองประถมศึกษาปท่ี 3/5 ท่ีตองการพัฒนา
นักเรียนใหมีจิตอาสาหรือไม 

ภาพนักเรียนที่มีจิตอาสาเปนหัวหนาหอง หัวหนาหมู  
หัวหนากรรมการรักษความสะอาด  ไดรับใบประกาศ

เกียรติคุณ ประจําเดือนมกราคม  2551 

 

 

ช่ือ ............................................. นามสกุล ........................................ ช้ัน ป.3/5     พ.16 ม.ค.51 
   
 จุดเนนของหองประถมศึกษาปที่ 3/5 คือการพัฒนานักเรียนใหมีจิตอาสาดวยการให
นักเรียนอาสารับผิดชอบงานสวนรวมตาง ๆ เชน หัวหนาหอง หัวหนาหมู และหัวหนากรรมการ
รักษความสะอาด นักเรียนเห็นดวยกับจุดเนนน้ีหรือไม  นักเรียนคิดวาการเปนผูมีจิตอาสามี
ความสําคัญหรือมีประโยชนตอตัวนักเรียนและสวนรวมอยางไร  ใบประกาศเกียรติคุณมีผลตอการ
อาสาทํางานของนักเรียนหรือไม  เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  นักเรียน 36 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 39 คน (นักเรียน
ลาปวย 3 คนในวันนั้น)  คิดเปนรอยละ 100  ของนักเรียนท่ีแสดงความคิดเห็น  เห็นดวยกับการพัฒนา
นักเรียนใหมีจิตอาสา 
 

  ประเด็นท่ี 2  นักเรียนคิดวาการเปนผูมีจิตอาสามีประโยชนตอตัวนักเรียนและสวนรวม
อยางไร 
  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางท่ี 1 และ 2 
 

ตารางท่ี 1  แสดงผลของการเปนผูมีจิตอาสาท่ีเปนประโยชนตอตนเอง 
 

อันดับที่ รายการ ความถ่ี รอยละ 
1 ทําใหเกิดลักษณะนิสัยดี ๆ เชน รับผิดชอบ  ขยัน  มีน้ําใจ 10 22.72 
2 แสดงถึงความมีคาของตนเอง คนช่ืนชม 7 15.90 
3 เกิดประสบการณกับตนเองในการทํางาน 5 11.36 

สรางและซึมซับจิตอาสาแกนักเรียน 4 9.09 
เกิดความกาวหนาตอชีวิตตนเอง 4 9.09 
สามารถอยูในสังคมไดดี 4 9.09 

4 

เปนผูนําท่ีดีไดเพราะผานการมีจิตอาสา 4 9.09 
5 เปนการทํางานดวยใจ ไมบังคับ มีเสรีภาพ 3 6.81 
6 เกิดความกลาและม่ันใจในการเสนอตัวเอง 2 4.54 
7 ไดบุญ 1 2.27 

     รวม 44 100.00 
 

  จากตารางท่ี  1  แสดงวา  ประโยชนตอตนเอง 3 อันดับแรกท่ีนักเรียนคิดวาเกิดจากเปนผูมี
จิตอาสา  คือ  ทําใหเกิดลักษณะนิสัยดี ๆ เชน  รับผิดชอบ  ขยัน  มีน้ําใจ  (รอยละ 22.72) แสดงถึงความมีคา
ของตนเอง  คนช่ืนชม  (รอยละ  15.90)  และเกิดประสบการณกับตนเองในการทํางาน  (รอยละ 11.36) 
 

ตารางท่ี 2  แสดงผลของการเปนผูมีจิตอาสาท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม 
 

อันดับที่ รายการ ความถ่ี รอยละ 
1 เกิดประโยชนตอสังคมและสวนรวม 17 51.51 
2 ประเทศจะรุงเรืองและเขมแข็ง 7 21.21 

ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 4 12.12 
3 

เปนผูนําท่ีดีไดเพราะผานการมีจิตอาสา 4 12.12 
4 เกิดความสามัคคี  เกื้อกูลกัน 1 3.03 

     รวม 33 100.00 
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  จากตารางท่ี 2   แสดงวานักเรียนรอยละ 51.51  คิดวาการเปนผูมีจิตอาสาทําใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมและสังคม 
   

  ประเด็นท่ี   3  ใบประกาศเกียรติคุณมีผลตอการอาสาทํางานของนักเรียนหรือไม          
เพราะเหตุใด 
  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีนักเรียนแสดงความคิดเห็น  35  คนจาก  36  คนนักเรียน  1  
คนไมแสดงความคิดเห็น  นักเรียนจํานวน  33  คนคิดเปนรอยละ 94.28 แสดงความคิดเห็นวาใบประกาศ
เกียรติคุณมีผลตอการอาสาทํางานของนักเรียน  และนักเรียนจํานวน 2  คนคิดเปนรอยละ  5.72    คิดวาใบ
ประกาศเกียรติคุณไมมีผลกับการอาสาทํางานของนักเรียน 
 

  ในจํานวนนักเรียน  33  คนท่ีแสดงความคิดเห็นวาใบประกาศเกียรติคุณมีผลตอการอาสา
ทํางานของนักเรียนใหเหตุผลวา  ใบประกาศเกียรติคุณกระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจอยากอาสาทําความดี  
(รอยละ 91.66)   อีกรอยละ 8.34  คิดวาใบประกาศเกียรติคุณทําใหนักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง           
ดังตัวอยางผลงานเขียนของด.ช.อธิคม  วาณิชยกุล 
 

  “ใบประกาศเกียรติคุณจะชวยดลบันดาลใหนักเรียนมีความอยาก  เปรียบเสมือนเรา

เปนหลอดไฟนีออน ( Fluorescence) ใบประกาศเกียรติคุณเปน Starter แสงสวางคือจิตอาสา  

คือเรามีจิตอาสาอยูในกาย  ขอเพียงแคมีตัวจุดคลายตอน Starter ทํางานอยู” 
 

  นักเรียน 2  คนท่ีแสดงความคิดเห็นวาใบประกาศเกียรติคุณไมมีผลตอการอาสาทํางานของ
นักเรียนใหเหตุผลในทํานองเดียวกันวา นักเรียนควรอาสาทํางานดวยใจ  การทําอะไรไมควรหวังส่ิงตอบ
แทน ยกตัวอยางเชน  ด.ญ.กาญจนา  สมพงษ กลาววา “ไมมีผลตอการอาสา  เพราะเราทําอะไรควรไมรับ

ส่ิงตอบแทน”  

 
   ภาพปายนิเทศ  จิตอาสาพัฒนาหอง ป.3/5 



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 124 

  จากผลการพัฒนานักเรียนดวยกิจกรรม  จิตอาสา  สรุปไดวานักเรียนทุกคนของหอง ป.3/5
ไดรับการพัฒนาความเปนคนดี ดานจิตอาสา และจากการสังเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีความรับผิดชอบ
มากข้ึน เชน เม่ือถึงส้ินเดือน  นักเรียนกระตือรือรนท่ีจะมาอาสาเปนหัวหนางานตาง ๆ  ดังนั้น เม่ือทุกคน
ยอมรับในกติกาของหอง  หองเรียนจึงเปนระเบียบและสะอาดอยูเสมอ   
 

  ผลจากการรวมแรงรวมใจกันทํางานดวย  สํานึกความเปนเจาภาพ ทําใหกรรมการรักษ
ความสะอาดสามารถทําความสะอาดเสร็จภายใน 16.00 น. เกือบทุกวัน สรางความภาคภูมิใจใหกับนักเรียน
มาก  นักเรียนมักจะพูดวา ... วันนี้เราทําลายสถิติอีกแลว   ใบประกาศเกียรติคุณกระตุนใหนักเรียนเกิด
แรงจูงใจท่ีจะอาสาทําความดี   สงผลใหนักเรียนมักอาสามาทํางานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานหลักของหอง  
เชน  อาสาแจกสมุด  อาสาเก็บเงินรายการตาง ๆ  อาสาตรวจเช็คการสงการบานของเพื่อน ฯลฯ  อาจสรุปได
วานักเรียนทุกคนไดมีสวนใช จิตอาสาพัฒนาหอง ป.3/5  ซ่ึงทําเองโดยไมมีใครบังคับ  เปนการสํานึกใน
หนาท่ีของตนดวยตนเอง  เกิด สํานึกความเปนเจาภาพ  ตามท่ีผูเขียนไดตั้งเปาหมายเอาไว  ดังขอเขียนของ 
ด.ญ.กัญญาณัฐ  อัครธรรม  ท่ีกลาวไววา ... “เปนการไมบังคับนักเรียนในการทําหนาที่ที่ถูกมอบหมายไป  

ถานักเรียนเต็มใจ  งานก็จะออกมาดี  แถมยังมีผลดีกับทุกคน ...” 
 

  อยางไรก็ตามการพัฒนาใหนักเรียนเกิด  จิตอาสา  ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกระตุน
ดวยการจัดกิจกรรมใหเกิดคุณลักษณะดังกลาว  ดังท่ี ด.ญ.พิมฤดี  เรศานนท ไดแสดงความคิดเห็นวา ... “การ
ที่คนเราจะมีจิตอาสา  มันไมใชมีกันไดงาย ๆ ไมใชต่ืนมาก็มีจิตอาสา  มันไมมีทางเปนไปไดเลย  

ดิฉันวาการที่เรามีจิตอาสาไดนั้น  เพราะมีอาจารยมาชักจูงเราใหมีจิตอาสา” และการมี  จิตอาสา  
ตองเร่ิมฝกใหเกิดต้ังแตเด็ก เม่ือโตข้ึนก็จะสามารถปฏิบัติเปนกิจนิสัย สงผลใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ  
สอดคลองกับท่ี ด.ช.ธนัท ณ ระนอง เขียนไววา ... “การอาสาตองทําดวยใจ  พออาสาแลวจะมี

ประสบการณการอาสา  ตอนอาสาเปนอะไรก็ตาม  เราก็ภูมิใจวาตัวเราทําได ... ถาทุกคนในประเทศ

ไทยมีจิตอาสา  ประเทศไทยจะรุงเรืองมาก ... จากเล็กอาสาเปนหัวหนาเวร  หัวหนากลุม  หัวหนา

หอง  โตขึ้นอาจอาสาเปนอะไรตาง ๆ นานา  ถาไมหัดฝกต้ังแตเล็ก  โตก็ทําไมได...”  สําหรับ ด.ช.รัช
โยธิน  สุขเจริญไกรศรี  แสดงความคิดเห็นตอเร่ืองนี้ไดอยางลึกซ้ึงวา ... “ประเทศชาติมีคนแบบน้ีอยูมาก  

ก็เหมือนสวรรคบนดินที่ไมมีวันถูกทําลาย” 

 

เอกสารและสิ่งอางอิง 
เดิมแท  ชาวหินฟา. 2548. คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไตหวัน. 
 กรุงเทพ ฯ : ศูนยสงเสริมและพัฒนาแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม). 
พจนานุกรม  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐.  2534.  กรุงเทพ ฯ : วัฒนาพานิช. 
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ความรูหลากหลาย ... 
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การสอนงานบาน 
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

 ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของวิชามากยิ่งข้ึน 
 เพราะเปนการเรียนรูอยางมีกระบวนการ 

มากกวาเรียนรูจากความเคยชิน 
 นักเรียนไดแสดงศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ 
ครูไดรูจักนักเรียนมากข้ึนจากการทํางานรวมกัน 
การนําเสนอผลงานและการแสดงความคิดเห็น 
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สอนงานบานดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 ผศ.พรทิพย  สุนทรนันท 

 
  วิชางานบานเปนวิชาท่ีจัดอยูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  มุงพัฒนาใหเปนคนท่ีสมบูรณ  สมดุลท้ังดานจิตใจ  
รางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  โดยมุงเนนพัฒนาใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถท้ังดานวิชาการ
และวิชาชีวิต  เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  พึ่งตนเองได  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
สรางสรรค  พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม  รักและมีทักษะในการทํางาน  นอกจากนี้ยังสามารถวางแผนการ
ทํางาน  ใหประหยัดทรัพยากร  แรงงาน  เวลาและเงิน  (กรมวิชาการ, 2544) 
 

  ปญหาการสอนวิชางานบานพบวา  ครูผูสอนวิชางานบานไมไดจบสาขาการสอนคหกรรม
ศาสตรโดยตรง  ทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร  ครูผูสอนสอนไปตามหนังสือ
มากกวาการสอนแบบรูซ้ึงถึงเนื้อหาที่จะสอน  อีกประการหน่ึงนักเรียนไมเห็นความสําคัญของวิชา  เพราะ
เห็นวาเปนวิชาท่ีไมสามารถชวยใหสอบเขามหาวิทยาลัยได จึงไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม  วิชา
งานบานเปนวิชาท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย  การท่ีนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับงานบาน  จะทําให
นักเรียนมีทักษะชีวิต  มีทัศนคติท่ีดีตองานบาน  มีความภาคภูมิใจท่ีตนเองมีสวนเสริมสรางชีวิตท่ีมีคุณภาพ
ใหกับครอบครัว 
 

การสอนงานบานดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
    วิธีการสอนทางวิทยาศาสตรทําใหผูเรียนมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ  สงผลใหงาน
ตางๆ มีความหมายตอชีวิตของนักเรียน  และนักเรียนจะสนุกกับการเรียน 
 

  วิธีการทางวิทยาศาสตร  เปนข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบท่ีนักวิทยาศาสตรใชในการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้  
  1.  ขั้นสังเกตเพ่ือระบุปญหา  คือการระบุปญหา  หรือส่ิงท่ีตองการศึกษา  และกําหนด
ขอบเขตของปญหา 
  2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน  คือการคิดคําตอบท่ีคาดหวังวาควรจะเปน  หรือการคาดเดาคําตอบท่ี
จะไดรับ 
  3. ขั้นการรวบรวมขอมูล  คือการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานท่ีตั้งไววาถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืนยัน อาจทําไดโดยการสังเกตหรือการทดลอง 
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  4.  ขั้นสรุปผล  คือการสรุปวาจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน ตามหลักเหตุและผล     
เพื่อใหไดคําตอบของปญหา 

  วิธีการทางวิทยาศาสตร  ไดพัฒนามาจากการอธิบายความเปนเหตุเปนผลกันของ
ปรากฏการณตามธรรมชาติ โดยวิธีการอนุมานและอุปมาน ประกอบไปดวยข้ันตอนตาง ๆ ตั้งแตการกําหนด
ปญหา การตั้งสมมติฐาน การพิสูจนสมมติฐาน และการสรุปผล ดังไดแสดงไว ในภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร 

 
 

 



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 

 

129

 

  เพื่อใหไดเขาใจถึงวิธีสอนงานบานดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจน  ขอยกตัวอยาง
การสอนเร่ืองการลบรอยเปอนบนเส้ือผาเปนกรณีศึกษาดังนี ้
 

  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนเกม “เกงและเร็ว”  (ดังตัวอยาง) ให
นักเรียนแตละคนจัดเรียงตัวอักษรใหมใหเปนคําท่ีสมบูรณ  จากน้ันนําอักษรท่ีอยูใน  มาเรียงกันใหได
ขอความท่ีมีความหมาย  ใหเวลาปฏิบัติการไมเกิน 5 นาที ใครทําเสร็จกอนและถูกตอง 3 อันดับแรก  ครูแจก
รางวัลเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ 

 

 

   

เกม เกงและเร็ว 

1. ง  ผ  ฟ  ก  ก  อ  ซั  = __ __ __        __ __ __   
2. ร  า  ส  ข  ว  า  ฟ  ก  อ = __        __ __ __ __ __ __ __ 
3. ร่ั  ง  ฝ  ม  ห  า  ก  = __ __ __ __ __         __ 
4. ลิ  ติ  ก  ส  ป   =          __ __ __ __  
5. ย  า  บ  ร  า  ค  จั  ด  ข  น้ํา =  น้ํา__ __ __ __ __ __ __ __ 
6. รี  ค  น  อ  ล    = __ __ __        __    
7. เ  น  ทิ  ร  อ  น   = __ __ __ __          __ 
8. น้ํา  ซั  ย  า  ห  ง  แ  ก = น้ํา           __ __ __ __ __ __ 
9. ส  ก  นิ  ห  เ  ล็  ม  = __ __ __            __ __ __ 
10. อ  ย  เ  ป  ร  น  อ  = __ __ __ __          __ __ 
11. ลื  เ  อ  ด   = __ __          __  
12. น  โ  ค  ล    = __ __ __ 

คําปริศนาคือ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

ที่มา : นางสาวสุพรรษา  หมูโยธา  
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ขั้นสอน   
   ข้ันท่ี  1 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละประมาณไมเกิน 6 คน ครูแจกตัวอย
รอยเปอนบนผา 4   ผืน  ไดแก  ลิปสติก  ซอสมะเขือเทศ  กาวลาเทกซ  และปากกาหมึกแหง  โดยท่ีนักเรียน
ไมรูวารอยเปอนนั้นเกิดจากอะไรใหแตละกลุมศึกษา  วิเคราะห  และตอบคําถามลงในใบงานดังตัวอยาง 

าง

 

ใบงาน 
การวิเคราะหรอยเปอน 

ช่ือ ........................................... นามสกุล .............................................  ช้ัน ..................  เลขท่ี ............ 

 คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษารอยเปอนบนผา 4 ชนิดท่ีแจกให  แลววิเคราะหวารอยเปอนบนผา 
     แตละชนิด  เปนรอยเปอนท่ีเกิดจากอะไรและวิเคราะหจากอะไร 

 
ผาผืนท่ี รอยเปอนเกดิจากอะไร วิเคราะหโดย 

1   
2   
3   
4   

 
บันทึกของครู ......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

                                                               ลงนาม .............................................................  ผูสอน 
           วัน/เดือน/ป ...............................   
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ข้ันท่ี  2  ครูแจกผา  4  ผืน ไดแก  ผาสีดําท่ีมีรอยเปอนจากแปงฝุนหรือชอลก
เปอนน้ํามันพืช  ผาท่ีถูกสารฟอกขาว  ผาท่ีไหมจากความรอนของเตารีด  ใหนักเรียนศึกษาและวิ
ลักษณะของรอยเปอนแลวใหนักเรียนนําผาท้ัง 4 ผืนไปติดใหตรงกับบัตรคําบนกระดานท่ีมีคําตอไปนี้ 

 

 

เม่ือนักเรียนทุกคนนําผาท่ีมีรอยเปอนไปติดครบแลว  ครูสนทนาซักถามนักเรียน  แลวใหนักเรียนจัดอั
การขจัดรอยเปอนบนผาจากงายท่ีสุด ไปหายากท่ีสุดหรือไมสามารถขจัดรอยเปอนได 

   ข้ันท่ี  3  ครูนําสารลบรอยเปอน ไดแก  ผงซักฟอก  สบูซักผา  น้ํายาซั
ผลิตภัณฑขจัดคราบ  น้ํายาทําความสะอาดอเนกประสงค  น้ํามันซักแหง    ทินเนอร   มาใหนักเรียนแต
ศึกษาฉลากขางขวด  แลวจดบันทึกลงในใบงาน  ดังตัวอยาง 

  ผา
เคราะห

นดับ

กแหง  
ละคน

 

ใบงาน 
สารท่ีใชลบรอยเปอน 

ช่ือ ........................................... นามสกุล .............................................  ช้ัน ..................  เลขท่ี ............ 

 คําชี้แจง : ใหนักเรียนอานฉลากขางขวดของผลิตภัณฑสารลบรอยเปอนแตละชนิด  แลว 
     บันทึกคุณสมบัติและวิธีใช 

ชื่อสารลบรอยเปอน คุณสมบัต ิ วิธีใช 

ติดเพียงผิวของผา ซึมลึกเขาไปในเน้ือผา ถูกสารเคมี ถูกความรอน 

ผงซักฟอก   
สบูซักผา   
น้ํายาซักแหง   
ผลิตภัณฑขจดัคราบ   
น้ํายาทําความสะอาด
อเนกประสงค 

  

น้ํามันซักแหง   
ทินเนอร   
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หมายเหตุ  ครูควรศึกษาขอควรระวังในการใชสารแตละชนิดอยางละเอียด  และเลือกสารท่ีไมเปนอันตราย
มาใหนักเรียนไดทดลองใช 

   ข้ันท่ี  4  ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละประมาณไมเกิน 6 คน  (อาจใชกลุม
เดิม)  ใหนักเรียนนําผาท่ีมีรอยเปอนในข้ันท่ี  1  มาแยกออกเปนกอง ๆ ตามประเภทของรอยเปอน ไดแก  
ลิปสติก  ซอสมะเขือเทศ  กาวลาเทกซ  และปากกาหมึกแหง  ดังนั้นในแตละกองจะมีผาท่ีเปอนรอยคราบ
ชนิดเดียวกัน 4 ผืน  กําหนดสารลบรอยเปอนให 4 ชนิด ไดแก  ผงซักฟอก  น้ํายาซักแหง  ผลิตภัณฑขจัด
คราบ  และน้ํายาทําความสะอาดอเนกประสงค ใหนักเรียนแตละกลุมทดลองใชสารลบรอยเปอนขจัดรอย
คราบท่ีไดรับมอบหมาย  บันทึกผลการทดลองลงในใบงานดังตัวอยาง แลวใหตัวแทนแตละกลุมออกมา
รายงานผลการทดลอง  โดยครูใหขอแนะนําท่ัวไปในการลบรอยเปอนดังนี้ 

1. ลบรอยเปอนทันที  รอยเปอนใหมลบไดงายกวารอยเปอนเกา 
2. ถาไมแนใจวารอยเปอนนั้นเกิดจากอะไร  ใหใชน้ําลบรอยเปอนกอน 
3. ทดลองใชสารลบรอยเปอนกับดานในของเส้ือผากอน 
4. ลบรอยเปอนจากดานหลัง  เพื่อไมใหรอยเปอนซึมลึกลงไปในเนื้อผา 

 

ใบงาน 
การทดลองขจัดรอยเปอน 

ช่ือ ........................................... นามสกุล .............................................  ช้ัน ..................  เลขท่ี ............ 

