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การพัฒนารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สุคน ระเบียบโอษฐ์

บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
ทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
(Research & Development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษาที่พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 3) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้รปู แบบการสอนอาเซียนศึกษา 4) เพือ่ ศึกษาทักษะการแก้ปญ
ั หานักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากการเรียนโดยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา และ 5) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา ขั้นตอน
การวิ จั ย และพั ฒ นา ผู้ วิ จั ย ได้ ท ำการวิ จั ย ทดลอง 4 ครั้ ง โดยครั้ ง ที่ 1 - 3 เป็ น ขั้ น ตอน
การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครัง้ ที่ 1 - 3 คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ในปีการศึกษา
2554 - 2555 และกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลองครัง้ ที่ 4 คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
/1, 6/2 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 87 คน ซึง่ ก็คอื ประชากรทัง้ หมดนัน่ เอง โดยขัน้ นี้
เป็นการนำรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพแล้วไปใช้จริง
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กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง เพื่อนำผลการทดลองมา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังการเรียน ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนอาเซียนศึกษา และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนอาเซียนศึกษา ซึ่งใช้ระยะเวลาทดลองสอนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา
รวม 20 ชัว่ โมง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทีแบบ ไม่อิสระจากกัน (t - test
Dependent) ค่าเฉลี่ย (x) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผล
การวิจยั พบว่า
1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา มีประสิทธิภาพ 87.36/86.93 สูงกว่าเกณฑ์
ทีก่ ำหนด (80/80) และมีคา่ ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8148 แสดงว่าผูเ้ รียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้
0.8148 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.48
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รปู แบบการสอนอาเซียนศึกษา จากการทดลองครัง้ ที่ 1 - 4
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทีเ่ รียนด้วยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 พบว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ รียนด้วยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากการเรียน
โดยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา โดยรวม ความสามารถอยูใ่ นระดับพอใช้
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา
โดยรวม อยูร่ ะดับมาก
คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบการสอน, อาเซียนศึกษา, ทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการแก้ปญั หา
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ประเทศไทยกำลังอยูใ่ นสังคมขนาดใหญ่ ในภูมภิ าคและสังคมโลก ในขณะทีป่ จั จุบนั
ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึง่ สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป รวมทัง้ ประเทศใหญ่ๆ ของทวีปเอเชีย
เช่น จีน ญีป่ นุ่ เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แม้บางประเทศ เช่น จีน จะมีอตั ราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่เร็วมาก ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวทำให้มีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจลง
ในสภาพเช่ น นี้ จึ ง มี ค วามจำเป็ น ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งเตรี ย มการพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อที่จะให้อยู่รอดในภาวะการณ์ปัจจุบันหรือในอนาคตต่อไป
นอกจากนีจ้ ะมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมทัง้ ความพยายามทีจ่ ะเชือ่ มโยงกันของ
กลุม่ ประเทศอาเซียนกับนอกภูมภิ าคอาเซียนอีกด้วย การจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ โลจิสติกที่สำคัญของประเทศ เช่น ด้าน
การคมนาคม การสือ่ สาร ซึง่ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนและกำลังเร่งดำเนินการในขณะนี้ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นและการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่การเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญมากและขาดไม่ได้ คือ “การพัฒนาคน”
เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ที่สำคัญของการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
(จาตุรนต์ ฉายแสง. 2556)
การทีจ่ ะสามารถพัฒนาคนในประเทศนัน้ ต้องพัฒนาทีพ่ นื้ ฐาน เน้นทีก่ ารศึกษาและ
การพัฒนาของตัวผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีจติ สำนึกทีด่ ถี กู ต้องตามครรลองของชีวติ การพัฒนา
การศึกษาและแสวงหาความรู้จะง่ายขึ้น เป้าหมายของการศึกษาจึงต้องมุ่งสร้างสรรค์สังคม