 คําชี้แจง :  ใหนักเรียนทดลองใชสารลบรอยเปอนกับรอยเปอนที่ไดรับมอบหมาย แลวสรุปวาสารชนิดใด 
   สามารถขจัดรอยเปอนน้ันไดเรียงลําดับหมายเลยของสารรอยเปอนจากมากไปนอย 
 

ปฏิกริยาที่เกิดจากสารลบรอยเปอน 

ประเภทรอยเปอน 
1. ผงซักฟอก  2. นํ้ายาซักแหง 3. ผลิตภัณฑ

ขจัดคราบ 
4. นํ้ายาทํา
ความสะอาด
อเนกประสงค 

สรุป 

ลิปสติก      
ซอสมะเขือเทศ      
กาวลาเทกซ        
ปากกาหมึกแหง      
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 ขั้นสรุป 
  ครูรวมอภิปรายผลการทดลองกับนักเรียนจนไดขอสรุปวา  นักเรียนสามารถใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรในการขจัดรอยเปอนได กลาวคือ  เม่ือนักเรียนมีปญหาวา ผาของนักเรียนเปอน นักเรียนตอง
สันนิษฐานวา เปอนส่ิงใด และนาจะขจัดรอยเปอนดวยสารใด  หลังจากนั้นนักเรียนทดลองลบรอยเปอนดวย
สารขจัดรอยเปอนชนิดตาง ๆ ท่ีมีอยู แลวลงขอสรุปวา สารขจัดรอยเปอนชนิดใดขจัดรอยเปอนไดดีท่ีสุด
  หลังจากครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรูแลว  ครูแจกใบความรูเร่ืองการขจัดรอย
เปอนซ่ึงนักเรียนอาจพบบอยคร้ังในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนไปทดลองเองเม่ือพบปญหา   

 
ใบความรู 

รอบรูเรื่องรอยเปอน 
 

ชนิดของรอยเปอน วิธีลบรอยเปอน 
ชอคโกแลต / กาแฟ/ 
เคร่ืองดื่มชนิดท่ีมีแอลกอฮอล 
น้ําผลไม  นม  ไอศกรีม และ
เลือด 

แชในน้ําสบูอุนชนิดที่มีเอ็นไซม  เชน  สบูซักผา 

หมากฝร่ัง / เทียนไข  ใชมีดขูดเนื้อหมากฝร่ังออก  หยดน้ํามันซักแหงลงบน
ดานหลังของรอยเปอน  ขยี้บริเวณท่ีเปอน 

น้ํามันปรุงอาหาร / เนย วางกระดาษทิชชูดานหนารอยเปอน  หยดน้ํายาซักแหงลงบน
ดานหลังของรอยเปอน 

สีทาบาน วางกระดาษทิชชูดานหนารอยเปอน  หยดน้ํามันซักแหงลงบน
ดานหลังของรอยเปอน 

สนิมเหล็ก (ซึมลึกเขาไปใน
เนื้อผา) 

โรยเกลือบนรอยเปอน  บีบมะนาวแลวนําไปตากแดด 
ถาออกไมหมดใหทําซํ้าอีก 

 
หมายเหตุ  หลังจากรอยเปอนออกแลว  นาํผาไปซักตามปกติ 

   
 
ขั้นประเมินผล 

  เพื่อตรวจสอบความรู ความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน  ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม  ให
นักเรียนเลนเกม  “เกงและเฮง”  โดยมีข้ันตอนการเลนดังนี้ 
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1. ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาหยิบซองคําถาม 1  ซอง จาก  16  ซอง 
2. ถาตอบคําถามถูก  จะไดปาเปาสะสมคะแนน 
3. กลุมใดไดคะแนนสะสมสูงสุดเปนผูชนะ 
4. ครูมอบรางวัลใหกลุมท่ีชนะ 

หมายเหตุ  กระดานปาเปาทําดวยแมเหล็กหุมดวยผากํามะหยี่  ลูกดอกทําดวยแมเหล็กปลายตัด  ไมมีอันตราย 

  จากการตรวจสอบเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา เกี่ยวกับวิธีการสอนงานบานดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรพบวา 
นักเรียนสวนใหญเห็นวาเปนกิจกรรมท่ีสนุก  ไดลงมือปฏิบัติจริง  ไดคนพบส่ิงท่ีสงสัยดวยตนเอง ไดเรียนรู
ในส่ิงท่ีไมเคยรูมากอน  เปนประโยชนตอตนเองและครอบครัว    ดังเห็นไดจากตัวอยางความคิดเห็นของ
นักเรียน  ตอไปนี้ 

                            
            รูสึกสนุกดีในการเรียน  เขาใจบทเรียนไดงาย  ชอบเกมและส่ือการสอน 
                                                       ด.ญ.ธัญชนก  วานิชสมบัติ  ม. 2/2 

                     
 

                            
            สนุก  เรียนไมยากจนเกินไป  อาจารยคอนขางใจดี  ไดลองทําดวยตนเอง 
           สามารถนําความรูท่ีไดมาใชในชีวิตประจําวันได   
                                                      ด.ญ.พิชญาภา  นันทโพธิเดช  ม. 2/2 

               
 

 
           ชอบเรียน  มีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  ทําใหไมนาเบ่ือ  อาจารยตั้งใจสอนมาก   

 

สนุก  ทําใหไดความรูตางๆท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวนัได 

ด.ช.รามเดชะ  ณ ลําปาง  ม. 2/6 

           สนุกเวลาทํางานและเลน 
                   ด.ญ.ณัฐวรา  วิริยะกุล  ม 2/2 
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รูสึกผอนคลาย  วิธีการเรียนสบายๆ  ไมเครียด อาจารยสอนไดรูเร่ือง   
มีส่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีนาสนใจ  และไดออกมาเรียนนอกหอง 
                                        ด.ช.พิชญภูมิ  จงรัตนะเมธีกุล ม. 2/6 

 

  ในการสอนวิชางานบาน  ครูตองเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา  บางเนื้อหาครู
จําเปนตองสาธิตใหนักเรียนดู  เชน  การเย็บผาดวยจักร  การจัดดอกไม ฯลฯ บางเนื้อหาสามารถนําวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรไปใชได  เชน  หนวยทําความสะอาดเส้ือผา  เร่ือง การลบรอยเปอน  หนวยผาและเสนใย  
เร่ืองการทดสอบเสนใย  หนวยสารปรุงแตงอาหาร  เชน  น้ําสม  น้ําปลา  ผงชูรส ฯลฯ  วิธีสอนท่ีหลากหลาย
ทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค  ท้ังครูและนักเรียนสนุกกับบทเรียน  

  การสอนงานบานดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของวิชามากยิ่งข้ึน
เพราะเปนการเรียนรูอยางมีกระบวนการมากกวาเรียนรูจากความเคยชิน  นักเรียนไดแสดงศักยภาพของตน
ไดอยางเต็มท่ี  ครูไดรูจักนักเรียนมากขึ้นจากการทํางานรวมกัน  การนําเสนอผลงานและการแสดงความ
คิดเห็น 
 

รายการเอกสารและสิ่งอางอิง 

กรมวิชาการ. 2544. คูมือจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : 
 องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีขั้นตอนอยางไร (ออนไลน). 2551. เขาถึงไดจาก : http://cai.md.chula.ac.th/ 
 lesson/research/re12.htm#02 
ทิศนา  แขมมณี.  2545.  ศาสตรการสอน.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย.                
อรวินทร  โทรกี.  2519.  คูมือวิชาผาและเสนใย.  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน. 
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ภาพกิจกรรม 

        

 

 

นักเรียนเลนเกม เกงและเร็ว 

       

นักเรียนกําลังทดลองลบรอยเปอน 
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ปะติดปะตอ ... 
 
 
 

 

 
 

  



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 138 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรูรวมกันระหวางครูกับศิษย 
มิใชเปนเรื่องนากังวลสําหรับครู 

ครูทุกคนควรเปดใจกวางที่จะยอมรับวา 
ในโลกปจจุบัน การเรียนรูของครูนั้น 
สามารถใชสภาพแวดลอมทุกรูปแบบ 

เปนบทเรียนสอนตนเอง 
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เรียนรูรวมกันกับการศึกษาพันธุไมระหวางครูกับศิษย 
ในกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน 

ผศ.มาลินท   อิทธิรส 
 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  
หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตราท่ี 22 ถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  ฉะนั้นกระบวนการจัด
การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มความสามารถตามศักยภาพ มาตราท่ี 24 
การจัดกระบวนการเรียน  กําหนดใหจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน  โดยใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใช  การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ  ใหทําได  คิดเปน  ทํา
เปน  สถานศึกษาตองสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและรอบรู 
 

  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 
2542 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ไดกําหนดใหมีการจัด
กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน  สําหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน  ตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 
โดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  และมุงเนนการพัฒนาจิตนิสัยของนักเรียน  
ตั้งแตปการศึกษา 2543 ตอเนื่องถึงปจจุบัน โดยมุงเนนท่ีจะใหนักเรียนไดนําความรู  ความสามารถ  ทักษะ 
และประสบการณมาบูรณาการและใชเปนพื้นฐานในการทํากิจกรรมสรางสรรคผลงานอันเปนประโยชน
ตามความถนัด  ความสนใจ สามารถวิเคราะหและประเมินผลงานของตนเองและผูอ่ืนได 
 

  วัตถุประสงคหลักของกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน  คือ  เพื่อใหนักเรียนนําความรู  
ความสามารถและประสบการณมาเปนพื้นฐานในการสรางสรรคผลงานตามความถนัดและความสนใจ  
เพื่อใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีระบบ  สามารถนําเสนอผลงานตลอดจนวิเคราะหและ
ประเมินผลงานของตนและเพ่ือนเพื่อนําไปพัฒนาแกไขผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  ลักษณะของกิจกรรมแบงออกเปน 2 สวน  ไดแก  สวนท่ี 1 กิจกรรมรวมของโรงเรียน     
ซ่ึงนักเรียนทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมเหมือนกัน  เชน กิจกรรมกีฬาสี   กิจกรรมงานพิธีไหวครู  กิจกรรม
วันสําคัญตาง ๆ เปนตน  หรือเปนกิจกรรมของระดับชั้น  สวนท่ี 2 เปนกิจกรรมอิสระตามความสนใจของ
นักเรียนเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเหมาะสม  โดยมีอาจารยทําหนาท่ี
เปนท่ีปรึกษาใหการสนับสนุนรวมท้ังใหคําแนะนํา 
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  กิจกรรมอิสระและพัฒนาตนไมมีหนวยการเรียนและไมไดประเมินผลเปนระดับคะแนน  
แตประเมินผลโดยใชเกณฑผาน “ผ” หรือไมผาน “มผ” 
 

  สําหรับกิจกรรม  “การศึกษาพันธุไม”  เปนกิจกรรมรวมของโรงเรียนกิจกรรมหน่ึง   ซ่ึงทาง
โรงเรียนไดเขาเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  เม่ือป พ.ศ. 2538  มีเลขสมาชิก 7-10900-001  เพื่อ
สนองพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตสํานึก
ดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

  การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ในระยะเร่ิมแรกไดรวบรวมพันธุไมชนิดตาง ๆ มาปลูกเพ่ิมเติม
ในพื้นท่ีของโรงเรียน และไดเร่ิมจัดทําปายช่ือตนไมช่ัวคราวติดตามตนไมแตละตน  เพื่อใหเปนท่ีรูจักคุนเคย
แกนักเรียน  อาจารย  และผูสนใจเขามาศึกษาและไดรูจักคุณคาของตนไม  ตอมาไดมีการพัฒนาปรับปรุง
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในดานตาง ๆ  เพื่อใหสามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอนให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชของนักเรียนใหมากข้ึนโดยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดแบงพ้ืนท่ีและกลุมพันธุไมออกเปนสวน
ตาง ๆ ตามลักษณะการใชประโยชนและความสะดวกในการศึกษา  เชน  สวนสมุนไพร  สวนวรรณคดีไทย  
สวนปาลม  สวนน้ํา  สวนมิตรสัมพันธ  และสวนกลวย  เปนตน 
 

  ในปการศึกษา 2547  เปนตนมา  โรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาพันธุไม  โดยมี
วัตถุประสงค  เพื่อใหการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับการศึกษาพันธุไมใน
หัวขอ  “ทรัพยากรไทย : สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว”  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย  กรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  ผูประสานงานชวงช้ัน  เปนกรรมการ  อาจารยประจําช้ันและอาจารยผูสอนกิจกรรมอิสระและ
พัฒนาตนในแตละระดับช้ันเปนอนุกรรมการตามกลุมตนไมท่ีศึกษา  โดยมีหนาท่ีดังน้ี   
 

  กรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนทําหนาท่ีเปนประธานอนุกรรมการในการ
ดําเนินงาน  ประชุม  วางแผนการดําเนินงานรวมกับผูประสานงานชวงช้ัน  เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนผลงาน
ของนักเรียน  วิเคราะหผลการศึกษา  สรุปและอภิปรายผลรวมท้ังอํานวยความสะดวก  ในการหาแหลงขอมูล
และวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
 

  ผูประสานงานชวงชั้นเปนกรรมการ  ทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารยประจําช้ัน  และอาจารย
ผูสอนกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนของแตละระดับช้ันในการดําเนินงานศึกษางานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนผลงานของนักเรียน  นําเขาพิจารณาในท่ีประชุมกับกรรมการดําเนินงาน
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สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  เพื่อวิเคราะหผลการศึกษา  สรุปและอภิปรายผล  รวมท้ังประสานงานในการ
อํานวยความสะดวกดานการหาแหลงขอมูลและวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
 

  อาจารยประจําช้ันและอาจารยผูสอนกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนในแตละระดับช้ันเปน
อนุกรรมการ ทําหนาท่ีช้ีแจงและสรางความตระหนักใหแกนักเรียนในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  จัดเวลาและใหคําแนะนําวิธีการศึกษาแกนักเรียน  เก็บรวบรวมขอมูลผลงานของนักเรียน  เพื่อ
รวบรวมสงใหผูประสานงานชวงช้ัน 
 

  นอกจากคณะกรรมการแลว  ยังไดรับความรวมมือจากผูปกครอง  ชุมชนของโรงเรียนให
การสนับสนุน  ชวยเหลือ  อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  เชน  การจัดหาแหลงการเรียนรู  ขอมูล  
วิทยากร  เอกสาร  หนังสือ  ตําราท่ีเกี่ยวของในการใหการศึกษาแกนักเรียนดวย 
 

  วิธีการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  มีข้ันตอนดังนี้ 
  1.   ประธานคณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนทําความเขาใจ
วัตถุประสงคของงานและสรุปปญหาการดําเนินงานในปท่ีผานมา  แลวกําหนดแนวทางการดําเนินงานในป
การศึกษาปจจุบันในดานรูปแบบของการศึกษา  บทบาทหนาท่ีของนักเรียนและอาจารยท่ีปรึกษา ช่ือและ
ชนิดของพันธุไมที่ศึกษา  จากนั้นกําหนดงบประมาณและคาใชจายในการดําเนินงาน 
  2.   อาจารยใหญประชุมช้ีแจงนโยบายงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและสรางความ
ตระหนักในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแกอาจารยท้ังโรงเรียน 
  3.   ประธานกรรมการดําเนินงานหรือผูแทน  ประชุมชี้แจงอาจารยท้ังโรงเรียนเกี่ยวกับวิธี
ดําเนินงานและใหความรูในเร่ืองการศึกษาพันธุไม   ขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา  ความรูทางชีววิทยาและ
ระบบนิเวศ 
  4.   คณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนประชุมวางแผนการดําเนินงาน
รวมกันระหวางกรรมการและผูประสานงานชวงช้ันของตนไมแตละตนเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการศึกษา
พันธุไม  ตลอดจนวิธีการนําเสนอ 
  5.   คณะกรรมการการศึกษาพันธุไม   ทําความเขาใจกับผูประสานงานชวงช้ันและอาจารย
ประจําช้ันเกี่ยวกับการดําเนินงานดานตาง ๆ เชน ขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา  แหลงความรูตาง ๆ ไดแก  
วิทยากร  หนังสือหรือตําราตาง ๆ  การวางแผนการศึกษาขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการใชคูมือ
การศึกษาพันธุไมและการจัดทําแผนงาน 
  6.  อาจารยประจําช้ันและอาจารยผูสอนกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนในระดับช้ัน  กําหนด
แนวทางดําเนินการศึกษาพันธุไมแตละตนท่ีไดรับมอบหมายในแตละระดับช้ัน  ท้ังนี้ทางโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ  มีหองเรียนอยู 7 หองในแตละระดับช้ัน  ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ทางโรงเรียนไดเล็งเห็นวาเพ่ือใหนักเรียนทุกคนควรมีสวนรวมในการศึกษาพันธุไมและ
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ไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  จึงไดกําหนดใหมีการศึกษาพันธุไม   ท่ีมีอยูใน
โรงเรียนตามจํานวนหองเรียนและเพื่อใหนักเรียนสามารถประสานงานรวมกันไดโดยงายจึงกําหนดให
หองเรียนท่ี 1  ของทุกระดับช้ันถึงหองเรียนท่ี 7 ไดศึกษาตนไมท่ีกําหนดใหในแตละปการศึกษาหองเรียนละ 
1 พันธุเหมือนกัน  และไดนําผลงานการศึกษาของนักเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการพันธุไมในหัวขอ  7 พันธุ
ไมสายใยสาธิตเกษตร  ทรัพยากรไทย  สรรพส่ิงลวนพันเก่ียว  อาจารยประจําช้ันและอาจารยผูสอนกิจกรรม
อิสระและพัฒนาตนในระดับช้ัน  สามารถใชวิธีใดก็ไดตามความสะดวกและเหมาะสมในการศึกษาพันธุไม
และระบบนิเวศ  เชน  แนะนําใหนักเรียนศึกษาตนไมตามประเด็นท่ีกําหนดโดยดูจากคูมือการศึกษาพันธุไม  
พรอมท้ังจัดเวลาใหนักเรียนไดปฏิบัติงาน  เชน  ในเวลาเรียนอาจใชช่ัวโมงกิจกรรมสนทนายามเชา กิจกรรม
อิสระและพัฒนาตนหรือในช่ัวโมงเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท่ีกําหนดใหนักเรียนศึกษา หรือนักเรียน
อาจใชนอกเวลาเรียนก็ได 
  7.  นักเรียนดําเนินการศึกษาพันธุไมตามแนวทางท่ีกําหนดและขอตกลงของหองเรียน  โดย
ศึกษาตนไมตามรายละเอียดของขอมูลท่ีตองศึกษาดวยวิธีการตาง ๆ เชน  การสังเกต  การคนควา  ทดลอง  
การบันทึก  การสัมภาษณ  การวาดภาพ  การถายภาพ  การเก็บตัวอยางของจริง  การอาน  และรวบรวม    
เรียบเรียงแลวสรุปเปนรายงานขอมูลพันธุไมของหองเรียน 
  8.  อาจารยประจําช้ัน  อาจารยผูประสานงานชวงช้ันและนักเรียน  เก็บรวบรวมผลงาน
รายงานขอมูลพันธุไมของแตละหองมาวิเคราะหสรุปและเรียบเรียงเปนรายงานขอมูลพันธุไมฉบับสมบูรณ
ของโรงเรียน 
  9.  อาจารยประจําช้ัน  อาจารยผูสอนกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนและนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3  เปนผูแทนของตนไมแตละพันธุท่ีศึกษา  นําเสนอผลงาน โดยจัดแสดงนิทรรศการพันธุไม
ในสัปดาห  “7 พันธุไมสายใยสาธิตเกษตร  ทรัพยากรไทย  สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว”  ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียน
ไดเล็งเห็นวาในการศึกษาพันธุไมของนักเรียนทุกระดับช้ันเปนประโยชนอยางยิ่ง  ควรมีการเผยแพร         
องคความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควา  จึงไดมอบหมายใหนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนผูแทนใน
การจัดนิทรรศการและการสาธิตโดยมีระดับช้ันอ่ืน ๆ รวมแสดงผลงานและจัดปายนิทรรศการ 
 

  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2547 อาจารยประจําช้ันและอาจารยผูสอน
กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน  มีความคิดเห็นรวมกันวา  กิจกรรมการศึกษาพันธุไมนี้ควรใหนักเรียนไดศึกษา
พันธุไมในช่ัวโมงกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน  เพื่อใหนักเรียนไดฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
กระบวนการและมีระบบ  จึงไดมอบหมายใหอาจารยประจําช้ันแตละหองเขียนแผนการจัดการเรียนรูในการ
จัดกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนในกิจกรรมศึกษาพันธุไมนี้   
 

  ผูเขียนเปนอาจารยประจําช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5  และเปนอาจารยผูสอนกิจกรรมอิสระและ
พัฒนาตนคนหนึ่งท่ีมีความวิตกกังวลวาจะสอนอยางไรเกี่ยวกับเร่ืองการศึกษาพันธุไม  เพราะผูเขียนเปน
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อาจารยสอนวิชาคณิตศาสตร  แตดวยความรับผิดชอบตอหนาท่ี  ผูเขียนคิดวา  ครูก็เกิดการเรียนรูรวมกับ
นักเรียนไดเชนกัน  จึงคิดวากิจกรรมนี้อาจจะเปนกิจกรรมท่ี  “ครูสอนนักเรียน...นักเรียนสอนครู”  นั่นก็คือ  
เปนการเรียนรูไปพรอม ๆ กัน  และศึกษาพันธุไมไปพรอม ๆ กันกับนักเรียน  ถาไมรูก็หาขอมูลแลวถามผูรู
ดวยกัน  หรือนักเรียนอาจจะมีความรูจากการคนควาหรือการอานมาจากหลาย ๆ แหลงความรู แลวนํามา
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูกับศิษยก็ได  เม่ือคิดไดเชนนี้ผูเขียนก็ไดเขียนแผนการจัดการเรียนรูในการจัด
กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน  เพื่อศึกษา “ตนสัก”  ซ่ึงเปนพันธุไมท่ีหองท่ี 5 ของทุกระดับช้ันไดรับ
มอบหมายใหศึกษา  ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูไดใชหลักการทํางานแบบ PDCA ไดแก  การฝกให
ผูเรียนสามารถทํางานอยางเปนระบบ  มีการวางแผนการทํางาน (Plan)  มีการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว 
(Do)  จากน้ันมีการตรวจสอบการทํางาน (Check)  และมีการแกไขพัฒนางานเพ่ือนํากลับไปปฏิบัติอีกคร้ัง  
(Action)  แผนการจัดการเรียนรูท่ีผูเขียนจัดทําใชเวลา 5 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบ  คาบละ 50 นาที 
 

  หลังจากเขียนแผนการจัดการเรียนรูแลว ผูเขียนก็เร่ิมศึกษาพันธุไมไปพรอม ๆ กับนักเรียน  
โดยผูเขียนและนักเรียนเร่ิมตนดวยการไปดูลักษณะของลําตน ใบ และดอก ของตนสักท่ีมีอยูภายในโรงเรียน  
จากนั้นผูเขียนและนักเรียนไดระดมความคิดกันวาเราจะศึกษาอะไรบางเกี่ยวกับตนสัก  ซ่ึงนักเรียนบางคนก็
ไดเสนอแนะวานาจะมีการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนสักวา  มีถ่ินอาศัยเปนอยางไร  ลักษณะ
เปนตนไมประเภทใด  ลําตน  ใบ  ดอก  มีลักษณะอยางไร  นักเรียนบางคนเสนอแนะวานาจะทดลองนําใบ
ของตนสักมาอัดแหง  บางคนก็เสนอแนะวา ควรศึกษาสวนประกอบตาง ๆ ของตนสักและคุณสมบัติวามี
อะไรบาง  สามารถนํามาทําประโยชนทางดานใดบาง  จากขอเสนอแนะของนักเรียนท่ีไดระดมความคิดกันก็
ไดขอสรุปของหองวาจะศึกษาใน 3 ประเด็น ไดแก  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนสัก  ศึกษา
เกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ และคุณสมบัติของตนสัก  และมีการทดลองนําใบของตนสักมาทําการอัดแหง  
หรือนําลวดลายของใบสักมาประดิษฐเปนของท่ีระลึก  ผูเขียนไดเสนอแนะเพิ่มเติมใหนักเรียนแตละกลุมนํา
ผลงานท่ีไดศึกษาคนความานําเสนอใหเพื่อนในหองเรียนไดทราบแลวรวบรวมผลการศึกษาของหองและ
ของระดับช้ันอ่ืน ๆ ท่ีศึกษาตนสักมาวางแผนจัดนิทรรศการนําเสนอตอไป 
 

  เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการทํางานอยางเปนระบบ  ผูเขียนไดแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ๆ ละ
ประมาณ 13 - 14 คน  และใหแตละกลุมเลือกหัวขอในการศึกษาตนสักตามประเด็นท่ีไดระดมความคิดกนัไว  
จากนั้นใหแตละกลุมประชุมวางแผนการทํางาน โดยมีคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประกอบดวย  ประธาน  รอง
ประธาน  และเลขานุการ  จัดทําแผนงานการปฏิบัติงานในแตละสัปดาห  จากนั้นผูเขียนไดตรวจสอบการ
วางแผนของนักเรียนแตละกลุมพรอมใหคําปรึกษา 
 

  เม่ือนักเรียนไดลงมือปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว  ผูเขียนไดเขาไปสังเกตและเรียนรูรวมกัน
กับนักเรียนดวยการคนควาและทดลองไปพรอม ๆ กับนักเรียนแตละกลุม  เม่ือพบปญหาผูเขียนและนักเรียน
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ก็ไดประชุมพิจารณาหาขอบกพรองของการทํางาน  หรือในบางคร้ังก็ไปสอบถามผูรูรวมกัน  ทําใหเกิดการ
เรียนรูรวมกันไปพรอมกับนักเรียน   
 

  กลุมนักเรียนท่ีทําการทดลองไดนําใบของตนสักมาอัดแหง   ดวยการใชกระดาษ
หนังสือพิมพ  ทําใหผูเขียนเกิดการเรียนรูวา กระดาษหนังสือพิมพสามารถดูดซับน้ําไดเปนอยางดี  จากนั้น
ไดทําภาชนะจานรองดวยปูนพลาสเตอร โดยใชลวดลายของใบสักพิมพลงไป  แลวผลิตเปนของท่ีระลึก  
นอกจากนี้ยังไดทดลองนําใบสักมาทําเปนแบบใบชาแลวนําไปตมสําหรับดื่มเปนชาใบสัก 
 

  หลังจากนักเรียนทุกกลุมไดขอมูลของการศึกษาพันธุไมมาแลว  ผูเขียนไดใหนักเรียนแตละ
กลุมนําผลการศึกษาคนควาหรือผลงานท่ีทําของกลุมตนเองมานําเสนอใหเพ่ือนในหองฟงกอน จากน้ันให
นักเรียนในหองท้ังหมดชวยกันระดมความคิด  และวางแผนการจัดนิทรรศการ   
 

  ขอสรุปจากการศึกษา  กลุมท่ีศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนสักและกลุมท่ีศึกษา
เกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ และคุณสมบัติของตนสักใหจัดนําเสนอเปนภาพโปสเตอรแลวเขียนแผนผัง
อธิบายถึงวงจรชีวิตของตนสัก  รวมท้ังใหหาตนกลาของตนสักมาแสดงไวท่ีจัดนิทรรศการดวย  สําหรับกลุม
ท่ีทําการทดลองใหนําผลงานท่ีไดไปจัดนําเสนอ  และจัดจําหนายเปนของท่ีระลึกจํานวนเล็กนอย  นอกจากนี้
นักเรียนยังไดเสนอใหทําแผนพับสรุปผลการศึกษาไวสําหรับแจกผูเขาชมนิทรรศการของตนสัก  จากน้ัน
ผูเขียนก็ใหนักเรียนไปติดตามผลการศึกษาพันธุไมหองเรียนท่ี 5 ของทุกระดับช้ันจากผูประสานงาน
ระดับช้ันเพื่อรวบรวมมาวางแผนการจัดนิทรรศการตอไป 
 

  จากการสังเกตการทํางานกลุม  พบวา  กลุมท่ีสมาชิกเปนนักเรียนหญิงสวนใหญสามารถ
ทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงกวากลุมท่ีเปนนักเรียนชาย  รวมทั้งดานการใหความรวมมือในการทํางานและ
ความคิดสรางสรรค  นักเรียนหญิงจะมีความอดทนอดกล้ัน  และมีความเพียรพยายามมากกวานักเรียนชาย
การท่ีนักเรียนไดฝกการทํางานโดยการวางแผน  แลวลงมือปฏิบัติตามแผนทําใหนักเรียนไดฝกการแกปญหา
เฉพาะหนา  ไดฝกการเปนผูนํา  ผูตามท่ีดี และสามารถทํางานไดอยางเปนระบบ การใหนักเรียนนําเสนอผล
การศึกษาคนควาของกลุมตนเองแตละกลุม  นักเรียนสามารถวิเคราะหผลงานและใหขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาไดอยางดี  รวมท้ังมีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  เปนการสอนคุณธรรมเร่ืองการยอมรับและ
รูจักแสดงความยินดีกับผลงานของผูอ่ืน 
 

  การประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรม  ทําโดยใหนักเรียนเขียนส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนรูใน
การเขารวมกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนคร้ังนี้พบวา   นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวา  ไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดัง
ปรากฏในตารางดังนี้  (จํานวนความถ่ีท้ังหมด 40) 
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ส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนรู 
ความถ่ี รอยละของ

ความถ่ี 
1.  ไดรูจักการวางแผนงานกอนการทํางานอยางเปนข้ันตอน 35 87.5 
2.  ไดทํางานรวมกันเปนกลุม  ตองรูจักปรับตัว  มีความเสียสละและอดทน 30 75.0 
3.  ไดเรียนรูการแบงงานกันทําภายในกลุม 25 62.5 
4.  ไดเรียนรูความสามัคคีระหวางเพ่ือนจะชวยใหงานประสบผลสําเร็จ 24 60.0 
5.  ไดเรียนรูการแกปญหาเฉพาะหนา 18 45.0 
6.  ไดนําความคิดสรางสรรคมาประยุกตใชในผลงาน 16 40.0 
7.  ไดเรียนรูวาความสามัคคีกันภายในกลุมจะทําใหงานประสบผลสําเร็จมากข้ึน 15 37.5 
8.  ไดเรียนรูถึงการยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนและการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ 14 35.0 
9.  ไดเรียนรูวาการตรงตอเวลาในการทํางานรวมกับผูอ่ืนจะทําใหเกดิผลดี 10 25.0 
10. รูจักการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 10 25.0 

 

  จากตารางแสดงวาส่ิงท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 ไดเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม
อิสระและพัฒนาตนในกิจกรรมการศึกษาพันธุไม 3 อันดับแรกมีดังนี้  ไดรูจักการวางแผนงานกอนการ
ทํางานอยางเปนข้ันตอน (รอยละ 87.5) ไดทํางานรวมกันเปนกลุม  ตองรูจักปรับตัว  มีความเสียสละและ
อดทน  (รอยละ 75.0)  และไดเรียนรูการแบงงานกันทําภายในกลุม (รอยละ 62.5) 
 

  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  นักเรียนทุกคนมีความรูสึกวา ใหเวลานอยเกินไป  สําหรับการศึกษาคนควา  จึงเสนอวา
นาจะใหมีการเพิ่มเวลาขึ้นอีกประมาณ 1 - 2 สัปดาห 
 

  หลังจากท่ีนักเรียนและอาจารยทุกระดับช้ันไดศึกษาพันธุไมตามแนวทางท่ีโรงเรียนกําหนด
แลว  ก็รวบรวมเปนรายงานขอมูลพันธุไมของแตละหองเรียน มอบใหกับนักเรียนและอาจารยระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3  ซ่ึงทางโรงเรียนไดมอบหมายใหเปนผูจัดนําเสนอผลงานโดยจัดแสดงเปนนิทรรศการ
พันธุไมในสัปดาห  “7 พันธุไมสายใยสาธิตเกษตร ทรัพยากรไทย  สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว” 
 
  จากการรวมทํากิจกรรมอิสระและพัฒนาตนกับนักเรียนในครั้งนี้ ทําใหผูเขียนไดขอคิดวา  
ในการจัดการเรียนการสอนของครูนั้น  นอกจากนักเรียนจะไดรับความรูตาง ๆ จากครูผูสอนแลว               
ตัวครูผูสอนก็สามารถจะแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันไปพรอม ๆ กับนักเรียนไดเชนกัน 
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เกมเปนกิจกรรมที่นักเรียนใหความสนใจ 
 เพราะไมเครงเครียดและชวยใหสมอง 

ปลอดโปรง จิตใจมั่นคง นอกจากน้ียังชวย 
สงเสริมวิธีการทํางานและการมีสวนรวม 

กับผูอื่น รูจักใชความคิดของตนเอง และรูจัก 
การปรับตัวกับเพื่อนๆ ตลอดจนรูจักกฎกติกา 
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เกมสื่อภาษา  พัฒนาการเรียนรู 
ผศ.ลําดวน  ทองพรหม 

 
  ปรัชญาและคติธรรมของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา  ยึดม่ันท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหพรอมเผชิญความเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม  พัฒนานักเรียนใหรูจักใชความรู  ความสามารถ  สติปญญาและคุณธรรม  เพื่อแกปญหาได
อยางเหมาะสม  เพื่อความสุข  ความสงบและประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ  สงเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะของการอยูรวมกันในวิถีทางประชาธิปไตย  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  เคารพกฎระเบียบและ
กติกาของสังคม  สงเสริมนักเรียนใหมีกระบวนการเรียนรู  ทักษะชีวิตและความสามารถอยางเหมาะสมเต็ม
ศักยภาพแหงตน  ดังคติธรรมของโรงเรียนวา  “รอบรู  สูชีวิต  จิตม่ันคง  ดํารงคุณธรรม” (โรงเรียนสาธิต 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ, 2544) 
 

  ในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามปรัชญาและคติธรรมดังกลาว   จําเปนตองอาศัย
กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ท่ีกําหนดวา  “ใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงเนน
การฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไข
ปญหา   จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง”  การเรียนรูท่ีดีนั้นผูเรียนตองมีสวนรวมและลงมือทําดวยตนเอง  ไดฝก
การวางแผน  ดําเนินงาน  แกปญหาและประเมินผลงานของตนเองได  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)  มาตรา 22 กําหนดไววา  “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด”  ดังนั้นนอกจากการ
เรียนการสอนตามปกติในหลักสูตรแลว  กิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงเปนเวทีใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดง
ศักยภาพของตนเองดวยการนําความรูและทักษะหลาย ๆ ดานมาบูรณาการเขาดวยกัน   เชน  ทักษะการคิด  การ
แกปญหา  การเปนผูนําผูตาม  การรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ดังนั้นเกมการแขงขันจึงเปนกิจกรรม
หนึ่งท่ีสามารถเสริมสรางความรูและทักษะการทํางาน  และยังใหความสนุกสนานแกเด็ก ๆ ไดอยางดีคือ  
นอกจากไดความรูแลวยังสามารถจดจําส่ิงท่ีไดเรียนรูไดอยางคงทน 
 

เกมคืออะไร 
  เกมเปนกิจกรรมนันทนาการท่ีมีลักษณะการเลนและการแขงขันท่ีเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับระหวางผูเลนท้ัง 2 ฝาย  เกมเปนการเลนภายใตกติกาท่ีกําหนด  และมีจุดมุงหมายของการเลน  
โดยท่ัวไปแลวจะมีการแขงขัน  เพื่อใหเกิดความสนุกสนานต่ืนเตน  เกมการเลนหลายเกมสามารถใชในการ
สอน  และการฝกในดานคุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ รวมท้ังดานความสามัคคี  ความอดทน  การมีน้ําใจ
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นักกีฬา  การใหอภัย  การทํางานเปนทีม  การเคารพสิทธิของผูอ่ืน  และการรูจักยินดีในชัยชนะของผูอ่ืน  
ประพัฒน  ลักษณพิสุทธ์ิ (ประพัฒน  ลักษณพิสุทธ์ิ, 2549)  กลาววา  เกมสามารถพัฒนาบุคคลใหเติบโตไป
ตามธรรมชาติ    เติมเต็มตามศักยภาพในแตละชวงชีวิตและยังสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน
สําหรับการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยได  เกมชวยเสริมสรางคุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู  ทักษะการอยูรวมกับผูอ่ืน  และเกิดบูรณาการ  เพื่อพัฒนาบุคลากรคุณภาพในสาขาและ
แขนงวิชาตาง ๆ 
 

  เกมฝกทักษะทางภาษา เปนเกมท่ีเด็กตองอาศัยความคิด  การฟง  การฝกความจําและการใช
คําพูด   การเลนเกมทางภาษาจะชวยสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะในการฟง  มีความจํา  และสามารถเดาหรือ
คาดคะเนได  ซ่ึงเปนการสงเสริมสติปญญาของเด็กใหมีความเฉลียวฉลาดมากข้ึน  (สํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ,  2546) 
 

การใชเกมในการเรียนการสอนภาษา 
  ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีเราไมคุนเคยกับระบบของภาษา    ครูจึงตองพยายาม
หาเทคนิควิธีสอนในการจูงใจใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนซ่ึงเปนการเร่ิมตนท่ีสําคัญ  ครูตอง
พยายามทุกเวลา  ทุกโอกาส  และตองทําใหตอเนื่องไปตลอด  โดยใหเกมมีสวนชวยสงเสริมและดึงความ
สนใจของเด็ก Ersoz (Ersoz, 2002)  ใหขอคิดวา  เกมเปนส่ิงเราท่ียอดเยี่ยมที่สุด  เพราะเกมใหความ
สนุกสนานและทาทาย  ทําใหผูเรียนไดใชภาษาในบริบทท่ีมีความหมายในสถานการณท่ีเปนจริง  รวมทั้ง
สงเสริมการทํางานรวมกันของเด็ก และยังสามารถใชเกมในการฝกทักษะทางภาษาไดทุกทักษะ   
 

  กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  ระบุถึงลักษณะเฉพาะของการเรียน
ภาษาตางประเทศวา  แตกตางจากการเรียนในสาระการเรียนรูอ่ืน  เนื่องจากผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพ่ือความรู
เกี่ยวกับภาษาเทานั้น  แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตาม
ความตองการในสถานการณตาง ๆ ท้ังในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตอง
คลองแคลวและเหมาะสมนั้นข้ึนอยูกับทักษะการใชภาษา  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีดีนั้น  
ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากท่ีสุดท้ังในและนอกหองเรียน  การจัดการเรียนการ
สอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมหลากหลาย  ท้ังกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรู
วิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย   อันจะนําไปสูการเรียนท่ีพึ่งตนเองได  และสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต   ในดานคุณภาพของผูเรียน  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ไดกําหนดใหสาระ
การเรียนรูกลุมวิชาภาษาตางประเทศเปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสราง
ศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร  ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  จึงมุงเนนกระบวนการ
เรียนรูท่ีมีการฝกปฏิบัติ   มีการนําภาษาไปใชไดจริงตามหนาท่ีของภาษาในการส่ือความหมาย  โดยมี
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เปาหมายอยูท่ีการใชภาษาส่ือสารในชีวิตจริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาไดเหมาะสมกับสภาพสังคม  
ใหผูเรียนมีโอกาสฝกใชภาษาใหมาก   และใหมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมี
อยูหลากหลาย  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูสอนจึงควรเลือกใชกลยุทธการเรียนรูตาง ๆ ท่ี
เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนหารูปแบบการเรียนเปนของตนเอง  กลยุทธการ
เรียนรูตาง ๆ ไดแก  กลยุทธในการส่ือสาร   ทักษะการจํา   ทักษะการถาม  การคิดอยางมีวิจารณญาณ   การ
คิดเชิงสรางสรรค   การประเมินตนเอง  การวางแผนการจัดการเรียนรูของตนเอง   การใชวิธีเรียนแบบตาง ๆ  
และการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเหมาะสมกับตนเองตามระดับช้ัน  
 

  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  นับไดวาประสบความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจ  นักเรียนใหความสนใจและ
สามารถนําภาษาไปใชไดในสถานการณจริง  โดยดูจากผลของคะแนนสอบท่ีเปนตัวช้ีวัดวาผูเรียนสวนใหญ
มีระดับความสามารถอยูในระดับดี   ซ่ึงเกิดจากองคประกอบหลายอยาง  ตั้งแตแบบเรียน  ครูผูสอน  
กระบวนการเรียนการสอน  เทคนิควิธีสอนของครู  รวมไปถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมีการจัดในทุก
ระดับช้ัน  เชน  กิจกรรมการประกวดและการแขงขันท่ีเกี่ยวของกับภาษาท่ีแตละระดับช้ันจัดข้ึนทุก              
ปการศึกษา ดวยตระหนักวาการเรียนรูจะเกิดไดในบรรยากาศท่ีผูเรียนรูสึกผอนคลาย (Relaxed Atmosphere)  
เพราะความเครียดเปนอุปสรรคใหญของการเรียนภาษา  การที่ผูเรียนตองใชเวลามาก ๆ ในการเรียนใน
หองเรียน   ทําใหเกิดความเครียดได  อีกท้ังตองพบกับเนื้อหาท่ียาก ๆ  ไมวาจะเปนคําศัพท  เนื้อหา  หรือ
โครงสรางไวยากรณท่ีแปลกและซับซอน  บอยคร้ังท่ีผูเรียนอึดอัด  วาวุนใจซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรู  
บางคร้ัง   ทําใหขาดสมาธิ  และแรงจูงใจในการเรียน  เปนเหตุใหประสิทธิภาพในการเรียนลดลง  การนําเกม
การแขงขันมาใชจะชวยลดความวิตกกังวลในผูเรียน  ทําใหรูสึกสบายและอยากเรียนมากข้ึน  เนื่องจากความ
สนุกสนานตื่นเตนจากเกม  ทําใหผูเรียนลืมความวิตกกังวลและความเครียดตาง ๆ สามารถใชภาษาในการ
ส่ือสารไดอยางดี  โดยไมกังวลกับความผิดพลาดและไมตองระวังวาจะมีใครแกไขขอผิดพลาด  จึงรูสึกมี
อิสระ จนทําใหพูดไดคลองแคลวเปนธรรมชาติเปนการเรียนรูโดยไมรูสึกตัววากําลังเรียน  ในการเลนเกม
นั้นตองมีการแขงขัน  เนื่องจากการแขงขันกระตุนใหผูเรียนอยากมีสวนรวม เพราะธรรมชาติของมนุษยนั้น  
ชอบในเรื่องการแขงขันกันอยูแลว  นอกจากนี้ขณะเลนเกม  ผู เรียนยังไดมีการเคล่ือนไหวรางกาย                
ไดลอหลอกคูแขง จึงทําใหไดเรียนรูและจดจําส่ิงตาง ๆ ไดดีในบรรยากาศท่ีสนุกสนานผอนคลาย 
 

ควรใชเกมเมื่อไร 
  โดยปกติ  มักใชเกมในชวงกอนเร่ิมเรียน (Warm – up activities)  หรือชวงทายบทเรียน  
การเรียนคําศัพทผานเกมเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและนาสนใจสามารถใชในหองเรียนไดทุกโอกาส  เกมเปน
หัวใจในการเรียนภาษาตางประเทศ  และเหมาะท่ีจะใชเปนแบบฝกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อชวยใหผูเรียน
จดจําเนื้อหาในบรรยากาศที่พึงพอใจและเพลิดเพลิน 
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วิธีการเลือกเกม 
  เกมทางภาษามีอยูมากมายใหครูไดเลือกมาใช  แตการเลือกใชใหเหมาะสมกับช้ันเรียน  
และใหประสบความสําเร็จมากท่ีสุด  ครูตองเปนผูพิจารณาองคประกอบหลายอยาง  เชน  ระดับความยาก
งายของเกม  ตองพอเหมาะกับระดับภาษาของผูเรียน  และสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน  และยังตองพิจารณา
วัยของผูเรียนดวยวาเปนเด็กเล็กหรือเด็กโต  เปนกลุมเด็กท่ีเกงทางวิชาการ  หรือกลุมท่ีชอบทําอะไรสบาย ๆ  
หรือเปนกลุมท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนสูงหรือตํ่า   ชวงเวลาในการจัดก็มีความสําคัญ  บรรยากาศชวงเชาจะ
นาสนใจกวาเพราะนักเรียนยังสดช่ืน  กระตือรือรน  ตางกับชวงบายท่ีนักเรียนอาจงวงหรือเตรียมตัวท่ีจะ
กลับบาน  ดังนั้นในการเลือกเกมมาใชมีขอควรพิจารณาดังนี้ (Tyson : 2000 อางถึงใน Wright, and 
etal,1984)   
   1.  ตองทําใหผูแขงขันสามัคคีกัน 
   2.  ใหทุกคนมีสวนรวม 
   3.  มุงเนนท่ีการนําภาษาไปใชมากกวาความรูทางเน้ือหาภาษาอยางเดียว 
   4.  ผูเรียนไดเรียนรู  ฝกฝน  และทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
   5.  ตองมีสาระ  ไมเนนแตสนุกสนานเทานั้น 
   6.  กติกาเขาใจงายไมยุงยากซับซอน  