ให้มลี กั ษณะทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมและมุง่ สร้างคนให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มีทกั ษะการแก้ปญั หา มีศกั ยภาพและความสามารถทีจ่ ะพัฒนาตนเองและสังคมไปสูค่ วามสำเร็จได้
มนุษย์จึงต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และต้องเริ่มตั้งแต่
แรกเกิดโดยการปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การรับรู้ เรียนรูแ้ ละมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ กลัน่ กรองข้อมูล เลือกใช้และนำมาใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
ดังนัน้ การจัดการศึกษาจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำเป็นทีร่ ฐั บาลทุกยุคทุกสมัยต้องให้ความสำคัญ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาที่รัฐ
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน โดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ด้วยเหตุนี้เองหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แบ่งออกเป็น 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจการพัฒนา
เปลีย่ นแปลงตามยุคตามสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจั จัยต่างๆ เกิดความเข้าในตนเอง และผูอ้ นื่
มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการดำเนินชีวติ เป็นพลเมืองทีด่ ขี องประเทศชาติและสังคมโลก ว่าด้วยการอยูร่ ว่ มกัน
ในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้
สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้
ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม มุ่งปลูกฝัง
แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสขุ เป็นผูก้ ระทำความดี มีคา่ นิยมทีด่ งี าม พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ รวมทัง้ บำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม (กระทรวง ศึกษาธิการ. 2551 : 114)
อาเซี ย นเป็ น องค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ มี ค วามสำคั ญ ที่ สุ ด ของภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะพัฒนาการรวมตัวให้มีความเข้มแข็ง
ยิง่ ขึน้ ในระดับทีเ่ ป็น “ประชาคมอาเซียน” ภายในปี พ.ศ. 2558 อันจะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในหลายๆ ด้านขึน้ ในภูมภิ าค ซึง่ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงด้วย
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10
ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ กัมพูชา
และบรูไน เพือ่ ทีจ่ ะให้มผี ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ทำให้มผี ลประโยชน์, อำนาจต่อรอง
ต่างๆ กับคูค่ า้ ได้มากขึน้ และการนำเข้า หรือส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้า
บางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) ซึ่ง Asean
จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก ซึ่งไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และ
การบิน เพราะว่าไทยมีทตี่ งั้ อยูก่ ลาง อาเซียน และไทยอาจจะเด่นในเรือ่ ง การจัดการประชุม
ต่างๆ, การแสดงนิทรรศการ, ศูนย์กระจายสินค้า และยังเด่นเรือ่ งการคมนาคมอีกด้วยเนือ่ งจาก
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อยู่ตรงกลางอาเซียน และการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพจะเติบโตอย่างมากเช่นกัน
เพราะจะผสมผสานส่งเสริมกันกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ค่าบริการทางการแพทย์ของ
ประเทศต่างชาติจะมีราคาสูงมากหากเทียบกับประเทศไทย)
ในฐานะทีเ่ ราเป็นพลเมืองไทย รวมทัง้ เป็นพลเมืองอาเซียนในเวลาเดียวกัน มีความจำเป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษาเรียนรูเ้ รือ่ งราวต่างๆ ของอาเซียน เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถคาดหมายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เพื่อจะได้เห็นความ
สำคัญ และมีการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองเพื่อรองรับการรวมตัวกันเป็นประชาคม
อาเซียน โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้มีการจัดเนื้อหา
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาอยู่ในสาระประวัติศาสตร์
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จ มีสาเหตุมากจากครูผู้สอนขาดวิธีการสอน
ขาดทักษะการสอน และนักเรียนไม่เห็นความสำคัญ ไม่ให้ความสนใจในการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ มองว่าการเรียนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องโบราณ น่าเบื่อ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับตนโดยตรง การเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นจุดอ่อนอยู่ที่ครู ครูเน้นการสอนเนื้อหาเป็นสำคัญ
ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่จะหาองค์ความรู้ใหม่ที่ทำให้นักเรียนเกิดการคิดเป็น
ทำเป็น แก้ปญั หาเป็น แสดงให้เห็นว่าการเรียนรูส้ าระประวัตศิ าสตร์ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนือ่ งจาก
วิธสี อน (รุง่ แก้วแดง. 2541 : 111) ซึง่ สอดคล้องกับผลการสัมมนาเกีย่ วกับหลักสูตรกลุม่ สาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาของกรมวิชาการ ได้ข้อสรุปวา
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ มีปญ
ั หาในด้านการสอน ครูไม่เน้นกระบวนการ
ให้ผเู้ รียนปฏิบตั จิ ริง เพราะส่วนมากครูยดึ หนังสือแบบเรียนแทนหลักสูตร และใช้การบรรยาย
เป็นส่วนใหญ่ ด้านการประเมินผลการเรียน ทักษะด้านการคิดของผูเ้ รียนส่วนมากค่อนข้างต่ำ
และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.
2547 : 3)
สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วั ฒ นธรรม สาระประวั ติ ศ าสตร์ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นของไทย
โดยเฉพาะสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ของนักเรียนชั้นประถม
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ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ก็ประสบปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ
นักเรียนไม่สนใจเรียน ขาดความกระตือรือร้น ขาดทักษะการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง เห็นว่า
การเรียนประวัติศาสตร์และการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นเรือ่ งไกลตัว ไม่ได้มคี วามเกีย่ วข้องกับตนเองโดยตรง ซึง่ ทัง้ นีอ้ าจจะเกิดจากครูเน้น
การสอนเนือ้ หาเป็นสำคัญ และใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ครูไม่เน้นกระบวนการให้นกั เรียน
ปฏิบัติจริง ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่จะหาองค์ความรู้ใหม่ ที่ทำให้นักเรียน
เกิดการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น จากการประเมินคุณภาพของนักเรียน สาระประวัตศิ าสตร์
ในปีการศึกษา 2553 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ คือ
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 62.40 และหากพิจารณารายละเอียดของเนือ้ หาแต่ละเรือ่ ง ก็พบว่า เรือ่ ง
ประเทศเพือ่ นบ้านของไทย มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ 57.23 ซึง่ น้อยกว่าเรือ่ งอืน่ ๆ (โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง. 2553) ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผสู้ อนในกลุม่ สาระดังกล่าว จึงเห็นสมควรว่าจะต้อง
มีการปรับปรุงวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทำเรื่องที่
นักเรียนมองว่าน่าเบื่อหน่าย เป็นเรื่องไกลตัว มากลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน มี
ความกระตือรือร้นในการเรียน รู้จักการแสวงหาความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการแก้
ปัญหาให้เหมาะสมกับชีวติ ประจำวัน
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการสอนต่างๆ ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อจะได้เป็นแนวทางสำหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นการแก้ปัญหา
มีการเรียนรูแ้ บบบูรณาการและให้นกั เรียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง พบว่า การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning : PBL) สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูแ้ ละทักษะการคิดของนักเรียนทีด่ มี ากวิธหี นึง่ และยังสอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 คือการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หาและคิดอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีสว่ นร่วมในการเรียน
และได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในส่วนของผู้สอนลดบทบาทของการเป็นผู้ควบคุม
ชั้นเรียนลง ผู้เรียนมีอำนาจในการจัดการควบคุมตนเองมากขึ้น การที่ผู้เรียนต้องแสวงหา
ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ทำให้การเรียนรูเ้ ป็นกระบวนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong Process)
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เพราะความรู้เก่าที่ผู้เรียนมีอยู่จะถูกถ่ายโยงหรือบูรณาการกับความรู้ใหม่ตลอดเวลา ซึ่งจะ
ทำให้ผเู้ รียนไม่ลา้ หลัง ทันเหตุการณ์ ทันโลกและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกในอนาคต
ได้ดี
นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังได้ทำการศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะการคิด
การแสวงหาความรู้ และการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง พบว่า จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
มุง่ เน้นทีต่ วั ผูเ้ รียนเป็นสำคัญ มุง่ เน้นทีก่ ารปฏิบตั จิ ริงซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษา
หลายท่าน กล่าวคือ มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมีระบบ รู้จักแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย มีทกั ษะการทำงานร่วมกับผูอ้ นื่ มีทกั ษะ
การตัง้ คำถามและรูจ้ กั วิธกี ารแสวงหาคำตอบ มีทกั ษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ตลอดจนรู้ จั ก คิ ด ตั ด สิ น ใจในการสร้ า งทางเลื อ กอย่ า งมี เ หตุ ผ ล โดยผู้ เรี ย นจะต้ อ งเลื อ ก
เรื่อง ประเด็น หรือปัญหาที่ต้องการศึกษา เลือกวิธีการศึกษาค้นคว้า เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะต้องรู้จักบูรณาการทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ที่มีอยู่ในสภาพ