 

 ครูตองเปนผูเขาใจเกมท้ังหมด และเปนผูนําเกมไดราบร่ืนไมติดขัด  ดังนั้นในการเลือกเกม
มาใชแตละคร้ังใหตรงเปาหมายจึงไมใชเร่ืองงายนัก  บางเกมจึงตองมีการปรับใหเหมาะสมกับระดับการใช
ภาษาและลักษณะของผูเรียน  ประการสําคัญเกมน้ันจะตองใหท้ังความสนุกสนานและความรูไปดวย  
ไมเชนนั้นจะทําใหเสียเวลาไปเปลา ๆ 
 

ขอแนะนําในการใชเกมในการสอน 
  Ersoz  (Ersoz, 2002)  ใหขอแนะนําในการใชเกมไวดังนี้ 
  1.  ใชเกมเปนกิจกรรมเสริมเทานั้น  ไมควรใชเปนตัวหลักของบทเรียน 
  2.  ครูควรพิจารณาอยางรอบคอบในการเลือกเกมที่เหมาะกับการเรียนภาษา และใหผูเรียน
ไดมีสวนรวมในกิจกรรม 
  3.  ครูไมควรขัดจังหวะการเลนเกมดวยการแกขอผิดพลาดทางภาษาของผูเรียน 
  4.  เปนเกมท่ีผูเรียนอยากเลน  โดยไมมีการบังคับ 
  5.  เกมท่ีเลือกแลววาดีตามเนื้อหาทางภาษา  แตเม่ือใชแลวไมไดผลก็ควรเลิกใช 
  6.  อธิบายวิธีเลนเกมใหชัดเจน  ถาผูเรียนยังสับสนและไมเขาใจกติกา จะทําใหเกมหมด
สนุก  และไมบรรลุวัตถุประสงค 
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ขอควรคํานึงในการใชเกมการแขงขัน 
  แมวาเกมจะเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูภาษาท่ีเปนท่ีนิยมและใชไดผลดี  Hunt (Hunt, 
2004)  ใหขอคิดในการใชเกมการแขงขันไวดังนี้ 
  1.  ตองไมมุงท่ีการเอาชนะอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงการเรียนรูอ่ืน ๆ 
  2.  การแพนํามาซ่ึงความรูสึกสูญเสียความเช่ือม่ันและความภาคภูมิใจในตนเอง  ซ่ึงท้ังสอง
อยางเปนองคประกอบสําคัญของการเรียนภาษา 
  3.  ความพยายามท่ีจะทําใหดีท่ีสุด  ตางจากความมุงม่ันท่ีจะเอาชนะอยางเดียว 
  4.  การเลือกเกมมาใชใหเหมาะสม  ข้ึนอยูกับประสบการณตรงของครูท่ีมีตอเกมตาง ๆ 
  5.  ความรวมมืออยางจริงจังเปนรางวัลท่ียิ่งใหญท้ังตอครูและนักเรียน 
  6.  ขอควรคํานึงถึงอ่ืน ๆ เชน  จํานวนนักเรียน  ระดับความสามารถของนักเรียน  ความ
แตกตางทางศาสนาและวัฒนธรรม  ระยะเวลา  เนื้อหาท่ีเรียนและการจัดบรรยากาศในการเลน 
 

ประโยชนของการนําเกมมาใชในการสอนภาษา         
  Sukim (Sukim, 1995)  กลาวถึงประโยชนของเกมไวดังนี้ 
  1.  เกมเปนตัวค่ันบทเรียนท่ีดี 
  2.  เกมเปนส่ิงจูงใจและทาทาย 
  3.  การเรียนภาษาตองใชความพยายามสูง และเกมมีสวนทําใหความพยายามนั้นอยูคงทน  
  4.  เกมสามารถใชฝกทักษะทางภาษาท่ีหลากหลาย  ไมวาทักษะการฟง  การพูด  การเขียน  
หรือการอาน 
  5.  เกมสงเสริมใหมีปฏิสัมพันธและส่ือสารกันในระหวางผูเรียน   
  6.  เกมสรางสรรคปริบทในการใชภาษาอยางมีความหมาย 
  7.  เกมสงเสริมและเพิ่มความรวมมือในการทํางานของผูเรียน 
 

  กลาวโดยสรุป  ประโยชนท่ีไดจากเกมคือ  ทําใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษา  
สงเสริมสุขภาพทางกายใหแข็งแรง  เพราะตองมีการเคล่ือนไหวขณะเลน  ขณะเดียวกันก็ทําใหสุขภาพจิตดี  
ไมเครงเครียด  ทําใหจิตใจม่ันคง  และยังทําใหมีการปรับตัวไดดีกับกลุมเพื่อน พรอมท้ังไดรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินไปดวย 
 

การนําเกมไปใชในการเรียนการสอน 
  ดวยประโยชนตาง ๆ ของเกมท่ีมีตอการเรียนการสอนภาษา  ทางระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
จึงไดจัดกิจกรรม  “Talented Teens”  ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมของวิชาภาษาอังกฤษ  โดยอิงเนื้อหาท่ีเรียน และ
มีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1.  ใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี 
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  2.  นักเรียนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษทักษะตาง ๆ ไปใชไดในสถานการณจริง 
  3.  ฝกการทํางานรวมกันเปนทีม  รูจักวางแผนและแกปญหาได 
  4.  เพื่อเปล่ียนบรรยากาศในการเรียน 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.  นักเรียนไดนําความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษไปใชในสถานการณจริงได 
  2.  นักเรียนรูจักวางแผนการทํางาน  รูจักแกปญหาเฉพาะหนา และชวยเหลือกันในการ
ทํางาน 
  3. นักเรียนภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง  และช่ืนชมในความสามารถของผูอ่ืน 
  4.  นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
  5.  นักเรียนไดรับความสนุกสนานจากกิจกรรม 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1.  อาจารยผูสอนประชุมรวมกันในการวางแผนและเลือกเกมมาใชโดยพิจารณาให
สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน  และเปนเกมท่ีผูเรียนไดใชทักษะตาง ๆ ทางภาษา  จํานวนเกมข้ึนกับเวลา และ
จํานวนนักเรียน 
  2.  กิจกรรมการแขงขันคร้ังนี้เปนการแขงขันระหวางหองเรียน 7 หอง  แตละหองมีนักเรียน 
36-37 คน  แบงนักเรียนออกเปน 6 กลุม กลุมละ 6-7 คน  ใชเวลา 100 นาที  ตั้งแตเร่ิมจนจบกระบวนการ
แขงขัน 
  3.  แจงนักเรียนลวงหนา 1 เดือน เพ่ือใหนักเรียนเตรียมตัวหาขอมูลและจัดเตรียมแบงกลุม
ตามความถนัด  ในแตละกลุมควรจะมีนักเรียนคละความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ  ไมรวม   คนเกงไวท่ี
กลุมเดียว  เพราะทุกกลุมท่ีอยูในหองเดียวกันจะตองสะสมคะแนนใหหองตนเอง  เปนคะแนนรวมของหอง  
หองใดท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดจะเปนหองท่ีชนะ 
  4.  อธิบายวิธีเลนของเกมแตละเกมใหนักเรียนเขาใจเพื่อประกอบในการตัดสินใจเลือกลง
ช่ือในกลุมตามความถนัดของแตละคน 
  5.  ติดประกาศรายช่ือกลุมของแตละหอง เพื่อใหดูคูแขงขันจากตางหอง และนักเรียน
สามารถขอเปล่ียนกลุมไดกอนถึงวันแขงขัน (หามเปล่ียนในวันแขงขัน) 
  6.  การไดรางวัล  หองท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดจากทุกเกมจะไดท่ี 1 ท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ  
หองท่ีเหลือจะไดรับรางวัลในฐานะผูรวมการแขงขัน 
  7.  การแบงหนาท่ีในฝายอาจารย  ซ่ึงมีฝายตาง ๆ คือ ผูดําเนินรายการ  ผูนําเกม  ฝายสถานท่ี  
เสียง และอุปกรณ และฝายจัดเตรียมรางวัล 
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เกมท่ีนํามาใชในการแขงขัน 
  การเลือกเกมนั้นใชวิธีปรับจากเกมท่ีมีอยูในรายการทีวีบางหรือคัดเลือกจากเกมทางภาษาท่ี
มีอยูมากมาย  เชน จาก  www.teflgames.com./why.html
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เกมท่ีนํามาใชในการแขงขัน 
  การเลือกเกมนั้นใชวิธีปรับจากเกมท่ีมีอยูในรายการทีวีบางหรือคัดเลือกจากเกมทางภาษาท่ี
มีอยูมากมาย  เชน จาก  www.teflgames.com./why.html เกมที่ใชในการแขงขันในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4   
ท่ีผานการคัดเลือกแลว ไดแก  เกม  1.  Verbal  2. Word building  3. Proverbs / Sayings / Idioms            
4. Guessing games   5. General knowledge  6. Rhyming 
 

  รายละเอียดและวิธีเลนในแตละเกมมีดังนี้ 
  1.  Verbal  (เกมใบคําใหทาย) 
  กําหนดคําให กลุมละ 10 คํา ในเวลา 1 นาที  ใหนักเรียนเลือกเพ่ือน 1 คนในกลุม  เพื่อ
อธิบายคําศัพท (ใบคํา) โดยใชภาษาอังกฤษใหเพื่อนในกลุมทายใหถูกวาเปนคําอะไร (ทายถูก 1 คํา ได 1 
คะแนน) 
  กิจกรรมนี้ใชเพื่อทบทวนคําศัพทตาง ๆ ท่ีเรียนไปแลว รวมท้ังฝกการใชภาษาพูด  เพื่อ
อธิบายใหคนอ่ืนเขาใจ  คําศัพทตาง ๆ รวบรวมจากเนื้อหาท่ีเรียนไปแลว  เชน 
 
 
 
 
 
 

  2.  Word building (สรางคําใหม  จากคําท่ีกําหนดให) 
  กําหนดคําใหนักเรียน 1 คํา (ควรเปนคํายาว ๆ มีสระหลากหลาย) ใหนักเรียนสรางคําข้ึน
ใหม จากคําท่ีกําหนดให  คําท่ีสรางข้ึนใหมนั้นตองมีอยางนอย 4 ตัวอักษร (3 ตัวอักษรจะงายไปสําหรับ
ระดับ ม.4) นักเรียนเขียนคําท่ีคิดไดลงในกระดานท่ีเตรียมไวใหไดมากท่ีสุด  ภายในเวลา 1 นาที 
  ตัวอยางคํา        simultaneously        สามารถสรางคําใหมได  เชน  lately,  sales,  lean,  etc          
เปนตน 
  การไดคะแนน  ตัวอักษรละ 1 คะแนน  เชน  กลุมนี้นักเรียนจะได 15 คะแนน  เพราะมี
ตัวอักษรท้ังหมด 15 ตัว จาก 3 คํา 
  อุปกรณท่ีตองเตรียม   กระดานสําหรับเขียนคําตอบ  เทากับจํานวนกลุมของนักเรียนท่ี
ออกมาแขง  (ในท่ีนี้คือ 7 กลุม) 
  

  3.  Proverbs idioms and Sayings  (สุภาษิต  สํานวน  และคํากลาวตาง ๆ) 
  เนื่องจากนักเรียนไดเรียนสํานวน  คํากลาวหรือสุภาษิตในบทเรียนมาแลว  เพื่อใหนักเรียน
ไดเห็นความคลายคลึงและแตกตางของสุภาษิตและสํานวนของไทยกับของตางประเทศ  ดังนี้ 
   3.1  การเปรียบเทียบ โดยใช  as ............. as ............... 

jacuzzi 
newspaper 
separate 
dance 

niece 
travel 
beach 
marry 
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          ผูนําเกมจะใหเติมคําเปรียบเทียบ  ดังนี้ 

          •  as     pretty     as         (a picture) 

          •  as       fit         as         (a fiddle) 

          •  as      cool      as         (a cucumber) 
          นักเรียนจะเปนผูตอบคําในวงเล็บ  กลุมท่ีตอบไดกอนจะไดคะแนนกอน  กลุม
อ่ืนหมดสิทธ์ิตอบ 
   3.2  ครูบอกสํานวนหรือสุภาษิตภาษาอังกฤษ  แลวใหนักเรียนบอกสํานวนไทยท่ีมี
ความหมายตรงกัน  เชน 
          A dog barks never bites.   (นักเรียนตอบ “หมาเหาไมกัด”) 
          Early ripe early rotten.   (นักเรียนตอบ “อยาชิงสุกกอนหาม”) 
          Make hay when the sun shines.  (นักเรียนตอบ “น้ําข้ึนใหรีบตัก”) 
  การไดคะแนน  นักเรียนจะไดคะแนนคําตอบละ 5 คะแนน  เพราะเปนขอท่ียาก  จึงให
คะแนนสูง 
 

  4.  Guessing games  (การทายคําศัพทจากขอมูลท่ีให) 
  สําหรับเกมนี้นักเรียนจะตองมีสมาธิในการฟง  พรอมกับจินตนาการไปดวย  เปนกิจกรรม
ท่ีใชในการทบทวนคําศัพท  และฝกทักษะการฟงไดอยางดี  ในคําศัพท 1 คํา  จะประกอบดวยขอมูล 3 ระดับ 
คือ 
  ระดับท่ี 1  นักเรียนสามารถทายคําศัพทถูกตั้งแตขอมูลแรกจะได 15 คะแนน 
  ระดับท่ี 2  นักเรียนทายคําศัพทถูกเม่ือไดฟงขอมูลท่ี 2  คะแนนจะลดลงเหลือ 10 
  ระดับท่ี  3 นักเรียนทายคําศัพทเม่ือตองฟงขอมูลท่ี 3 คะแนน จะลดลงไปอีกเหลือ 5 
  ถาตอบไมไดเลย  ก็จะไมไดคะแนน 
  หมายเหตุ  กลุมใดท่ีตอบไปแลว  ตั้งแตขอมูลแรก ๆ หมดสิทธ์ิตอบอีก 
  ตัวอยาง   ครู (Native speaker)  อานขอความดังนี้ 
   1.  It is a large exploding missile.  (15 คะแนน) 
   2.  It is carried by a ship or a submarine.  (10 คะแนน) 
   3.  Its shape is like a cigar and it moves under water.  (5 คะแนน) 
   คําตอบคือ  a torpedo 
 

  5.  General knowledge  (ความรูรอบตัว) 
  เปนการทดสอบความรูท่ัวไป  และทดสอบการฟง  อาจนําคําถามมาจากวิชาตาง ๆ ท่ี
นักเรียนเรียน  เชน  คณิตศาสตร  สังคมศึกษา  ภาษาไทย  สุขศึกษา  วิทยาศาสตร ฯลฯ  เกมนี้คลาย ๆ Shell 
Quiz ครูเจาของภาษาอานคําถาม  ใหนักเรียนตอบทันทีท่ีฟงคําถามจบ  กลุมท่ีตอบแลวหามตอบอีก 
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  6.  Rhyming  (การเติมคําท่ีคลองจองกัน) 
  ครูเปดเพลงใหนักเรียนฟงและหยุดบางคําใหนักเรียนหาคํามาเติมใหคลองจองและมี
ความหมายตรงกับเพลง (อาจมีตัวเลือกใหก็ได)  แลวเขียนคําตอบลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให 
  สําหรับกิจกรรมนี้เปนการฝกสมาธิในการฟงและฝกความเขาใจในการฟง  นักเรียนจะตอง
เขาใจความหมายของเพลงดวยจึงจะเติมคําไดถูกตองตามเนื้อเพลง 
 

  หมายเหตุ   การกําหนดคะแนนแตละเกม  อาจปรับเปล่ียนแลวแตความยากงายของเกม  
หรืออาจจะใหคําตอบละ 1 คะแนนก็ได  แตการกําหนดคะแนนสูง ๆ  เชน คําตอบท่ีตอบถูกไดคะแนน
คําตอบละ 5 หรือ 10 คะแนน  จะทําใหเห็นความแตกตางชัดเจน  หลังจากการรวมคะแนนเพื่อหาท่ี 1, 2, 3 
ทําใหนักเรียนต่ืนเตนกับการลุนคะแนน 
 

ผลท่ีไดจากการจัดกิจกรรมเกมการแขงขันทางภาษาอังกฤษ 
  ทุกคร้ังท่ีจัดกิจกรรม ควรจะมีการประเมินโครงการเพ่ือศึกษาจุดดี  จุดดอยและนํามาเปน
แนวทางในการจัดคร้ังตอไป  รวมท้ังรับฟงขอเสนอแนะจากนักเรียน ยิ่งไปกวานั้นยังฝกใหนักเรียนไดรูจัก
ประเมินการทํางาน  ฝกคิดอยางมีวิจารณญาณ  และการใชความคิดสรางสรรคในการใหขอเสนอแนะ       
เพ่ือจะเปนประโยชนในการจัดคร้ังตอ ๆ ไป  การประเมินคร้ังนี้ (ปการศึกษา 2550) ครูใหนักเรียน จํานวน 
265 คน  แสดงความคิดเห็นในหัวขอตอไปนี้ 
  1.  ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรม 
  2.  ควรจัดกิจกรรมนี้ในปตอ ๆ ไปหรือไม  เพราะอะไร 
  3.  ปญหาและขอเสนอแนะ 
 

สิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรม 
  นักเรียนแสดงความคิดเห็นไวหลากหลายท้ังดานความรูภาษาอังกฤษท่ีไดและการไดมี
โอกาสทํางานรวมกัน  โดยจัดลําดับความเห็นไวเปนขอ ๆ ดังนี้ 

•  การทํางานรวมกันเปนทีม  การวางแผนและทํางานอยางเปนระบบ 

•  การใหความรวมมือแกสวนรวม และการชวยเหลือกันและกัน 

•  ไดความรูใหม ๆ ในเร่ืองคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ 

•  ไดฝกทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ 

•   มีโอกาสฝกฟงจากเจาของภาษา 

•  ไดแสดงออกถึงความสามัคคีระหวางเพื่อน ๆ ในหองและระหวางหองเรียน 

•  ไดรับความสนุกสนาน  ตื่นเตน  และทาทายความสามารถ 

•  ไดเปล่ียนบรรยากาศในการเรียน 
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•  ไดฝกการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค 

•  รูจักใชไหวพริบ ปฏิภาณในการแกปญหาเฉพาะหนา 

•  รูจักการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

•  การเคารพกฎกติกา  การยอมรับการตัดสินของกรรมการและการรูแพรูชนะ 

•  เห็นความสามารถของตนเอง และช่ืนชมในความสามารถของผูอ่ืน 

•  การเปนผูฟงท่ีดี  การมีสติ  และสมาธิในการฟง 

•  การส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจ และไดใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง 
 

ะชวยลับสมอง 

•  สรางความสามัคคีในหมูเพื่อน 

รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะจากนักเรียนไดดังนี้ 
 

ปญหา ขอเสนอแนะ 

ควรจัดในปตอ ๆ ไปหรือไม  เพราะอะไร 
  สําหรับหัวขอนี้ นักเรียนทุกคนเห็นวาควรจัดในปตอ ๆ ไปทุกป  โดยใหเหตุผลดังนี้ 

•  เปนการสรางเสริมประสบการณ 

•  กิจกรรมใหความรูมากมาย และไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ 

•  เปนกิจกรรมท่ีนาสนใจ  สนุกสนาน และผอนคลาย 

•   กิจกรรมมีสาระ  มีประโยชน แล

 

ปญหาและขอเสนอแนะ 
   นักเรียนสวนใหญแสดงความเห็นเกี่ยวกับเวลา  เนื่องจากเกินเวลาไปพอสมควร 
เพราะปนี้ (ป 2550)  มีการปรับเปล่ียนเกมใหมจึงทําใหการควบคุมเวลาไมดีเทาท่ีควร  ทางระดับช้ันได

1. เลิกไมตรงเวลา  เวลานอยไป 1. ควรเพิ่มเวลา หรือยุติกจิกรรมทันทีเม่ือหมดเวลา 
2. จํานวนเกมมากไป 2. ปรับลดจํานวนเกมและระยะเวลาของเกม 

 ใหเหมาะกับเวลา 
3. เกมบางเกมยากไป 3. ใหนกัเรียนชวยกันคิดเกม แลวนํามาคัดเลือกให 

       เหมาะสม 
4. ความยากงายของเกมในแตละกลุมไมเทากนั 4. ผูนําเกมตองควบคุมในดานเนื้อหาใหใกลเคียงกัน 
5. ผูนําเกมอธิบายวิธีเลนไมชัดเจน 5. ตองมีการเตรียมพรอมของผูนําเกม 
6. เคร่ืองเสียงไมชัดเจน 6. ควรตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ กอนใชงาน 
7. คนนั่งหลัง ๆ ไมเห็นผูแขงขัน 7. ใหมีการฉายภาพผูแขงและผูชมใหดูโดยท่ัวกัน 
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  เกมการแขงขันเปนตัวเราท่ียอดเยี่ยม  เพราะสนุกสนานและทาทาย  นับวาเปนวิธีการหนึง่ท่ี
ไดผลดีในการจัดการเรียนการสอน  ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  รวมท้ังสามารถเสริมสรางทัศนคติท่ีดีใน
วิชานั้น ๆ แกผูเรียน  เกมเปนกิจกรรมที่นักเรียนใหความสนใจเพราะไมเครงเครียดและชวยใหสมองปลอด
โปรง  จิตใจม่ันคง  นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมวิธีการทํางาน  และการมีสวนรวมกับผูอ่ืน  รูจักใชความคิดของ
ตนเอง  และรูจักการปรับตัวกับเพื่อน ๆ ตลอดจนการรูจักกฎกติกา  ดังนั้นเกมจึงสงเสริมการเรียนวิชาการ
แขนงตาง ๆ โดยเฉพาะการเรียนภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน 
 