แวดล้อมเพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างข้อคำถาม แสวงหาคำตอบสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูอ้ นื่ และนำคำตอบหรือองค์ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้จริง
จากการศึกษาเทคนิค วิธกี ารสอน ทีน่ ำมาใช้ในการแก้ปญ
ั หาและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา ที่ได้
ปรับปรุงมาจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (Problem – Based Learning : PBL)
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน (Project) ซึง่ ในขัน้ ตอนแรกใช้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หาและคิดอย่าง
สร้างสรรค์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาส
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเมื่อ
นักเรียนได้รับความรู้จากการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายแล้ว นักเรียนจะต้อง
ลงมือทำหรือศึกษาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อย่างลึกซึง้ แท้จริง มีการระบุหวั ข้อปัญหาหรือเรือ่ งทีส่ นใจ
วิธีการดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งการแก้ปัญหาและความรู้อย่างลึกซึ้งแท้จริง โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีความคาดหวังว่ารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษาที่
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ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จะเป็นรูปแบบการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ทำเรือ่ งไกลตัวทีเ่ ป็นนามธรรม ให้เป็นรูปธรรมทีง่ า่ ย
และจับต้องได้ มีความสนใจข่าวสารบ้านเมือง เตรียมพร้อมตัวเองเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ประเทศ
เพื่อนบ้าน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น นอกจากนี้รูปแบบการสอนดังกล่าว
ยังเน้นการนำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวติ ประจำวัน สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน รู้จักใช้วิธีการที่
หลากหลายแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิด เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ให้นกั เรียนรูจ้ กั ประยุกต์ความรูม้ าใช้เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้รจู้ กั คิดเป็น
ทำเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลัก
การจัดการศึกษามาตรา 4 ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (2545 : 5) ที่กล่าวว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา ที่พัฒนาขึ้น
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รปู แบบการสอนอาเซียนศึกษา
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รปู แบบการสอนอาเซียนศึกษา
4. เพือ่ ศึกษาทักษะการแก้ปญ
ั หานักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากการเรียน
โดยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา
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สมมติฐานการวิจยั
1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้รปู แบบการสอนอาเซียนศึกษา
สูงกว่าก่อนเรียน
3. ความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน โดย
ใช้รปู แบบการสอนอาเซียนศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจยั

1. ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เทศบาลวัดเสาธงทอง ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 84 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 88 คน
และปีการศึกษา 2556 จำนวน 87 คน
2. เนือ้ หา
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหา โดย
การใช้รปู แบบการสอนอาเซียนศึกษาทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ มา
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เป็นรูปแบบการสอนที่
บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมี 2
กระบวนการ 4 ขัน้ ตอน กล่าวคือ กระบวนการที่ 1) จัดทำโครงงาน 2) นำเสนอและประเมินผล
โครงงาน และขั้นตอนที่ 1) ขั้นระบุปัญหา 2) ขั้นกำหนดแนวทาง 3) ขั้นศึกษาค้นคว้า
4) ขัน้ สรุปและสังเคราะห์ความรู้
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ภาพแสดงรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา
3.2.2 ผลสัมฤทธิท์ าง การเรียน เรือ่ ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รปู แบบการสอนอาเซียนศึกษา
3.2.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์เนือ้ หา การคิด
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์หลักการก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนอาเซียนศึกษา
3.2.4 ทักษะการแก้ปญ
ั หา ได้แก่ ความสามารถในการระบุปญ
ั หา อธิบายสาเหตุ
ของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา หลังการเรียนโดยรูปแบบ