รายการเอกสารและสิ่งอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 ก.  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ.
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 
กระทรวงศึกษาธิการ .   2545 ข .   คู มือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ .
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 ค.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544.  กรุงเทพมหานคร :        
 โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน.  2542.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕.  กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค. 
ประพัฒน  ลักษณพิสุทธ์ิ.  2549.  เกมสพลศึกษา.  พิมพคร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา.  2544.  โรงเรียนสาธิตแหง
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบ 30 ป พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพมหานคร : พลสยาม 
 พร้ินต้ิง (ประเทศไทย). 
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ.  2546.  นันทนาการกับการเลนของเด็ก.  กรุงเทพมหานคร :     
 โรงพิมพการศาสนา. 
Ersoz, Aydan. 2002. Six Games for the EFL/ESL Classroom. (Online) Available : http://iteslj.org/ 
 Lessons/Ersoz-Games.html 
Hunt, Chris.  2004.  From Competition to Cooperation : Games in the EFL Classroom.  (Online) 
 Available : http://www.eltcalendar.com/events/details/2176 
Sukim, Lee.  1995. Creative Games for the Language Class.  Forum.  33(1) : 35 
Wright, Andrew and et al. 1984. Games for Language Learning. (Online) Available : http://www. 
 teflgames.com/why.html 
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ภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษ Talented Teens 

 

 

 

 

 

 

       อาจารยชาวตางประเทศถามคําถาม                ชิงตอบไดกอน 

                        ปรึกษาหาคําตอบ                                ภูมิใจในรางวัล 

                                 ถวยรางวัล                แขงกันตอบ 
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พบทางสวางแลว ... 
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เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสราง 
ความสนใจใฝรู ความรูสึกสนุกกับการเรียน  

ใหแกนักเรียนที่เบื่อหนายการเรียน 
แมเพียงเส้ียวนาทีนั้นก็จะเปนจุดเริ่มตน 

ที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของตัวนักเรียนเอง 
 ครูทุกคนไมควรละทิ้งโอกาสอันดี 
ที่จะชวยเหลือนักเรียนของเรา 

 ใหพบหนทางที่จะพัฒนาตนจาก 
ความสนุก ความนาสนใจของส่ือการเรียนรู 

ที่ครูตั้งใจสรางสรรคข้ึนเพื่อนักเรียนของตนเอง 
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หุนจําลองสวนประกอบของเซลล...สรางความรูจากการจับตอง 
อาจารยสุรเดช  ศรีทา 

 
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 

ในระดับ ป.1  ป.4  ม.1 และ ม.4  ตั้งแตป พ.ศ.2546   มาตรฐานการเรียนรูข้ันพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ถูกแบงออกเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ซ่ึงถือวาเปนส่ิงท่ีใหมสําหรับ นักเรียนแผนการเรียน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และครูผูสอน 

 

จากการเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมกันวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ี 
4 และจัดทําโครงสรางหลักสูตร  โดยกําหนดใหนักเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 4  เรียนในสาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต   เนื้อหาแรกที่เรียนคือเร่ือง
สวนประกอบของเซลล  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางของเซลล   ออรแกนเนลล   รวมท้ังหนาท่ี
สําคัญของสวนประกอบของเซลล     

 

ตามธรรมชาติของนักเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จะไมมีความถนัด
และความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร   นักเรียนจะใหความสนใจกับวิชาสังคมศาสตร  ภาษาศาสตร และ
คณิตศาสตร   ครูผูสอนวิทยาศาสตรพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงตองแบกรับความรูสึกไมชอบ
เรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน และเปนหนาท่ีสําคัญในการคิดคนหาวิธีการถายทอดความรูดวยส่ือการเรียนรู  
เทคนิคการสอน และนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆอยูเสมอ  เพ่ือกระตุนความสนใจและใหนักเรียนรูสึกสนุก
กับการเรียน 

 

ผูเขียนในฐานะของครูผูสอนไดจัดหาส่ือการเรียนรูท่ีใชสอนเร่ืองสวนประกอบของเซลล
เชน  แผนโปรงใสรูปเซลลพืชและเซลลสัตว    แผนโปรงใสสีรูปออรแกนเนลลชนิดตางๆ วีดีทัศนเร่ืองเซลล
และองคประกอบของเซลล   หุนจําลองเซลลท่ีผลิตจากยางพารา   การจัดกิจกรรมศึกษาเซลลดวยกลอง
จุลทรรศนโดยใชสไลดสด และสไลดถาวร   รวมท้ังจัดทําใบงานเร่ืองสวนประกอบของเซลล   จากการ
สังเกตพบวาการใชส่ือการเรียนรูดังกลาวไมสามารถกระตุนความสนใจของนักเรียนไดเทาท่ีควร และให
ความรูสึกไมแตกตางไปจากการบรรยายในหองเรียน  ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูเขียนเกิดแรงบันดาลใจ ในการ
สรางหุนจําลองสวนประกอบของเซลลท่ีเปน 3 มิติ  ซ่ึงนักเรียนสามารถหยิบจับและจัดวางช้ินสวนตางๆได
ตามความคิดของนักเรียน  ดวยความคาดหวังวานักเรียนจะเกิดความเขาใจเนื้อหาที่ยากไดเร็วข้ึนอีกท้ังยัง
ชวยกระตุนและสรางความสนใจใหแกนักเรียน ทําใหเกิดความสนุกและไมรูสึกเบ่ือหนายกับการเรียน   
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การออกแบบและสรางหุนจาํลองสวนประกอบของเซลล มีข้ันตอนในการดําเนนิงานดังนี ้
ข้ันท่ี 1  ศึกษาหลักการหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

  จากการศึกษาขอมูลเอกสาร  " ส่ือการเรียนรู" ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544   กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ไดแสดง
ขอคิดในการใชส่ือไวดังนี้“อยางไรก็ตามส่ือการเรียนรูจะมีคุณคาก็ตอเม่ือ ผูสอน ไดนําไปใชอยางเหมาะสม
และถูกวิธี ดังนั้นกอนท่ีจะนําส่ือแตละอยางไปใช... ผูสอนควรจะไดศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของส่ือ
การสอน ขอดีและขอจํากัดอันเกี่ยวเนื่องกับตัวส่ือและการใชส่ือแตละอยาง ตลอดจนการผลิตและการใชส่ือ
ใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนดวย... ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการสอนบรรลุตามจุดมุงหมาย 
และวัตถุประสงคท่ีวางไว” 
 

 จากขอความดังกลาวผูเขียนไดศึกษาถึงขอดีและขอจํากัดของส่ือประเภทตางๆ โดยเฉพาะ
ส่ือประเภทหุนจําลอง ซ่ึงเปนส่ือการเรียนรูประเภทเดียวกับท่ีผูเขียนสรางข้ึน โดยไดคนควาจากหนังสือ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาของ กิดานันท  มลิทอง (กิดานันท  มลิทอง, 2543)  กลาวถึงขอดีและ
ขอจํากัดของส่ือประเภทหุนจําลองไวดังนี้ 

 

ขอด ี ขอจํากัด 
1. อยูในลักษณะ 3 มิติ 
2. สามารถจับตองและพิจารณารายละเอียดได 
3. เหมาะสําหรับการแสดงที่ไมสามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลา 

4. สามารถใชแสดงหนาท่ีและลักษณะสวนประกอบ 
5. ชวยในการเรียนรูและการปฏิบัติทักษะชนิดตาง ๆ 
6. หุนบางอยางสามารถผลิตไดดวยวัสดุทองถ่ิน 

1. ตองอาศัยความชํานาญในการผลิต 
2. สวนมากราคาจะแพง 
3. เหมาะสําหรับการแสดงกลุมยอย 
4. ชํารุดเสียหายไดงาย 
5. หากทําไมเหมือนของจริง อาจจะทําใหเกิด
ความเขาใจผิดได 

 

จากการศึกษาขอดีและขอจํากัดดังกลาวทําใหผูเขียนไดขอคิดเกี่ยวกับการสรางหุนจําลอง
และการเลือกใชวัตถุดิบในการสราง โดยเฉพาะความใสใจในเร่ืองของขอจํากัดท่ีกลาววา “หากทําไมเหมือน
ของจริง อาจจะทําใหเกิดความเขาใจผิดได”  

 

ข้ันท่ี 2  การเลือกวัสดุและอุปกรณ ออกแบบ และสรางหุนจําลอง 
ผูเขียนเลือกใชดินขาว   สีโปสเตอร    พูกัน   กระดาษแข็งเทาขาว  และสีเมจิก เปนหลัก   

สาเหตุท่ีเลือกใชดินขาว เพราะเปนวัสดุ ท่ีสามารถปนเปนรูปรางตางๆไดงาย  เม่ือแหงสามารถลงสีและมี
ความคงทนเก็บรักษาไดนาน การเลือกระบายสีหุนจําลองสวนประกอบแตละชนิดก็จะสรางความนาสนใจ
และเปนเอกลักษณของช้ินงานนั้นๆ  
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ผูเขียนไดศึกษารูปรางลักษณะของสวนประกอบของเซลลดวยการสืบคนรูปภาพจากตํารา
เรียนไทยและตางประเทศ  รวมท้ังการสืบคนทางอินเทอรเน็ตรวมกับประสบการณของตนเอง เพื่อออกแบบ
หุนจําลองใหสามารถใชเปนตัวแทนของสวนประกอบของเซลลไดมากท่ีสุด แตมีขอจํากัดเร่ืองขนาดและ
สัดสวนท่ีถูกตอง ซ่ึงในสวนนี้ก็ตองสรางความเขาใจกับผูเรียนถึงขอจํากัดดังกลาว   

 

ในการปนหุนจําลองสวนประกอบของเซลล ไดเลือกสวนประกอบของเซลลไว  9 ชนิด 
ตามท่ีนักเรียนตองเรียน ไดแก  นิวเคลียส   แวคิวโอล    กลอจิบอดี   ไลโซโซม  เซนทริโอล  ไมโทคอนเดรยี    
รางแหเอ็นโดพลาสมิคชนิดเรียบ (SER)   รางแหเอ็นโดพลาสมิคชนิดขรุขระ (RER)   และ คลอโรพลาสต    
สวนเยื่อหุมเซลล    ผนังเซลล   ไซโทพลาซึม ใชสีเมจิกวาดลงบนกระดาษแข็งเทาขาว เพื่อเปนกรอบใหวาง
สวนประกอบของเซลลไวภายใน   ดังท่ีกลาวไวขางตนถึงการออกแบบถึงการสรางหุนจําลองท่ีตองการให
ใชเปนสัญลักษณหรือตัวแทนของสวนประกอบของเซลลแตละชนิดใหใกลเคียงมากท่ีสุด ในท่ีนี้ขอแสดง
การเปรียบเทียบระหวางรูปภาพจากเว็บไซดตางๆกับหุนจําลองท่ีสรางข้ึนดังนี้ 

 
 
 
 

                                                         
 
ภาพไมโทรคอนเดรียจาก www.yorku.ca   หุนจําลองไมโทรคอนเดรีย 

 

 

 

 
 

ภาพคลอโลพลาสตจาก www.daviddarling.inf   
 
 

 
 
 

ภาพนิวเคลียส จาก kconline.kaskaskia.edu   หุนจําลองนิวเคลียส 
 

หุนจําลองคลอโลพลาสต
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ภาพแวคิวโอลจาก  www.geocities.com   หุนจําลองแวคิวโอล 

 www.ipecp.ac.th

 
 
 
 
 
ภาพกลอจิบอดี และไลโซโซมจาก  หุนจําลองกลอจิบอดี และไลโซโซม  
 
 
 
 

 

  หุนจําลองเซนทริโอล 
  
 
 
 

 
                                 
 
  
 
ภาพ รางแหเอ็นโดพลาสมิกชนิดเรียบ   หุนจําลองรางแหเอ็นโดพลาสมิกชนิด        
และ ขรุขระ(SER และ RER)    เรียบและ ขรุขระ(SER และ RER) 
จาก kentsimmons.uwinnipeg.ca 

                                                           

ภาพเซนทริโอลจาก fig.cox.miami.edu 

RER 

SER 
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ข้ันท่ี 3  ทดลองใชส่ือ 
หลังจากสรางหุนจําลองสวนประกอบของเซลลเสร็จแลวผูเขียนไดเตรียมความพรอมท่ีจะ

ใชส่ือโดยจัดเตรียมหุนจําลองสวนประกอบของเซลลท้ัง 9 ชนิด ลงในกลองพลาสติก ตามจํานวนท่ีกําหนด
ไวดังตารางดานลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอจากนั้นใชสีเมจิกวาดรูปเยื่อหุมเซลลและผนังเซลลลงบนกระดาษแข็งเทาขาว  เพื่อเปน
กรอบใหนักเรียนวางหุนจําลองสวนประกอบของเซลล   และกอนคาบเรียนท่ีใชส่ือการเรียนรูผูเขียนบอก
นักเรียนลวงหนาวาจะทดสอบยอยเร่ืองสวนประกอบของเซลล   เพื่อใหนักเรียนอานหนังสือทบทวนกอนท่ี
ทํากิจกรรม 

 

       ก.                           ข.                           ค. 
รูปวัสดุอุปกรณกิจกรรมหุนจําลองสวนประกอบของเซลล 

ก.  กลองใสหุนจําลองสวนประกอบของเซลล 
ข.  แผนภาพเยือ่หุมเซลลของเซลลสัตว 
ค.  แผนภาพเยือ่หุมเซลลและผนังเซลลของเซลลพืช 

รายการหุนจําลองสวนประกอบของเซลล จํานวนช้ินตอกลุม 

 
 
 

 
 
 

1. นิวเคลียส 2 
2. RER 2 
3. SER 2 
4. แวคิวโอล 1 
5. กลอจิบอด ี 2 

6. ไลโซโซม 3 

7. เซนทริโอล 2 
8. ไมโทคอนเดรีย 6 

9. คลอโลพลาสต 5 
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ในคาบเรียนท่ีใชส่ือการเรียนรูผูเขียนไดอธิบายข้ันตอนกอนทํากิจกรรมดังนี ้
1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ  3 - 4  คน และศึกษาหุนจําลองสวนประกอบของเซลล 
2. อธิบายข้ันตอนของกิจกรรม   

- นักเรียน 1 คน สามารถหยิบและวางสวนประกอบของเซลลได คร้ังละ 1 ช้ิน 
- ใหนกัเรียนอธิบายหนาท่ีของสวนประกอบท่ีตนเองเลือก 
- เพื่อนในกลุมท่ีเหลือจะฟงและเปนผูใหคะแนน โดยสามารถซักถามขอสงสัย หรือใหขอมูล

เพิ่มเติมกับเพือ่นได โดยเกณฑการใหคะแนนมีดังนี ้
4  หมายถึง  อธิบายไดถูกตองครบถวน 
3 หมายถึง  อธิบายไดถูกตองคอนขางครบถวน 
2  วน 
1 องขอความชวยเหลือจากเพื่อนหรือเปด 

- าเฉล่ียของคะแนนจากเพ่ือนท่ีประเมินการตอบ
คํ ูเปนผูประเมิน (คะแนนดังกลาวผูเขียนไมไดใชใน

เกิดความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม) 
3. หลังจากท จนครบถวน ใหสมาชิกในกลุมรวมกัน

ตรวจสอบความถ ินตรวจสอบเพื่อใหคะแนนกลุมของนักเรียน 

รวมกิจกรรมของเพื่อน 

ช่ือสมาชิกในกลุม 

หมายถึง  อธิบายยังไมคอยถูกตองครบถ
หมายถึง   ยังไมสามารถอธิบายได ต

                   หนังสือตอบ 
คะแนนของนักเรียนมาจากผลรวมของค
าถามของนักเรียน กับคะแนนกลุมท่ีคร

การประเมินผลจริง แตใชเปนแรงเสริมให
ี่นักเรียนจัดวางสวนประกอบของเซลล

ูกตองอีกคร้ัง กอนท่ีครูจะเด
 

ตัวอยางแบบประเมินผลการ
 

สวนประกอบของเซลล 
นร.1 นร.2 นร.3 

1. นิวเคลียส 4   
2. RER  3  
3. SER   2 
4. กลอจิบอด ี 4  3 
5. ไลโซโซม 2   
6. เซนทริโอล  3  
7. แวคิวโอล  4 4 
8. ไมโทคอนเดรีย 3   
9. คลอโลพลาสต  2  
10. ผนังเซลล   4 

เกณฑการใหคะแนนมีดังน้ี 
 
4  หมายถึง   อธิบายไดถูกตองครบถวน 
3  หมายถึง   อธิบายไดถูกตองคอนขาง  
                     ครบถวน 
2  หมายถึง  อธิบายยังไมคอยถูกตอง 
                   ครบถวน 
1 หมายถึง   ยังไมสามารถอธิบายได  
                      ตองขอความชวยเหลือจาก 
                      เพื่อนหรือเปดหนังสือตอบ 

ชื่อผูประเมิน                              
คะแนนกลุม                       คะแนน                
รวมคะแนนท่ีได  
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เม่ือฟงคําอธิบายจบนักเรียนก็เร่ิมจัดวางหุนจําลองสวนประกอบของเซลลในแผนภาพเยื่อ
หุมเซลลของเซลลสัตวและแผนภาพเยื่อหุมเซลลและผนังเซลลของเซลลพืช ไดผลงานดังรูป 
 

 
 
 
 
 

 
   ก. 
รูปตัวอยางผลงานของนักเรียน    
ก. เซลลสัตว  ข.  เซลลพืช  

    
หลังจากนักเรียนจัดวางหุนจําลองส

หองเดินชมผลงานของเพื่อนๆไปพรอมๆกัน   เพื่อร
โดยส่ิงท่ีนักเรียนควรสังเกต คือ  การจัดวางสวนปร
หรือไม  เชน เซนทริโอล  ไลโซโซม จะพบเฉพาะในเซลล
จะพบเฉพาะในเซลลพืชเทานั้น  และในระหวางการเด
ตรวจสอบความรูของนักเรียน  

 

เนื่องจากผูเขียนไดสรางสถานการณ
วาจะมีการสอบยอยนักเรียนจึงมีการเตรียมตัวทบทวน
เนื้อหามาลวงหนาทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมได
ตามแผนท่ีวางไวเปนอยางดี  แตอาจจะมีนักเรียนบาง
กลุมท่ีจัดวางหุนจําลองสวนประกอบของเซลล
ผิดพลาด เชน การจัดวางไลโซโซมลงในเซลลพืช  
ขอผิดพลาดตางๆท่ีนักเรียนพบจากการเดินสังเกต
ผลงานของเพื่อนไปพรอมกับครู  ทําใหนักเรียน
สามารถจดจําขอมูลไดแมนยําข้ึน   สังเกตจากการ
อภิปรายของนักเรียนขณะเดินสังเกตผลงานของเพ่ือน  
การวิจารณและตัดสินผลงานของเพ่ือนวามีการจัดวาง
ท่ีถูกหรือผิดไดอยางแมนยํา 

     ข. 

วนประกอบของเซลลเสร็จแลว  ผูเขียนก็นํานักเรียนท้ัง
วมกันสังเกตและอภิปรายผลงานของเพ่ือนแตละกลุม  
ะกอบของเซลลถูกตําแหนงหรือถูกประเภทของเซลล

สัตวเทานั้น  แวคิวโอลขนาดใหญ  คลอโรพลาสต  
ินตรวจสอบในแตละกลุม  ก็ซักถามเพ่ิมเติมเพื่อ

  ไลโซโซม
รูปตัวอยางผลงานที่ผิดพลาด    
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หลังจากทดลองใชส่ือในกิจกรรมที่วางแผนไว ผูเขียนไดมอบหมายใหนักเรียนเขียนแสดง
ความคิดเห็นและส่ิงท่ีตองปรับปรุงเกี่ยวกับกิจกรรมหุนจําลองสวนประกอบของเซลล   จากการรวบรวม
ความคิดเห็นของนักเรียนพบวาสวนใหญนักเรียนจะช่ืนชอบและมีความเห็นวาเปนกิจกรรมท่ีชวยใหจดจํา
เนื้อหาไดดีข้ึน  และมีความเห็นมากกวาคร่ึงท่ีบอกวาเปนกิจกรรมที่สงเสริมการทํางานรวมกันเปนกลุม ซ่ึง
เปนประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึนจากวัตถุประสงคเดิมของการจัดกิจกรรม และเปนผลพลอยไดท่ีมีคุณตอการพัฒนา
นักเรียนเปนอยางยิ่ง   

 
ตัวอยางความคิดเห็นของนกัเรียนหลังจากากรทํากิจกรรม 

ตัวอยางท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

วิพากษ 

นะคะ 

หนึ่ง 
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ตัวอยางท่ี 2 

 
ตัวอยางท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตัวอยางท่ี 4 
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สําหรับชุดกิจกรรมการเรียนรูช้ินนี้ ถึงแมไมใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย แตก็เปนส่ิงประดิษฐ
และวิธีการเรียนรูท่ีผูเขียนสรางข้ึนโดยมีการทดลองและพัฒนาใหสามารถใชในการเรียนการสอนไดจริง  
และไดรับการยอมรับจากนักเรียนวามีความนาสนใจ และเปนประโยชนตอการเรียน  ซ่ึงในลําดับตอไป
ผูเขียนคาดหวังท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรมน้ีใหสามารถใชงานไดอยางหลากหลายและเกิดประโยชนสูงสุดกับ
นักเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีตองการเรียนวิทยาศาสตรอยางสนุกสนานและไมนา
เบ่ือ   รวมท้ังเปนแรงบันดาลใจใหเพื่อนครูทุกทานรวมคิดรวมสรางสรรคส่ือการเรียนรูท่ีมีคุณคาตอนักเรียน   
ผูเขียนเช่ือวาเม่ือใดก็ตามท่ีเราสามารถสรางความสนใจใฝรู ความรูสึกสนุกกับการเรียนใหแกนักเรียนท่ีเบ่ือ
หนายการเรียนไดแมเพียงเส้ียวนาที นั่นก็จะเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีในการพัฒนาศักยภาพของตัวนักเรียนเอง     ครู
ทุกคนไมควรละท้ิงโอกาสอันดีงามท่ีจะชวยเหลือนักเรียนของเราใหพบหนทางที่จะพัฒนาตนจากความสนกุ 
ความนาสนใจของส่ือการเรียนรูท่ีครูตั้งใจสรางสรรคข้ึนเพ่ือนักเรียนของตนเอง 
 

รายการเอกสารและสิ่งอางอิง 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2546. เอกสารสื่อการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 (ออนไลน). เขาถึงไดจาก : www.mcupl.th.  
กิดานันท  มลิทอง. 2543. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา.  พิมพคร้ังท่ี 2 กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวน

จํากัดอรุณการพิมพ. 
นิคม  ทาแดง. 2526. การใชส่ือการสอนวิทยาศาสตร เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนวิทยาศาสตร สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สมเดช  สีแสง และคณะ. 2543. ปฏิรูปการเรียนรูสูการพัฒนาวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ.  นครสวรรค : โรงพิมพริมปง. 
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เลือกวิธีแกปญหา 
ที่เหมาะสม ... 
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ครูสามารถใชวิธีการสอนใหนําหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชให 
เปนรูปธรรมในชีวิตประจําวันไดงาย 
 เพราะความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ 
กับตางประเทศอยางมากมายท้ังหลาย 
ที่เกิดข้ึนกับประเทศไทย... ลวนเปนผล 
เน่ืองมาจาก ความตองการที่เกินพอ 

ของคนในประเทศท้ังส้ิน 
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การสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรม 
       ผศ.สุรีพันธ   เกียนวัฒนา 

 

ความเปนมาของหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 คนไทยทุกคนยอมคุนดีกับคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเปนหลักปรัชญาท่ีลึกซ้ึงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแกคนไทยทั้งประเทศในคราวท่ีเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
เม่ือปพุทธศักราช 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพยายามชี้แนะใหคนไทยทุกคนไดตระหนักถึง
ความพอเพียงในการสนองความตองการของตนเอง ซ่ึงกอนหนานั้นตองยอมรับวาคนไทยสวนใหญฟุงเฟอ
กับการใชจายและการบริโภคท่ีเกินตัว และมีคานิยมท่ีไมไดเลือกสรรโดยเฉพาะอยางยิ่งการหาวัตถุตาง ๆ 
เพื่อสนองความสะดวกสบายของตนเอง 

 

 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประเทศไทยเปนประเทศที่ยากจนประเทศหนึ่ง  เหตุท่ีเรียกวา
ยากจนน้ันเพราะใช  เงิน  เปนตัวเปรียบเทียบ ไมไดใช ความสุข หรือความดี ของประชาชนมาวัด ประเทศ
ไทยจึงถูกเปรียบเทียบดวยการใชรายไดประชาชาติท่ีมีอยูในประเทศหารดวยจํานวนประชาชนของประเทศ
ท้ังหมดหรือท่ีเรียกกันวารายไดเฉล่ียตอหัว  รายไดเฉล่ียตอหัวคนไทยสมัยกอนนอยมากจึงถูกเรียกวาเปน
ประเทศท่ียากจน  แตถามาดูความเปนอยูของผูคนสวนใหญนาจะกลาวไดวามีความเปนอยูท่ีพอมีพอกิน  พอ
เล้ียงตนเองได ประกอบกับประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิภาคภูมิศาสตรท่ีคอนขางสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติคือ น้ํา ดิน ปาไม  ซ่ึงคนไทยไดใชทรัพยากรเหลานี้เล้ียงตัวเองมาต้ังแตบรรพบุรุษดั้งเดิม  
มีความเปนอยูท่ีงาย ๆ ไมถึงกับเรียกวาลําบากเพราะทรัพยากรอํานวยในการทํามาหากิน เก็บผัก ปลูกขาว 
เล้ียงสัตว  ทอผา ฯลฯ เปนระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง  ทํามาหากินเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตนเองหรือครอบครัว  และใชภูมิปญญาทองถ่ินเล้ียงตัวเองมาโดยตลอด (สมศักดิ์ อมรสิริพงศ, 2551) มีวิถี
ชีวิตแบบเอ้ืออาทร  พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เปยมไปดวยน้ําใจ และสรางวัฒนธรรม ประเพณีความเปนอยู
ท่ีงดงามเรียบงาย สงบ และมีความสุขตามควรไมเดือดรอนเพราะมีกินมีใชตามอัตภาพ 

 

สาเหตุของปญหาทางเศรษฐกิจของสังคมไทย 
 สาเหตุของปญหาทางเศรษฐกิจของสังคมไทยท่ีสําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งคือ การ

ดําเนินการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจซ่ึงเกิดข้ึนในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี 
รัฐบาลสมัยนั้นเร่ิมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อตองการใหประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามแบบ
ประเทศท่ีนิยมเรียกวา “อารยประเทศ”  ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 จึงเร่ิมตนข้ึนในป
พุทธศักราช 2504  รัฐสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจข้ึนซ่ึงไดแก  ถนน  ไฟฟา  น้ําประปา ฯลฯ และ
พยายามนําอุตสาหกรรมมาเปนฐานทางเศรษฐกิจแทนการเกษตรกรรมซ่ึงเปนพื้นฐานดั้งเดิม พยายามเรงรัด
ใหเกิดระบบอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนําเขา  ความเปนอยูของคนไทยเร่ิมไดรับความสะดวกข้ึน  ไมเคย
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มีไฟฟาใช  ไมเคยมีน้ําประปาใช  ไมเคยมีถนนหนทางใช ก็เร่ิมมีส่ิงเหลานั้นซ่ึงสรางความสะดวกและสบาย
ใหเกิดข้ึนกับชีวิตประจําวันของคนไทยมากข้ึน  คนไทยเร่ิมรูจัก โทรทัศน   ตูเย็น  ซ่ึงในขณะน้ันถาบานใคร
มีส่ิงเหลานี้ดูจะโก หรู ไดช่ือวามีหนามีตาทีเดียว  เด็ก ๆ สมัยนี้คงนึกไมออกวาเปนไปไดอยางไร   เพราะ
ปจจุบันนี้ส่ิงเหลานี้เปนเร่ืองปกติมาก  ถาบานใครไมมีส่ิงเหลานี้คงเปนเร่ืองแปลกทีเดียว 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี  4 ตอแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 5  เปนชวงที่ประเทศ
ไทยประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงเปนคร้ังแรก  อันมีสาเหตุเนื่องมาจากปญหาวิกฤตการณ
ราคาน้ํามันโลกที่สูงข้ึน  ทําใหเกิดปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลกซ่ึงมีผลกระทบรวมท้ังประเทศไทยดวย  
รัฐบาลในยุคนั้นพยายามเรงรัดการพัฒนาชนบทและสรางความมั่นคงของชาติ    ตอมารัฐบาลไดวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530 – 2534) ซ่ึงมีจุดเนนท่ีสําคัญคือตองการใหประเทศ
ไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมประเทศหนึ่ง เพื่อใหทัดเทียมกับประเทศท่ีไดช่ือวา “ประเทศ
อุตสาหกรรมใหม”ท่ีเกิดขึ้น 4 ภูมิภาค หรือมักเรียกกันเปนช่ือยอในภาษาอังกฤษวา NICs  และมีการขนาน
นามประเทศอุตสาหกรรมใหมในขณะน้ันวา ส่ีเสือแหงเอเชีย ไดแกประเทศไตหวัน  สิงคโปร  เกาหลีใต  
และฮองกง   รัฐบาลไทยในขณะน้ันตองการใหประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมบางหรือตองการเปน
เสือตัวท่ีหาแหงเอเชียนั่นเอง    จึงเร่ิมเปดโอกาสใหชาวตางชาติเขามาลงทุนดานอุตสาหกรรม  อนุญาตให
ซ้ือท่ีดินเพื่อการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมได    มีผลทําใหราคาท่ีดินสูงข้ึนอยางรวดเร็ว  ธุรกิจการซ้ือขาย
ท่ีดินรุงเรืองอยางท่ีไมเคยมีมากอน   สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงเปนประวัติการณ ถึงประมาณ
รอยละ 10 – 11 (สํานักงาน กปร, 2549)  แตผูท่ีไดรับประโยชนกลับเปนเพียงคนกลุมเล็ก ๆ   ในขณะท่ีภาค
การเกษตรเกิดปญหากลาวคือ เกษตรกรสูญเสียท่ีดิน  เสียโอกาสการใชท่ีดิน  มีการทําลายทรัพยากรปาไม 
ดิน น้ํา  อากาศ ทําใหเกิดมลภาวะอยางรุนแรง  นอกจากนี้ปญหาสังคมท่ีตามมา ณ ขณะนั้นคือปญหาโรค
เอดส  ปญหายาเสพติด รวมท้ังเกิดภัยทางธรรมชาติคือน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก  ฝนแลงจัดในฤดูแลง  ท้ังนี้อัน
เนื่องจากการตัดไมทําลายปาจนพื้นท่ีปาไมของประเทศอยูในข้ันวิกฤต สถานการณตาง ๆ เหลานี้มี
ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก  มีผลทําใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี  7 (พ.ศ.
2535 – 2539) พยายามที่จะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทรัพยากรถูกทําลาย 

 

 การท่ีระบบเศรษฐกิจและสังคมเปดกวางสูยุคโลกาภิวัตน (คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) โดยเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือสรางความมั่งค่ัง มุงการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีไมไดใชวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตไดเปนพื้นฐาน  คนไทยเปนเกษตรกรจํานวนมาก  
ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญเปนสินคาข้ันปฐมภูมิ  การไมไดถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมทําใหผลผลิต
ราคาตกตํ่าท้ัง ๆ ท่ีเกษตรกรมีความสามารถในการผลิต  ผลไม  ไมดอก  พืชผัก มีมากมายเกินความตองการ
ในการบริโภคของตลาดในประเทศ ขณะที่การเล่ือนไหลของวัฒนธรรมอยางไรพรมแดนเขาสูสังคมไทย  
โดยขาดภูมิคุมกันในการกล่ันกรองท่ีดี  สงผลกระทบตอระบบคุณคา  ความเชื่อ  พฤติกรรมการดํารงชีวิต  
การมีคานิยมและพฤติกรรมท่ีเนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากข้ึน  ใชจายเกินตัว ฟุมเฟอย  แตขาด
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จิตสํานึกสาธารณะ  ใหความสําคัญสวนตนมากกวาสวนรวม  การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว สรางความมั่งค่ังใหกับคนสวนนอยและกระจุกตัวอยูเฉพาะบางพ้ืนท่ี  ความเหล่ือมลํ้าของการ
กระจายรายไดชัดเจนมากระหวางเมืองกับชนบท 

 

  ในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2539 รัฐบาลไทยเปล่ียนระบบเศรษฐกิจแบบตะกราเงิน* มาเปน
ระบบอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทแบบลอยตัวคือใหเปนไปตามอุปสงคและอุปทานของเงินตรา  ทําใหคาเงิน
บาทออนตัวลงมาก สงผลกระทบตอระดับราคาสินคาภายในประเทศ  ภาวะหน้ีสินตางประเทศท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนสูงข้ึนทันที  ประชาชนทุกระดับเดือดรอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรในชนบทเพราะมี
ฐานะยากจนอยูแลว  รัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจได  และในปพ.ศ. 2540 วิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจรุนแรงมากข้ึน(นงพะงา สุขวนิช, 2543)  ดังพระราชดํารัสท่ีวา “...ทําใหคิดวาวิกฤตการณเกิดข้ึนมา
ไดอยางไร  เราเปนเมืองอุดมสมบูรณ  และเราก็ไดช่ือวากําลังกาวหนาไปสูเมืองท่ีเปนมหาอํานาจทางการคา  
ทําไมเกิดมีวิกฤตการณ  ความจริงวิกฤตการณนี้  เห็นไดมานานแลว  ส่ีสิบกวาปมาแลวแตไมรูตัว...”   วิกฤต
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใน พ.ศ.2540   เปนบทเรียนของการพัฒนาที่ขาดเสถียรภาพ สวนหน่ึงเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีมุงไปสูเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม  มุงพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีเนนความม่ังค่ังรํ่ารวยแตไมสนใจภาคการเกษตรและไมไดใชวัตถุดิบท่ีผลิตไดเองเปน
พื้นฐาน ใชการเจริญเติบโตของรายไดเฉล่ียตอหัวเปนเคร่ืองมือวัดผลสําเร็จของการพัฒนา  โดยไมได
คํานึงถึงความเหมาะสมของภูมิสังคม** (เกษม วัฒนชัย, 2550)  ไมเตรียมการสรางพ้ืนฐานใหม่ันคงและ
เขมแข็งใหประชาชน  พึ่งตนเองไมไดทางเทคโนโลยีเพราะสวนใหญส่ังนําเขา เพื่อนํามาใชหรือเพื่อการ
บริโภค  การออมภายในประเทศมีจํากัด  ทําใหท้ังภาครัฐและเอกชนตองกูเงินจากตางประเทศเขามาลงทุน  
พึ่งพาตางประเทศทางการตลาด นับเปนการพัฒนาที่นําประเทศไปสูการพึ่งพิงตางประเทศอยางกวางขวาง  
ละท้ิงภูมิปญญาทองถ่ินท่ีส่ังสมมาแตบรรพบุรุษ  พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนเปนวัตถุนิยมมากข้ึน  ทําให
รายไดไมพอกับรายจาย  นําไปสูการมีหนี้สินเพราะการบริโภคที่เกินตัว  คนชนบทวัยหนุมสาวละท้ิง
ภูมิลําเนาเดิมของตนเพ่ือแสวงหารายไดท้ังในเมืองและตางประเทศท้ัง ๆ ท่ีขาดความรู  ขาดทุนทรัพย  ขาด
ประสบการณทางเศรษฐกิจสมัยใหม เกิดความเส่ือมทางศีลธรรมจรรยาของประชาชน ความเส่ือมสลายของ
วัฒนธรรมท่ีดีของสังคมไทย ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  และการบริหารจัดการของ
ประเทศท่ีไมสมดุลและไมเปนธรรม เกิดความเหล่ือมลํ้าท้ังฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  กอใหเกิดปญหา
ความขัดแยงในสังคมเพ่ิมมากข้ึน 

---------------------------------------- 
ตะกราเงิน* หมายถึง การใชเงินตราหลาย ๆ สกุลท่ีมีเสถียรภาพมาคํ้าประกันเงินบาท  แทนการใช

เงินสกุลดอลลาหสหรัฐ ฯ เพียงสกุลเดียว 
  ภูมิสังคม** หมายถึง ภูมิประเทศทางภูมิศาสตรและลักษณะของสังคมในสังคมวิทยา ตลอดจน
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
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อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง 
 การเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเยือนและศึกษาความเปนอยูของพสกนิกรไทยในพืน้ท่ี

ตาง ๆ ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทําใหทรงทราบปญหาความทุกขยาก
เดือดรอนของประชาชนทุกทองถ่ิน  ซ่ึงนําไปสูพระราชวินิจฉัยในปญหา  สาเหตุ  และทรงหาแนวทางเพ่ือ
แกไขท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตอการพัฒนาคนและประเทศอยางยั่งยืน  โดยพระราชทานแนว
พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเนนการพัฒนาใหประชาชนและชุมชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและ
สามารถพึ่งตนเองได  ทรงเนน การพึ่งตนเอง  โดยใหประชาชนรูจักประมาณตนและดําเนินการดวยความ
รอบคอบระมัดระวังและให  ทําตามลําดับขั้น ซ่ึงตองเร่ิมสรางท่ีพื้นฐานความเปนอยูของครอบครัวให พอมี  
พอกิน  พอใช โดยใชวิธีการที่ประหยัดและถูกตองตามหลักวิชาการ ทรงพยายามชี้ใหเห็นวา ความ
พอมีพอกินพอใช ของประชาชนเปนรากฐานท่ีควรเร่ิมตนเสียกอน  เม่ือประชาชนมีพื้นฐานท่ีม่ันคงแลวก็
สามารถสรางความเจริญและยกฐานะเศรษฐกิจของตนเองได 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีแนวพระราชดําริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาต้ังแตป พ.ศ. 
2517 (เกษม วัฒนชัย, 2550) จากกระแสพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา       
ดุสิดาลัย วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 มีพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา “...คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขา  จะวา
เมืองไทยลาสมัย  เมืองไทยเชย  เมืองไทยไมมีส่ิงท่ีสมัยใหม  แตเราอยูพอมีพอกิน  และขอใหทุกคนมีความ
ปรารถนาท่ีจะใหเมืองไทยพออยูพอกิน  มีความสงบและทํางาน...” นับเปนกระแสพระราชดํารัสคร้ังแรก
ของแนวพระราชดํารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง   

 

 เม่ือเกิดเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใน พ.ศ.2540 ทรงแนะทางรอดจากวิกฤต
เศรษฐกิจโดยใหนํา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช   ทรงตักเตือนวาอยาทําอะไรเกินตัว  ใหอยูอยางสมถะ
และใหมีความสามัคคีจึงจะชวยใหรอดจากวิกฤตได  ดังกระแสพระราชดํารัสเม่ือ วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 
ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ความสําคัญวา “...การจะเปนเสือนั้นมัน
ไมสําคัญ  สําคัญอยู ท่ีเราพออยูพอกิน  และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน  แบบพอมีพอกิน
หมายความวา  อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง  ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา  ทุกครอบครัว
จะตองผลิตอาหารของตัวเอง  จะตองทอผาใสใหตัวเองสําหรับครอบครัวอยางนั้นมันเกินไป...คนอ่ืนเขาตอง
มีเศรษฐกิจแบบแลกเปล่ียน เรียกวา เปนเศรษฐกิจการคา  ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง...ในเร่ืองการคา  การ
บริโภค  การผลิต  และการขาย  ทานท้ังหลายกําลังกลุมใจในวิกฤตการณตั้งแตคนท่ีมีเงินนอยจนกระทั่งมี
เงินมาก  แตถาสามารถท่ีจะเปล่ียนใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ไมตองท้ังหมดแมจะไมถึงคร่ึง...ก็จะ
สามารถอยูได  การแกไขจะตองใชเวลาไมใชงาย ๆ   โดยมากคนก็ใจรอนเพราะเดือดรอน  แตวาถาทําต้ังแต
เดี๋ยวนี้ก็สามารถท่ีจะแกไขได...” 

 



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู...ของครูสาธิตเกษตร 181

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545 -2549) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 -2554) ซ่ึงตอเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544) ซ่ึงมุงพัฒนา คน เปนหลักในการพัฒนาประเทศ  จึงไดอัญเชิญแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุลงในแผนพัฒนา ฯ ท้ังสองฉบับ  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
ของคนไทยและเปนพื้นฐานการพัฒนา คน เปนศูนยกลางในการพัฒนาตอไป 

 

 คนสวนใหญมักเขาใจวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนวิธีการแกปญหาทางเศรษฐกิจสําหรับ
เกษตรกรท่ียากจนในชนบทใหกินดี อยูดี ไมตองอพยพเขาเมืองเพื่อหางานทํา แตถาศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเขาใจจะเห็นไดวา หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัติ
ตนของประชาชนไดทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนาและการ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง : 2550)  
เหมาะสมกับคนไทยในภาวะขาวยากหมากแพง  ทํามาหากินไดลําบาก  ทรงช้ีแนวทางใหเห็นวา ความ
พอเพียงนั้นหมายถึง ความพอประมาณ  ความพอดี  ท่ีไมนอยเกินไป  และไมมากเกินไป  ความมีเหตุผล 
ตองรูจักสรางภูมิคุมกันท่ีดีใหตนเอง  ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบและความมีคุณธรรม ไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน ประกอบการวางแผนในการตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ เชน  การบริโภคท่ีอยูในระดับ
พอประมาณ  และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม  ความ
ซ่ือสัตยสุจริต  และใหมีความรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปญญา เพื่อให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังทางดานวัตถุ  สังคม  
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

 

การสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรม 
 เนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาต้ังแตระดับประถมศึกษาตอนตนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายไดบรรจุเนื้อหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวในทุกระดับช้ัน  ครูผูสอนไดปู
พื้นฐานใหนักเรียนไดใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้ังแตระดับประถมศึกษา  เพื่อเปนการปลูกฝงคานิยมทาง
เศรษฐกิจท่ีพึงปรารถนาใหคนรุนใหมไดตระหนัก 

 

 ผูเขียนเปนผูสอนวิชากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
พิจารณาเห็นวา เนื้อหาสาระท่ีเอ้ือตอการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุดวิชาหน่ึงคือ สาระ
เนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร  ไดจัดเนนเนื้อหาวิชานี้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เนื้อหาสาระในหลาย ๆ 
บทเรียน  ผูสอนไดสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหนักเรียนไดตระหนักและยึดเปนหลักปฏิบัติ
ใหเปนรูปธรรมไดมากมาย 
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 วัตถุประสงค 
  -   นักเรียนตระหนักและรูจักคุณคาของการนําทรัพยากรไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
ชีวิตประจําวัน 
  -   นักเรียนสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง  
 

  วิธีการสอน    
  -   เนนใหศึกษา และสังเกตการกระทําของนักเรียนและส่ิงแวดลอมใกลตัวของนักเรียน 
  -   เนนการคิดวิเคราะห  วิพากษ  วิจารณ  และอภิปราย 
  -   ครูใชวิธีตั้งคําถามใหคิด  เขียน เพื่อนําไปสูการคิดวิเคราะห  วิพากษ  วิจารณ  และ  
อภิปราย 
  -   ครูและนักเรียนรวมกันสรุป  เพื่อใหมีการนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง 
 

ตัวอยางการสอน 
 1. บทเรียนท่ีวาดวยหลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน  บทเรียนนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความ

จํากัดของทรัพยากร  และความตองการของมนุษยท่ีไมมีขีดจํากัด  เปนเร่ืองราวท่ีแสดงถึงการเลือก  การ
จัดสรร  การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังในปจจุบันและอนาคตเพ่ือสนองความ
ตองการของมนุษย    

 จากสาระดังกลาวครูสามารถใชวิธีการสอนโดยใชส่ิงแวดลอมท่ีใกลตัวนักเรียนโดยให
นักเรียนสังเกต   วิเคราะห  วิพากษ   วิจารณ การนําทรัพยากรซ่ึงถูกเปล่ียนรูปเปนวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ   
เคร่ืองใช  เคร่ืองนุงหม ฯลฯ ท่ีนักเรียนเปนเจาของวามีมากนอยเพียงใด   มีอยางพอเพียง  หรือเกินความ
พอเพียง   