การสอนอาเซียนศึกษา
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4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้
4.1 รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา ซึง่ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ เรือ่ ง อาเซียน
ศึกษา ทีบ่ รู ณาการการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานและการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
4.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6
4.4 แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปญ
ั หา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนโดยรูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา
5. ระยะเวลาทีท่ ำการวิจยั
การดำเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2554 - 2556

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา หมายถึง รูปแบบการสอนที่บูรณาการการจัด
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานและการเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น โดยมี 2 กระบวนการ 4 ขั้ น ตอน กล่ า วคื อ
กระบวนการที่ 1) จัดทำโครงงาน 2) นำเสนอและประเมินผลโครงงาน และขัน้ ตอนที่ 1) ขัน้
ระบุปญ
ั หา 2) ขัน้ กำหนดแนวทาง 3) ขัน้ ศึกษาค้นคว้า 4) ขัน้ สรุปและสังเคราะห์ความรู้
2. การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูท้ แี่ บ่งนักเรียน
เป็นกลุ่มย่อย เรียนรู้โดยใช้ประเด็นสำคัญในกรณีปัญหาที่เป็นจริงหรือกำหนดขึ้น เป็นตัว
กระตุ้นให้ นักเรียนศึกษาด้วยตนเองโดยการสืบค้นข้อมูลหาความรู้หรือทักษะต่างๆ แล้ว
นำความรูท้ คี่ น้ หามา เล่าสูก่ นั ฟังพร้อมทัง้ ร่วมกันอภิปรายร่วม กันเรียนรูแ้ ล้วลงสรุปความรูใ้ หม่
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การจัดกิจกรรมแบบนี้ มีขนั้ ตอน คือ ขัน้ เชือ่ มโยงปัญหาและระบุปญ
ั หา, ขัน้ กำหนดแนวทางที่
เป็นไปได้, ขั้นดำเนินการศึกษาค้นคว้า, ขั้นสังเคราะห์ความรู้, ขั้นสรุปและประเมินค่าของ
คำตอบ และขัน้ นำเสนอและประเมินผลงาน ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้นำการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ใน ขัน้ ตอนของการนำความรูท้ ไี ด้รบั ไปใช้ในการแก้ปญ
ั หา และ
การศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมอย่างหลากหลาย
3. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้งใน
เรือ่ งนัน้ ๆ ให้มากขึน้ โดยใช้กระบวนการ วิธกี ารศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขัน้ ตอน มีการวางแผน
ในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบตั งิ านตามแผนทีไ่ ด้วางไว้จนได้ผลสรุปทีเ่ ป็นคำตอบในเรือ่ งนัน้ ๆ
ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยให้การชีแ้ นะ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวก ให้นกั เรียน
ได้เรียนรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ หรือเรือ่ งราวต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล รอบคอบ ซึง่ วัดได้จากแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จำนวน 30 ข้อ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์
เนือ้ หา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ
5. ทักษะการแก้ปญ
ั หา หมายถึง ความสามารถของบุคคลทีจ่ ะจัดการกับปัญหาต่างๆ
รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งในที่นี้
หมายถึง ความสามารถในการระบุปญ
ั หา อธิบายสาเหตุของปัญหา วิธกี ารแก้ปญ
ั หา และผล
ทีไ่ ด้รบั จากการแก้ปญ
ั หา ซึง่ วัดจากแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปญ
ั หาแบบอัตนัยทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
6. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา ตามเกณฑ์รอ้ ยละ 80/80 โดย 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลีย่ ของคะแนน
เก็บระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละที่นักเรียนแต่ละคนทำได้ถูกต้อง และ 80 ตัวหลัง หมายถึง
คะแนนเฉลีย่ ของแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ ทีน่ กั เรียนแต่ละคนทำได้ถกู ต้อง
7. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หมายถึง คะแนนทีไ่ ด้จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ รียนโดยใช้
รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษาทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
8. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้
ครอบคลุมเนือ้ หา เรือ่ ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กลุม่ สาระ
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การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อใช้วัดความรู้ของนักเรียน ก่อนที่จะใช้รูป