 ตัวอยางวิธีสอนโดยใชส่ิงแวดลอมใกลตัวนักเรียน 
 1. กระเปานักเรียน    
 - ใหแตละคนสํารวจดวยตนเองวาในกระเปานักเรียน มีเคร่ืองเขียนหรืออุปกรณอะไรบางท่ี

จําเปนตอการเรียนจริง  มีราคาประมาณเทาไร   และมีเคร่ืองเขียนหรืออุปกรณอะไรบางท่ีไมจําเปนตอการ
เรียน  แตนักเรียนไดซ้ือมาใชแลว  รวมราคาประมาณเทาไร     

 -  การใชกระเปานักเรียน   วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองเขียน  หรือเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีซ้ือมาแลวนั้น
ใชประโยชนมาก / นอย เพียงไร  มีการใชอยางทนุถนอมหรือไม  ใชอยางคุมคาหรือไม  ปากกาทุกดาม
ดินสอทุกแทงใชจนหมดหรือไม 

 2. เคร่ืองแบบนักเรียน   ใหสํารวจวาอะไรบางท่ีจําเปนท่ีตองใชและถูกตองตามระเบียบของ
โรงเรียน  ราคาประมาณเทาใด ขณะซ้ือตองระบุยี่หอท่ีมีช่ือเสียงหรือไม   สํารวจวาวันนี้มีอะไรท่ีไม
จําเปนตองใสมาบาง  สินคาท่ีใชแตละชนิดนั้นผลิตท่ีใด ในประเทศหรือตางประเทศ  รวมราคาประมาณ
เทาไร   ใชประโยชนมาก / นอย เพียงไร  มีการนํามาใชอยางทนุถนอมหรือไม  ใชอยางคุมคาหรือไม   
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 3. เสื้อผาในตูเส้ือผา   ใหแตละคนนึกถึงตูเส้ือผาท่ีบานเฉพาะท่ีเปนของนักเรียนเอง  มี
เส้ือผาจํานวนเทาไร มีเส้ือผาท่ีจําเปนตองใชจริงประมาณเทาใด  เส้ือผาท่ีไมจําเปนเทาใด  มีเส้ือผาท่ีซ้ือ
มาแลวไมไดใชเพราะไมชอบมีกี่ตัว    มีเส้ือผาตัวใดท่ีซ้ือมาดวยราคาท่ีสูงแลวใชไปกี่คร้ัง  คุมคาหรือยัง  คิด
ท่ีจะซ้ือเส้ือผาเขามาใสในตูอีกหรือไม  การดูแลรักษาท่ีจะนําไปใชตอไปในอนาคตเปนอยางไร 

 4. เคร่ืองใชภายในบาน ใหนักเรียนสํารวจขาวของเคร่ืองใชในบานของนักเรียนเองวาส่ิงท่ี
ไมจําเปนตองมี  เพราะไมไดมีประโยชนใชสอยหรือมีประโยชนใชสอยนอยมากคืออะไรบาง  รวมประมาณ
ราคาเทาไร  มีการเก็บรักษาดูแลอยางไร มีความพยายามอยางไรในการใชอยางประหยัดหรือใชอยางคุมคา   
นอกจากนี้อาจสํารวจการใชน้ําประปา  การใชไฟฟา  การใชเช้ือเพลิง  การใชน้ํามันรถยนตของครอบครัว
ของนักเรียน เปนตน  

 จากตัวอยางนี้ครูใหนักเรียนสังเกต   วิเคราะห  วิพากษ   วิจารณดวยตนเอง  และใหสรุปวา
ทรัพยากรที่ตองถูกนํามาใชในการสนองความตองการดังกลาวขางตนมีอะไรบาง  ทรัพยากรเหลานั้นมีท่ีไป
ท่ีมาอยางไร  มีวิธีการใชท่ีคุมคาหรือไม  ส้ินเปลืองมาก นอยเพียงไร  มีผลอยางไรตออนาคต 

 ใหนักเรียนชวยกันอภิปราย พรอมยกตัวอยางการใชจายและการทํากิจกรรมท่ีฟุมเฟอย
ส้ินเปลืองแลวใหนํามาคํานวณคาใชจาย ใหชวยกันสรุปวาถาทุกคนนําทรัพยากรมาใชโดยไมมีความจําเปน
เพื่อมาสนองความตองการที่ไมเกิดประโยชนอยางแทจริง จะเกิดอะไรขึ้นในบานเมือง   และสังคมโลก   
นักเรียนควรชวยกันแกปญหาอยางไร  

 ตัวอยางการสอนของบทเรียนนี้ เปาหมายท่ีตองการอยางเปนรูปธรรมคือสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดโดยใหมีความตระหนักและความระมัดระวังในการซ้ือหรือการใชจายในส่ิงท่ีจําเปน
เหมาะสมกับฐานะ  การบริโภคท่ีพอประมาณ  การรูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางคุมคา  การใชจาย
ท่ีจําเปน  ไมจําเปน  การออม  รูคาของ “ความพอเพียง”  ดังพระราชดํารัสท่ีวา 

 “ ...พอเพียงนี้ก็หมายความวา  มีกินมีอยูไมฟุมเฟอย  ไมหรูหราก็ได  แตวาพอ” 
 “... สําคัญอยูท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน  แบบพอมีพอกินหมายความวา อุมชูตัวเอง

ได  ใหมีพอเพียงกับตนเอง” 
 “... แผนดินนี้ยังเหมาะสมกับความเปนอยูไดอยางท่ีเคยพูดมาหลายปแลววา  ภูมิประเทศ

ยัง ให  คือเหมาะสม  แตความเปนอยูตองไมฟุงเฟอ  ตองอยูอยางประหยัด...” 
 2.  บทเรียนท่ีวาดวยการบริโภค  บทเรียนนี้มีเนื้อหาสาระท่ีกลาวถึงการบริโภค ซ่ึงหมายถึง

การนําทรัพยากรไปใชในการผลิตสินคาและบริการ เพื่อสนองความตองการของมนุษย  การสอนในบทนี้ให
เนนท่ีการมองตนเองและใหรูจักประหยัด  

 ตัวอยางวิธีสอนโดยใชส่ิงแวดลอมใกลตัวนักเรียน 
 1. ใหนักเรียนสังเกตจากส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน  และส่ิงแวดลอมท่ีใกลตัวของ

นักเรียน  แลวใหนักเรียนสังเกต   วิเคราะห  วิพากษ   วิจารณ และอภิปรายพฤติกรรมของผูคนในสังคมท่ีใช
จายอยางฟุงเฟอเพ่ือความมีหนามีตา     
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 2. ใหนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการนําทรัพยากรตาง ๆ ท่ีถูกนํามาเปล่ียนรูปเปนวัสดุ  อุปกรณ  
เคร่ืองมือ   เคร่ืองใช  เคร่ืองนุงหม และบริการตาง ๆ ฯลฯ ท่ีนักเรียนใชเงินซ้ือมาเพื่อบริโภค   และเปน
เจาของส่ิงเหลานั้นวา มีอะไรท่ีจําเปนและไมจําเปนมากนอยเพียงใด   มีอยางพอเพียง  หรือเกินความพอเพียง
อยางใด    

 3. ใหนักเรียนตอบคําถาม 
- นักเรียนบริโภคอยางไรจึงเรียกวาเปนการบริโภคแบบพอเพียง    
- การบริโภคอยางไรเปนการบริโภคท่ีเกินพอ  
- การบริโภคอยางไรที่เปนการบริโภคเพื่ออวด   
 

ใหนักเรียนชวยกันสรุปวา ถานักเรียนทุก ๆ คนมีการบริโภคแบบพอเพียงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร  และการบริโภคท่ีเกินพอหรือการบริโภคเพื่ออวดคาใชจาย
ท่ีเกิดข้ึนจะเปนอยางไร  ถานักเรียนทุกคนไมบริโภคท่ีเกินพอจะเกิดอะไรข้ึนกับตนเอง  จะเกิดอะไรข้ึนกับ
สังคมประเทศชาติ  และถาทุกคนรวมมือกันท่ีบริโภคแบบพอเพียงจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมโลก  คําถาม
เหลานี้นักเรียนสามารถตอบ  วิเคราะห  วิพากษ  วิจารณและอภิปรายไดทันทีไมตองหาเอกสาร ตํารา  เพราะ
เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับตัวนักเรียนเองท้ังส้ิน 

ในแตละปการศึกษาผูเขียนจะใหนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ทุกคนวาดภาพ
ประกอบการเขียนรายงานคาใชจายของตนเองต้ังแตแรกเกิดจนถึงปจจุบันนี้  นักเรียนใชจายอะไรบาง  เปน
เงินโดยประมาณเทาไร โดยอาจไปสัมภาษณผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัว และในอนาคตเม่ือนักเรียน
เรียนจบ  มีครอบครัว  นักเรียนสามารถรับภาระการใชจายเหมือนกับท่ีพอแมของนักเรียนปฏิบัติอยูใน
ขณะน้ีไดหรือไม  อยางไร  

 ตัวอยางการสอนของบทเรียนนี้ เปาหมายท่ีตองการอยางเปนรูปธรรมคือ ใหนักเรียนได
คนพบรายจายของตนดวยตนเอง ไดเปรียบเทียบคาใชจายของตนและเพ่ือน ๆ ซ่ึงมีท้ังการใชจายท่ีฟุมเฟอย
และการใชจายท่ีประหยัดพอประมาณ  จะทําใหเกิดความระมัดระวังในการใชจายและการบริโภคท่ี
พอประมาณ  บริโภคอยางประหยัดและคุมคา  ผลท่ีไดรับคือนักเรียนเขาใจและตระหนักรูถึงคุณคาของเงิน  
รวมท้ังการใชจายท่ีสนองความตองการที่จําเปนและไมจําเปนของตัวนักเรียนไดดี  นอกจากนี้การท่ีให
นักเรียนไดอภิปราย  ไดวิเคราะห  วิพากษ หนาช้ันเรียนนั้น ถึงแมวาจะไมสามารถใหนักเรียนทุกคนได
ออกมาแสดงความคิดเห็นก็ตามเพราะเวลาจํากัด  แตจากการไดเห็นการไดเปรียบเทียบของเพื่อนรวมช้ัน  
ประกอบกับการชวยกันสรุปใหเห็นถึงคุณคาของ “ความพอเพียง” ในการบริโภคก็สามารถทําใหเกิดความ
ตระหนักและการนําไปใชใหเกิดประโยชนไดมากข้ึน 

 นอกจากนี้ครูอาจนําหลักธรรมของพระธรรมปฎกเ ร่ืองคุณคาแท  คุณคา เทียม  มา
ประกอบการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดนํามาไตรตรองการบริโภคของตนเองไดวา เกิดประโยชนอยางแทจริง
หรือไม เชน เส้ือผาท่ีนํามาใส คุณคาแทคือเพื่อปกปดรางกาย แกความรอนหนาว   คุณคารองหรือคุณคาเทียม
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คือเปนส่ิงท่ีทําใหสวยงาม  โกหรู อวดกัน  พระธรรมปฎกทานไดอธิบายใหเห็นวาคุณคารองเปนเร่ืองสําคัญ
เพราะเปนตัวท่ีทําใหเกิดปญหาแกมนุษยมากท่ีสุด  คนเรานี้แสวงหาคุณคารองกันมากมาย  เปนตัวการสําคัญ
ซอนอยูเบ้ืองหลังการเกิดปญหาทางเศรษฐกิจท่ีรายแรง  ทานสอนใหตระหนักวาอยาเพลิน  อยาลืม  อยามัวเมา 
ใหตระหนักถึงคุณคาแทดวยวาเราใชส่ิงนี้เพื่อประโยชนท่ีแทจริงคืออะไร เพื่ออะไร 
 เนื้อหาบทเรียนนี้ดังพระราชดํารัสท่ีวา 

 “เศรษฐกิจพอเพียงกับตัวเอง  เราก็อยูไดไมตองเดือดรอน”   
  “... ความเปนอยูตองไมฟุงเฟอ  ตองอยูอยางประหยัดและตองไปในทางท่ีถูกตอง”  
   “ทําเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะใหทุกคนพอเพียงได  พอเพียงนี้ก็หมายความวามีกินมีอยูไม

ฟุมเฟอย  ไมหรูหราก็ได  แตวาพอ...พอเพียงแกตนเอง...” 
 

 3. บทเรียนท่ีวาดวยเศรษฐกิจระหวางประเทศ   บทเรียนนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ความสําคัญของเศรษฐกิจระหวางประเทศ  บัญชีดุลการชําระเงินระหวางประเทศ  การคาระหวางประเทศ 
การไหลเขา – ออก ของเงินตราระหวางประเทศ  ความเสียเปรียบ – ไดเปรียบทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในประเทศไทย   

 จากเนื้อหาสาระดังกลาวครูสามารถใชวิธีการสอนใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชใหเปนรูปธรรมในชีวิตประจําวันไดงาย เพราะความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจกับตางประเทศอยางมากมาย
ท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทย  เชน การคา การแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ปญหาคา
ภายนอกของเงินบาทท่ีตกตํ่าและขาดเสถียรภาพ  ลวนเปนผลเนื่องมาจากความตองการท่ีเกินพอของคนใน
ประเทศท้ังส้ิน  การมีคานิยมท่ีไมเลือกสรร  การเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดจากความ
ตองการท่ีไมไตรตรองของคนไทยเอง 

 ตัวอยางวิธีสอนโดยใชส่ิงแวดลอมใกลตัวนักเรียน 
 1.  ครูสอนโดยใชเหตุการณท่ีเกิดกับตัวของนักเรียน  และคนในชุมชนท่ีใกลๆ  ตัวนักเรียน

โดยการใหนักเรียนสังเกตพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริโภคสินคาและบริการจากตางประเทศวา  มีอะไรบาง  
มีระดับราคาเปนอยางไร  แลวนํามาวิจารณวาอะไรบางท่ีเปนส่ิงท่ีจําเปน  และอะไรบางท่ีไมจําเปน 

 2. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5 – 6 คน ใหชวยกันวิเคราะห วิพากษ วิจารณ ถึงเหตุและผลที่
เกิดความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจกับตางประเทศอยางมากมายทั้งหลายที่เกิดข้ึนกับประเทศไทยและถาคน
ไทยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทย 
เนื้อหาบทเรียนนี้เปนดังพระราชดํารัสท่ีวา 

 “เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผนดิน  
เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองบานเรือนตัวอาคารไวนั้นเอง  ส่ิงกอสรางจะอยูม่ันคงไดก็อยูท่ีเสาเข็ม  แต
คนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป...” 
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 4. บทเรียนท่ีวาดวยการพัฒนาประเทศ  และการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตั้งแตฉบับท่ี 1 – 10 บทเรียนนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเนื่องมาจากการใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ความเจริญและความเส่ือมของสังคมไทย  ความเปล่ียนทางดาน
วัฒนธรรม  การเกิดคานิยมดานวัตถุ  ความตองการใหประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรม แตขาดการวาง
ฐานราก  ขาดความระมัดระวังจนนําไปสูการทําลายทรัพยากร นําไปสูวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนเหตุ
ท่ีทําใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญถึงข้ันท่ีตองบรรจุไวเปนหลักใหมีการนําไปปฏิบัติในการ
พัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคมโดยตรงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9-10 

 

 ตัวอยางวิธีสอนโดยใชเอกสารเพิ่มเติมประกอบการสอน 
 ผูเขียนไดทดลองสอนโดย 
 1. ทําเอกสารประกอบการสอนเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แจกใหนักเรียนศึกษาดวย

ตนเอง   
 2. ใหนักเรียนทําใบงานโดยครูเปนผูตั้งคําถามใชคําส่ังเพียงขอเดียววา  “นักเรียนอาน

เอกสารเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงแลวนํามาวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและคิดอยางสรางสรรควา ในฐานะท่ี
เปนนักเรียนจะสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริมาใชในชีวิตประจําวันของ
ตนเองไดอยางไร” 

 คําตอบท่ีไดเปนความคิดของนักเรียนท่ีสามารถคิดอยางมีเหตุมีผล  วิเคราะห เปรียบเทียบ
ไดอยางสรางสรรค  และนักเรียนบางคนนําไปใชปฏิบัติแลว  จากคําตอบของนักเรียนประมาณรอยละ 30 
(นักเรียน 70 คน) ทําใหทราบไดวาผูปกครองมีสวนชวยในการสอนใหนักเรียนมีเหตุมีผลในการบริโภคและ
การใชจาย บางครอบครัวสอนลูกใหรูจักชวยเหลือตนเองไดทุกอยาง  สอนใหรูจักคาของเงิน  สอนใหรูจัก
การออม  ครูเลือกสรรผลงานของนักเรียนแลวใหนักเรียนออกมาอภิปรายหนาช้ันเรียนเพ่ือเปนตัวอยางท่ีดี
ดังตัวอยางผลงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2551 

 น.ส.สิตานันท  มกรพันธ  “...ดิฉันนําเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริมาใชใน
ชีวิตประจําวันโดยรูจักพอในส่ิงท่ีตนเองมี  รูจักประมาณตน  ไมโลภอยากไดส่ิงตาง ๆ มากจนเกินความ
จําเปน  ใหยึดทางสายกลางของพระพุทธเจาเปนหลักในการดําเนินชีวิต  หากเราใชสติพิจารณาไตรตรองดี ๆ 
แลวจะทราบวาบางส่ิงบางอยางท่ีเราอยากไดนั้นเปนเพียงส่ิงท่ีตอบสนองกิเลส...เราจําเปนตองมองถึงคุณคา
แท คุณคาเทียม...มีความประหยัดมัธยัสถ รูจักเก็บออมและจัดสรรคาใชจายของตนเองใหดี  โดยเศษหนึ่ง
สวนส่ีของคาขนมท่ีไดมาจากผูปกครองจะตองเผ่ือไวสําหรับเก็บออมเสมอในทุก ๆ เดือน  ...จะมีความ
รอบคอบในการใชจาย...สําหรับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นนอกจากจะหมายถึง
การพึ่งพาตนเองไดแลว  ยังเปนการท่ีรูจักพึ่งพาซ่ึงกันและกัน  ทําใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  และ
ประเทศชาติ ทําใหชีวิตมีความสุข ไมเดือดรอน  ไมตองเบียดเบียนใคร  เพราะรูจักคําวา “พอ” พอประมาณ
ในการใชจาย  พอมีพอกิน และพอเพียงในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  ...”  
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 น.ส.พัชราวรรณ  ธรรมศาสตร  “...หลักเศรษฐกิจพอเพียงไมใชเปนเพียงแนวคิดทาง
เศรษฐกิจท่ีชวยเสริมสรางรากฐานท่ีม่ันคงของชาติ  แตยังเปนแนวทางในการสรางเสริมความมั่นคงของชีวิต
ของเราเองอีกดวย  เปนหลักในการดําเนินชีวิตท่ีทําใหเรารูจักการประมาณตน  ทําใหเราตระหนักไดวาควร
จะพอแคไหน  การใช ชีวิตท่ีเรียบงาย  รูจักพัฒนาตนโดยต้ังใจเรียน...นํามาสูการประยุกตใชส่ิงตาง ๆ ใหเกดิ
ประโยชนสูงสุดดวยความประหยัด  ซ่ึงคลายกับหลักเศรษฐศาสตรท่ีใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด...
ตองรูจักระงับใจควบคุมตนเองใหใชจายอยางพอควร  แตไมถึงขนาดท่ีไมยอมใชอะไรเลย...รูจักเก็บเงินใส
กระปุก  รูจักประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ...” 

 น.ส.พิชาภรณ  ยอดลํ้า  “...กระดาษท่ีเราใชไปแลว 1หนา แตยังเหลืออีก 1 หนาหลังดิฉัน
นํามาใชเขียนจนกวาไมมีเนื้อท่ีจะเขียน เม่ือใชหมดแลวก็เก็บสะสมไวไปบริจาคใหโรงเรียนคนตาบอดไปใช
ตอไดอีก  แตกอนดิฉันซ้ือปากกามาใช  ใชยังไมทันหมดก็ซ้ือใหม  แตเดี๋ยวนี้นึกไดแลวจะใชจนหมึก
หมดแลวจึงซ้ือใหม...” 

 นายคณาธิป  สันตยานนท “...เศรษฐกิจพอเพียงสอนใหพึ่งพาตนเอง...เราตองมีสติอยูเสมอ
ไมวาจะทําอะไร  รูจักประหยัดอดออมไมหลงในวัตถุนิยม...จากการอานเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงทําใหผมคิด
ไดถึงการกระทํามากมายของผมซ่ึงแตกอนผมไมเคยไดคิดถึง...” 

 นายวิรัญฐ  หิรัญยษฐิติ  “...เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดท่ีทําใหมนุษยท่ีมีความตองการไม
ส้ินสุดไดตระหนักและเกิดความคิดท่ีจะพอ  เกิดความคิดท่ีจะหยุดตอยอดความตองการ  และทําใหเราอยู
กับส่ิงท่ีเรามี  ส่ิงท่ีเราเปนอยู...แตไมไดหมายความวาละท้ิงทุกอยาง...แตนั่นคือการไมโลภมาก...” 

 น.ส.กรรณิการ  กลัดพวง “... ทางบานของฉันจะคอยสอนสม่ําเสมอวาใหรูจักประหยัดอด
ออม  ใชจายเทาท่ีจําเปนไมใชจายเกินตัว...ไมหลงใหลในกระแสวัตถุนิยมมากเกินไป  รูท่ีจะออมไวเพื่อ
นําไปใชประโยชนในวันขางหนาเม่ือถึงเวลาที่เราขาดแคลน  คนเรานั้นตองเรียนรูการพึ่งตนเองใหได
เสียกอน...ส่ิงท่ีดิฉันนํามาใชคือเส้ือผาถาใสไมไดก็นําไปบริจาค...ดิฉันคิดวาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเหมือน
ทางสายกลางคือไมตึงไมหยอนเกินไป . . .   ไมจําเปนตองประหยัดจนเกินเหตุ  ใชจายแตพอดี  ไม
ทะเยอทะยาน...” 

 3. ครูติดตามผลการกระทําของนักเรียน  ติดตามพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ  ใหนักเรียนเกิดความเคยชิน  เปนนิสัย  ฯลฯ  เชนอาจใหนักเรียนทําบัญชี
รายรับ – รายจาย ประจําวันประมาณ 2 สัปดาหครูนํามาตรวจแลวใหนักเรียนมาเลาหนาช้ันเรียนโดยใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาบทเรียนนี้เปนดังพระราชดํารัสท่ีวา (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช, 2541) 

  “...วิกฤตการณนี้มาจากความฟุงซานหรือความโลภ...” 
 “ Self – Sufficiency  นั้นหมายความวา  ผลิตอะไรมีพอท่ีจะใช  ไมตองไปขอซ้ือคนอ่ืน  อยู

ไดดวยตนเอง...” 
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 “...ไดพูดคุยกับนักธุรกิจตางประเทศ...จะมาขุดทองในเมืองไทย...เมืองไทยยังมีทอง  
เมืองไทยยังเปนสุวรรณภูมิ  แตวาของเราเห็นทองแลวโยนท้ิง  แลวก็ไมใชประโยชน...ถาปฏิบัติดวยความตั้ง
อกตั้งใจสักนิดหนึ่ง  บอกวาสักนิดก็พอ  ไมตองตั้งอกตั้งใจอยางเครงเครียดมากเกินไป  แตใหสมํ่าเสมอ...
พอเพียงทุกอยาง  เมืองไทยรอด...เมืองไทยสบายไมตองใหตางประเทศมาขุด  แมจะมีตางประเทศมาขุด  เขา
ก็ขุดใหเรา  เขาก็แบงใหเราดวย  เราก็แบงใหเขา...กลายเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบสักไมถึงเศษหนึ่งสวนส่ี  แต
พอเพียงเศษหนึ่งสวนส่ีหรือมากกวาเศษหนึ่งสวนส่ีดวยความพอเพียงท่ีแปลวาพอประมาณและมีเหตุมีผล” 

 “...ท่ีเกิดมีวิกฤตการณขึ้นมา  ก็เพราะวาขยายการผลิตมากเกินไป  และไมมีใครซ้ือ...ไมใช
วาไมมีคนอยากได  แตคนท่ีอยากไดไมมีเงินซ้ือ  ถาซ้ือโดยไมจายเงิน...ก็ไปไมรอด...” 
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การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรูใหไปสู 
เปาหมายไดนั้น ครูตองมีความเขาใจ 

ความอดทน เมื่อนักเรียนไมเขาใจกระบวนการ 
เรียนรู ครูตองใหกําลังใจ ไมดุหรือตําหนิ  

เปนกัลยาณมิตร กับนักเรียน ส่ิงสําคัญในการสอน 
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  

ผูสอนจําเปนตองปรับเน้ือหาและวิธีการสอน 
ใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียนแตละคน 
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ลายมือสวยดวย “ตัวเรา” 
                                                                                                                              ผศ.อัญชริา   เศรษฐลัทธ 

 
                                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  วาดวยสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา
มาตรา 10 ไดระบุชัดเจนวา “รัฐตองจัดการศึกษาใหบุคคลทุกคน มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ไมวาบุคคลนั้นจะมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การส่ือสารหรือการเรียนรู รางกายพิการหรือทุพลภาพ  บุคคลท่ีไมสามารถพึ่งตนเองได
หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส โดยตองจัดการศึกษาใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับส่ิงอํานวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ หรือความชวยเหลืออ่ืนๆดานการศึกษา  เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังดานรางกาย 
จิตใจ ความรู ความคิด ความดีงาม คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ เพื่อทําคุณประโยชนแกสังคม 
และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

 การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือพิเศษ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา 
ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถาไดรับโอกาสในการเรียนรูและแนวทางในการชวยเหลือ
ท่ีถูกตองตามความตองการพิเศษของนักเรียน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
ของตน  
 

 แนวทางการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือพิเศษ ท่ีสําคัญ คือ 
ควรใหโอกาสนักเรียนไดเรียนรวมกับนักเรียนปกติใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม แตความบกพรองบางชนิด  เชน  นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  
เม่ือนักเรียนเรียนในหองเรียนปกติ  บางคร้ังนักเรียนอาจจะแสดงพฤติกรรมไมสนใจเรียนหรือไมตั้งใจเรียน   
ครูไมเขาใจอาจจะตําหนินักเรียนวาเปน  “เด็กเกียจคราน หรือ เด็กไมสนใจเรียน”  ครูจึงลงโทษนักเรียน  ทําให
นักเรียนท่ีถูกตําหนิหรือถูกลงโทษแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะกาวราวหรือมีปญหาทางอารมณ  และใน
ท่ีสุดนักเรียนจะขาดแรงจูงใจในการเรียน  ทําใหขาดโอกาสในการศึกษาและเปนปญหาของสังคมตอไป 
 

                                    ดังนั้นถาครูไดศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูอยาง
ลึกซ้ึง  ทําใหครูผูสอนเขาใจในตัวนักเรียนมากข้ึน  การท่ีนักเรียนไมสนใจในการเรียนมิใชเพราะข้ีเกียจเรียน   
แตสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของสมอง   จึงทําใหนักเรียนกลุมนี้มีพัฒนาการดานการเรียนชา  เพราะสมอง
ของนักเรียนไมสามารถจัดการกับขอมูลท่ีรับเขาไปไดอยางถูกตอง 
 

                                   เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู คือความบกพรองทางการเรียนรูแสดงออกมาใน
รูปของปญหาดานการอาน การเขียน การสะกดคํา  การคํานวณและเหตุผลทางคณิตศาสตร (ผดุง         
อารยะวิญู, 2544)  ซ่ึงนักเรียนกลุมนี้มีปญหาการรับรูขอมูลและแปลขอมูลไดไมถูกตองและไมครบถวน  
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ดังนั้นถาไดรับการวินิจฉัยเร็ว  เด็กจะไดรับการชวยเหลือท่ีถูกตอง ซ่ึงทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาไดเต็ม
ตามศักยภาพของตน 
  

  การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูใหไปสู
เปาหมายไดนั้น ครูตองมีความเขาใจ มีความอดทน เม่ือนักเรียนไมเขาใจในกระบวนการเรียนรู ครูตองให
กําลังใจ ไมดุหรือไมตําหนิ  เปนกัลยาณมิตรกับนักเรียน   ส่ิงสําคัญในการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ผูสอนจําเปนตองปรับเนื้อหาและวิธีการสอนใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียนแตละคน 
โดยพ้ืนฐานของนักเรียนกลุมนี้จะมีปญหาพฤติกรรมการเรียนอ่ืน ๆ รวมดวย  เชน ขาดความรับผิดชอบ  การ
ทํางานขาดความประณีตและรอบคอบ    เขียนหนังสือลายมือไมสวย อีกท้ังบางคนเขียนหนังสือเวนชองไฟ
ระหวางคําไมถูกตอง   ดวยปญหาดังกลาวนี้จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีครูพยายามหาวิธีในการสรางจิตสํานึกในการ
พัฒนาพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน  เพื่อใหมีคุณภาพผลงานประณีตและลายมือท่ีสวยงาม 
                                 

 ดังนั้นการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู   ครูตองพยายามหาวิธีการสอน
และนวัตกรรมใหม ๆ  เพื่อใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายดวย
ความต้ังใจซ่ึงจะทําใหคุณภาพของผลงานมีความประณีต รอบคอบและเขียนหนังสือใหสวยงาม  ซ่ึงผูเขียน
เช่ือวาเม่ือนักเรียนพัฒนาคุณภาพผลงานในวิชาภาษาไทยไดแลว  อาจจะเช่ือมโยงพัฒนาคุณภาพผลงานไป
ยังวิชาอ่ืน ๆ อีกตอไป   
                                                                                                                                                                                   

  ในปการศึกษา  2551  มีนักเรียนท่ีไดรับการวินิจฉัยวามีความบกพรองทางการเรียนรู       
เขามาเรียนในหองเสริมวิชาการ  จํานวน  7  คน  ซ่ึงมีดวยกันหลายระดับช้ัน (หองเสริมวิชาการ resource 
room เปนหองท่ีมีขนาดเทากับหองเรียนหรือมีขนาดใหญ หรือเล็กกวาหองเรียนก็ได  ในหองนี้มีอุปกรณ
เคร่ืองมือ ตลอดจนเอกสารและหนังสือท่ีจําเปนตองใชในการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู)    
ในปการศึกษานี้  ผูเขียนรับผิดชอบนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี  5  จํานวน  1  คน  นักเรียนมีความ
บกพรองทางการเรียนรูในวิชาภาษาไทย   ลักษณะพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยท่ัวไปเปนเด็ก
เรียบรอยตั้งใจเรียน     แตการทํางานยังขาดความประณีตรอบคอบและลายมือไมสวย   ดังนั้นผูสอนตองการ
พัฒนาคุณภาพผลงานใหมีความประณีต รอบคอบและเขียนหนังสือดวยลายมือท่ีสวยงาม โดยดําเนินการ
ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 

  ข้ันท่ี  1  ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพผลงานของนักเรียนกอนการ
พัฒนาคุณภาพผลงาน โดยใหคะแนนเต็ม 40 คะแนน  
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  ข้ันท่ี  2   
 1.  ใหนักเรียนดูใบงานท่ีไมมีความประณีตและลายมือไมสวย (ดังตัวอยางผลงานของรุนพี่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

าววา 
 
 
 
   
 
 

  
2.   ใหนักเรียนแสดงความรูสึกตอใบงานขางตน ซ่ึงนักเรียนกล
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  ข้ันท่ี  3 
  1.  ใหนักเรียนดูใบงานท่ีมีความประณีตและลายมือสวยงาม  และครูพูดจูงใจใหนักเรียน
เห็นความสําคัญของคุณภาพผลงาน (ดังตัวอยางผลงานของรุนพี่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   2.  ใหนักเรียนแสดงความรูสึกตอใบงานขางตน  ซ่ึงนักเรียนกลาววา 
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  ข้ันท่ี  4 
  1.  หลังจากนักเรียนไดดูใบงานและเปรียบเทียบคุณภาพผลงานท่ีไมมีความประณีต ลายมือ
ไมสวยกับคุณภาพผลงานท่ีมีความประณีตลายมือสวยงาม ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะหัวขอการประเมิน พรอมท้ังเกณฑการใหคะแนน มีขอตกลงรวมกันกับครูดังนี้  
4 ดีมาก  3 ดี     2  ปานกลาง          1         ปรับปรุง 

 

ตัวอยางเกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน 
 

คร้ังที่   1 คร้ังที่  2 คร้ังที่  3 คร้ังที่  4 
ขอ 

เกณฑ 
การประเมินคุณภาพผลงาน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 ผลงานประณีต/รอบคอบ                 
2 ผลงานมีระเบียบ                 
3 ผลงานมีความสวยงาม                 
4 ผลงานมีความถูกตอง                 
5 ผลงานครบถวนตรงตามคําส่ัง                 

                                           สรุป     

 
    2.  ครูกับนักเรียนรวมกันสนทนาถึงการประเมินช้ินงานไดขอสรุปดังนี้ ประเมินช้ินงาน    
2  สัปดาห/1 คร้ัง   ซ่ึงในภาคตนมีเวลาเรียนประมาณ 4 เดือน  รวมท้ังหมด 8 ช้ินงาน ใบงานท่ีจะประเมินแต
ละคร้ัง นักเรียนจะเปนผูเลือกเอง  การประเมินใหคะแนน  ครูกับนักเรียนชวยกันสรุปใหคะแนน พรอมท้ัง
ใหเหตุผลในการใหคะแนน สวนช้ินงานอ่ืน ๆ ท่ีนักเรียนไมไดเลือก เม่ือนักเรียนทํางานเรียบรอย ประณีต 
และสวยงาม ครูเขียนคําชมเชยในสมุดเพื่อใหแรงเสริมอีกดวย  
 
  ข้ันท่ี  5 
ตารางท่ี   1  ตารางแสดงการประเมินคุณภาพผลงาน ใบงานท่ี  1  -  4  ครูกับนักเรียนใหคะแนนรวมกัน 

 

คร้ังที่   1 คร้ังที่  2 คร้ังที่  3 คร้ังที่  4 
ขอ 

เกณฑ 
การประเมินคุณภาพผลงาน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 ผลงานประณีต/รอบคอบ                 
2 ผลงานมีระเบียบ                 
3 ผลงานมีความสวยงาม                 
4 ผลงานมีความถูกตอง                 
5 ผลงานครบถวนตรงตามคําส่ัง                 

                                           สรุป 2.2 3.2 3.4 3.4 
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ตารางท่ี   2   ตารางแสดงการประเมินคุณภาพผลงาน ใบงานท่ี  5  -  8  ครูกับนักเรียนใหคะแนนรวมกัน 
 

คร้ังที่   5 คร้ังที่ 6 คร้ังที่  7 คร้ังที่  8 
ขอ 

เกณฑ 
การประเมินคุณภาพผลงาน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 ผลงานประณีต/รอบคอบ                 
2 ผลงานมีระเบียบ                 
3 ผลงานมีความสวยงาม                 
4 ผลงานมีความถูกตอง                 
5 ผลงานครบถวนตรงตามคําส่ัง                 

                                           สรุป 3.4 3.4 3.8 3.8 

 
 ข้ันท่ี  6 
 

กราฟแสดงคุณภาพการพัฒนาการของนักเรียนช้ินงานท่ี 1 - 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากกราฟ  แสดงใหเห็นวานักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผลงานและลายมือดีข้ึนตามลําดับ  
จากใบงานคร้ังท่ี  1  ไดคะแนนเฉล่ีย  2.2  และพัฒนาไปเร่ือย ๆ ไปถึงใบงานที่  8  ไดคะแนนเฉลี่ย  3.8  ซ่ึง
เปนผลงานท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
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  ข้ันท่ี  7   แสดงใบงานพัฒนาคร้ังท่ี 1 และใบงานพัฒนาแลวคร้ังท่ี 8 
 

ใบงานพัฒนาคร้ังท่ี   1   (ระดับคะแนนเฉล่ีย  2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงานท่ีพัฒนา   คร้ังท่ี   8  (ระดับคะแนนเฉล่ีย  3.8) 
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  ข้ันท่ี  8 
ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนกอนการพัฒนาคุณภาพผลงานและหลังพัฒนาคุณภาพผลงาน 

 

ช่ือ หัวขอ 
กอนการพัฒนาคุณภาพผลงาน 
คะแนนเต็ม   40   คะแนน 

หลังการพัฒนาคุณภาพผลงาน 
คะแนนเต็ม   40   คะแนน 

1 ใบงานหรือแบบฝกหัดในบทเรียนที่นักเรียนเคยทํามี
คุณภาพดี 

25 35 

2 นักเรียนคิดวาการทําใบงานหรือแบบฝกหัดที่มีคุณภาพดี
มีความสําคัญตอการพัฒนาระดับคะแนนในวิชาที่เรียน 

35 35 

3 นักเรียนชอบทํางานอยางต้ังใจและสรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ 

30 35 

4 นักเรียนมีความรูสึกที่ ดี   ถ า เห็นใบงานหรือสมุด
แบบฝกหัดมีระดับคะแนนดี 

40 40 

5 นักเรียนคิดวาควรพัฒนาคุณภาพลายมือใหมีคุณภาพดี 
ยิ่ง ๆ ขึ้นกวาที่เปนอยู 

35 40 

6 นักเรียนเห็นคุณคาของการต้ังใจทํางานใหมีคุณภาพ
ผลงานที่ดี 

30 40 

7 นักเรียนมั่นใจวาการสรางผลงานที่มีคุณภาพจะชวย
ใหผลการประเมินคุณภาพผลงานดีแนนอน 

35 35 

8 นักเรียนพอใจเพียงคุณภาพผลงานระดับแคผานถึง 
ปานกลาง 

30 30 

9 นักเรียนตองการผลการประเมินคุณภาพลายมือในระดับดี 40 40 
10 นักเรียนรูสึกวาการสรางผลงานที่มีคุณภาพดีจะชวย

พัฒนาอุปนิสัยในการทํางานใหดีตามไปดวย 
35 40 

 
  จากตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนกอนการพัฒนาคุณภาพผลงานและหลัง
การพัฒนาคุณภาพผลงาน  แสดงใหเห็นคุณคาของการต้ังใจทํางานใหมีคุณภาพและตองการผลการประเมิน
คุณภาพผลงานในระดับดี ซ่ึงคะแนนท่ีไดรับหลังการพัฒนาคุณภาพมีระดับมากถึงมากท่ีสุดอยูหลายขอ ซ่ึง
แสดงใหเห็นวานักเรียนตองการพัฒนาคุณภาพผลงานและลายมือใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 
  นักเรียนมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ อีกดังนี้ 
  -   ผมอยากจะพัฒนาลายมือตัวเองใหสวยข้ึน 
  -   การท่ีตั้งใจทํางานใหมีลายมือสวยงามและมีคุณภาพดีจนติดเปนนิสัย  ทําใหวิชาอ่ืน ๆ  ดี
ตามมาดวย 
  -   การเขียนลายมือสวย  เวลาสอนอาจารยจะไดอานออก    จะไมถูกหักคะแนน 
  -   เราตองมีความพยายามและมีความต้ังใจทํางานใหมากยิ่งข้ึน  
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  ดังนั้น  วิธีการหรือนวัตกรรมท่ีใชกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู   ครูควรให
นักเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ  
กระบวนการเรียนรูท่ีใหอิสระแกผูเรียนในการสํารวจส่ิงท่ีศึกษาในดานท่ีสนใจ  ผลักดันใหคนหาคําตอบ  
โดยไดรับการสนับสนุนอยางเขาใจจากผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ซ่ึงก็คือผูสอนน่ันเอง เปน
กระบวนการเรียนรูแบบท้ังตัวบุคคลรวมท้ังสติปญญา  ความคิด  และความรูสึก  เพื่อใหนักเรียนเรียนอยางมี
ความสุข  สนใจการเรียนและต้ังใจทํางาน เพื่อคุณภาพผลงานท่ีดีตอไป 
 

  ในภาคตนของปการศึกษา  2551  ทางโครงการการศึกษาพิเศษ  1 (หองเสริมวิชาการ)  ไดมี 
“โครงการประกวดคัดลายมือ”   เพื่อเปนการสรางความม่ันใจใหกับนักเรียนมีความบกพรองทางการเรียนรู   
เปนการประกวดคัดลายมือเฉพาะนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู   ตั้งแตระดับประถมศึกษาปท่ี  3 - 
มัธยมศึกษาปท่ี  6  จํานวน  44  คน  ซ่ึงนักเรียนท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวด คือนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผานกระบวนการพัฒนามาแลว ซ่ึงแสดงใหเห็นวานวัตกรรมท่ีใชพัฒนานักเรียนคร้ังนี้ 
ทําใหนักเรียนเขียนลายมือไดสวยงามและมีความประณีตรอบคอบในการทํางานไดผลเปนอยางดี 
 

ผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคัดลายมือ 
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 จากการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู   หลังจากท่ีครูไดมีปรับเปล่ียน
พฤติกรรม  การทํางานของนักเรียน  โดยใชนวัตกรรมการมีสวนรวมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงทําให
นักเรียนพัฒนาคุณภาพ  ผลงานมีความประณีตรอบคอบ   มีระเบียบ  ลายมือสวยงาม  และทํางานถูกตอง
ครบถวน  และเมื่อครูใหคําชมเชยในสมุดแบบฝกหัดท่ีมีคุณภาพและลายมือสวยงามยิ่งทําใหนักเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพผลงานและลายมือสวยงามดีข้ึนตามลําดับ  ซ่ึงส่ิงสําคัญท่ีผูเรียนพัฒนาไดนั้น   ครูตองมีความ
เขาใจ  ใหกําลังใจและใหโอกาสมากเปนพิเศษในการทํางานของนักเรียน  

 

 เหนือส่ิงอ่ืนใดท่ีจะพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูไดคือ   ความรัก  ความ
เขาใจ   กําลังใจจากพอแม   ครูและคนรอบขาง  ซ่ึงจะสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจในตัวเอง และสามารถ
พัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขตามศักยภาพของตน 
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ไชโย เราแกปญหา 
ไดสําเร็จแลว 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

ผศ.กฤตนัยน 
รศ.เกื้อกูล 
รศ.ดร.จงรักษ 
ผศ.จิตติรัตน  
รศ.ดร.จิราภรณ 
รศ.ดร.จีระพันธุ 
รศ.ดร.ดารณ ี
ผศ.ดร.นฤมล  
รศ.ประวิทย  
รศ.ดร.ปราณี 
ผศ.ผลทาน                   
รศ.ดร.ภาวณิ ี
ผศ.ลัดดาวรรณ 
รศ.วรรณา 
รศ.วิชัย 
รศ.สมจิตร  
รศ.ดร.สิริพร 
รศ.ดร.สุจินต  
รศ.เสารรัตน                
อาจารยอัชชา  

สามะพุทธิ 
ทาสิทธ์ิ 
ไกรนาม  
ทัดเทียมรมย  
ศิริทวี 
พูลพัฒน 
อุทัยรัตนกิจ 
ยุตาคม 
แซเตีย 
โพธิสุข 
ศรีณรงค 
ศรีสุขวัฒนานนัท 
เจริญศักดิ์ศิริ 
สุติวิจิตร  
พาณิชยสวย 
วัฒนคุลัง 
ทิพยคง 
เล้ียงจรูญรัตน 
ภัทรฐิตินันท  
แสงอัสนีย 
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คณะผูจัดทํา 
 

 ที่ปรึกษา 
 รศ.ดร.ดารณ ี  อุทัยรัตนกิจ   

    รศ.สมจิตร  วัฒนคุลัง 
 

บรรณาธิการ    
 รศ.เสารรัตน  ภัทรฐิตินันท  
 

 กองบรรณาธิการ   

    รศ.ดร.จิราภรณ  ศิริทวี 
ผศ.พรทิพย    สุนทรนันท    

    อาจารยสุนีย                ทองสิริประภา                   
    อาจารยดนนัท  ศุภภัทรานนท                    
    อาจารยอังคณา            จุโฬทก     
    อาจารยฐิภาพรรณ  บุญมี  
 

   ภาพลายเสน  
    อาจารยอังคณา             จุโฬทก 
 

   จัดรูปเลม 
    นางสาวรัตนา  แหลมศรี 
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