แบบการสอน และใช้วดั ความรูห้ ลังจากใช้รปู แบบการสอน เป็นแบบทดสอบทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
และผ่านการหาคุณภาพแล้ว จำนวน 40 ข้อ
9. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็น หรือความรู้สึกเฉพาะตัวของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอนอาเซียนศึกษา ซึง่ วัดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จำนวน 10 ข้อ
10. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สรุปผลการวิจยั

การพัฒนารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปญ
ั หา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา โดยจำแนกการดำเนินการเป็น 5 ระยะ 10 ขัน้ ตอน ระหว่าง
ปีการศึกษา 2554 - 2556 คือ
ระยะที่ 1 เป็นขั้นของการสำรวจ วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรูเ้ กีย่ วกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ของไทย โดยเฉพาะสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่นา่ พอใจ และ
หากพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาแต่ละเรื่อง ก็พบว่า เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านของไทย
น้อยกว่าเรือ่ งอืน่ ๆ นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังต้องการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และ
ทักษะการแก้ปญ
ั หา ให้เกิดขึน้ กับนักเรียนด้วย ดังนัน้ วิจยั จึงได้ทำการพัฒนารูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
ทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบ
การสอนอาเซียนศึกษา เป็นรูปแบบการสอนที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและการเรียนรูแ้ บบโครงงาน โดยมี 2 กระบวนการ 4 ขัน้ ตอน กล่าวคือ กระบวนการที่
1) จัดทำโครงงาน 2) นำเสนอและประเมินผลโครงงาน และขั้นตอนที่ 1) ขั้นระบุปัญหา
2) ขัน้ กำหนดแนวทาง 3) ขัน้ ศึกษาค้นคว้า 4) ขัน้ สรุปและสังเคราะห์ความรู้
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ระยะที่ 2 เป็ น การนำรู ป แบบการสอนอาเซี ย นศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปดำเนินการวิจัยทดลองเชิงประจักษ์ แล้วนำสารสนเทศจากการวิจัย
มาพัฒนารูปแบบการสอนดังกล่าว ให้มีคุณภาพเหมาะสม ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลจากการทดลองครั้งที่ 1 ทำให้มีการปรับปรุงรูปแบบการสอน โดยการ
ปรับปรุงแก้ไขจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรกำหนด
ระยะที่ 3 เป็ น การนำรู ป แบบการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปญ
ั หา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้พัฒนาแล้วในครั้งที่ 1 ไปทดลองใช้ แล้วนำสารสนเทศจากการวิจัยมาพัฒนารูปแบบ
การสอนดังกล่าว ให้มคี ณ
ุ ภาพเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนสอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ของนักเรียนและโรงเรียน ทำให้ได้รูปแบบการสอนที่พัฒนาครั้งที่ 2 โดยการปรับปรุงเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และคำอธิบายรายวิชา ปรับชั่วโมงเรียน
จาก 15 ชั่วโมง เป็น 20 ชั่วโมง เพื่อให้รูปแบบการสอนมีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยนักเรียน
ได้เข้าใจการเขียนโครงงาน และการจัดทำโครงงาน
ระยะที่ 4 เป็ น การนำรู ป แบบการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปญ
ั หา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้พัฒนาแล้วในครั้งที่ 2 ไปทดลองใช้ แล้วนำสารสนเทศจากการวิจัยมาพัฒนารูปแบบ
การสอนดังกล่าว ให้มีคุณภาพเหมาะสม ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของ
นักเรียนและโรงเรียน ทำให้ได้รปู แบบการสอนทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ครัง้ ที่ 3 ซึง่ ผลจากการทดลองพบว่า
การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ควรจะมีการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน
เพื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนเมื่อได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา
อีกทัง้ การวัดทักษะการแก้ปญ
ั หาโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ความ
คิดของนักเรียนมากเกินไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ฉบับก่อนเรียนขึน้ มาอีกฉบับ (โดยการสลับข้อสอบกับฉบับหลังเรียน) และปรับแบบ
ทดสอบการวัดทักษะการแก้ปัญหาเป็นข้อสอบแบบอัตนัย ซึ่งจะทำให้รูปแบบการสอนมี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
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และระยะที่ 5 เป็นการนำรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปญ
ั หา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ที่พัฒนาแล้วในครั้งที่ 3 จนมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ไปใช้สอนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และดำเนินการประเมินผลการใช้รูปแบบการสอน โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้รปู แบบการสอนอาเซียนศึกษา เพือ่ นำข้อมูลทีไ่ ด้ไปปรับให้รปู แบบการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ สามารถสรุปผลการวิจยั ในระยะที่ 5 ได้ดงั นี้
1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา มีประสิทธิภาพ 87.36/86.93 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด (80/80) และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8148 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
0.8148 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.48
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รปู แบบการสอนอาเซียนศึกษา จากการทดลองครัง้ ที่ 1 - 4
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทีเ่ รียนด้วยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนอาเซียน
ศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากการเรียน
โดยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา โดยรวมความสามารถอยูใ่ นระดับพอใช้
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา
โดยรวมอยูร่ ะดับมาก
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ข้อเสนอแนะ

การพัฒนารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปญ
ั หา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจยั ไปใช้
1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เป็นรูปแบบการสอนที่มีกระบวนการและลำดับ
ขั้ น ตอนการสอนหลายขั้ น ตอน ครู ผู้ ส อนที่ น ำรู ป แบบการสอนดั ง กล่ า วไปใช้ ส อน โดย
ในกระบวนการจัดทำโครงงาน ครูควรปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนในการสอนแต่ละขัน้ ดังนี้ 	
1.1 ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ระบุปญ
ั หา ครูควรนำเสนอสถานการณ์ปญ
ั หาทีเ่ ป็นเรือ่ งใกล้ตวั
ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นความสนใจของนั ก เรี ย น เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย น
เกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถระบุสงิ่ ทีเ่ ป็นปัญหาที่ นักเรียนอยากรู้ อยากเรียน
และเกิดความสนใจทีจ่ ะค้นหาคำตอบ
1.2 ขั้ น ที่ 2 ขั้ น กำหนดแนวทาง ครู ผู้ ส อนควรช่ ว ยเหลื อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด
การอภิปรายภายในกลุม่ ให้นกั เรียนเข้าใจวิเคราะห์ปญ
ั หาแหล่ง ข้อมูล เพือ่ นักเรียนแต่ละกลุม่
จะได้วางแผนการศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจอภิปรายปัญหาภายในกลุ่ม ระดมสมองคิด
วิเคราะห์ เพือ่ หาวิธกี ารหาคำตอบ
1.3 ขั้นที่ 3 ศึกษาค้นคว้า ครูผู้สอนควรทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำใน
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารหลากหลาย หากนั ก เรี ย นประสบปั ญ หาครู จ ะเป็ น ผู้ ชี้ แ นะ
แหล่งความรูห้ รือติดต่อผูร้ เู้ พือ่ ให้คำแนะนำแก่นกั เรียน
1.4 ขั้นที่ 4 สรุปและสังเคราะห์ความรู้ ครูผู้สอนควรช่วยเหลือกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการอภิปรายภายในกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง
แล้วนำข้อสรุปทีไ่ ด้มา แลกเปลีย่ น เรียนรูร้ ว่ มกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรูท้ ไี่ ด้มาว่า
มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
2. กระบวนการจัดนำเสนอและประเมินผลโครงงาน ควรจะเพิ่มเวลาในการจัด
กิจกรรมให้มากขึน้ หรือโรงเรียนควรจัดงานวัน AEC แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ จัดนิทรรศการ
นำเสนอผลงานโครงงานให้ เ พื่ อ นนั ก เรี ย นและรุ่ น น้ อ งได้ ศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม และ
จัดประกวดโครงงาน เพือ่ ชิงเกียรติบตั รและรางวัล เพือ่ เป็นการเสริมแรงและกระตุน้ ให้นกั เรียน
ตัง้ ใจทำโครงงานด้วย
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3. ระหว่างการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรกำชับให้นักเรียนในกลุ่มสามัคคีกัน
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายเพื่อให้งานกลุ่ม
ประสบความสำเร็จ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมี การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดย
ใช้ปญั หาเป็นฐานและการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ในเนือ้ หาอืน่ ๆ ของกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และในระดับชัน้ อืน่ ๆ ต่อไป
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนในรายวิชาอื่นๆ โดยการใช้รูปแบบการสอน
กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สงู ขึน้ และทำให้นกั เรียนมีความสุขกับการเรียนวิชานัน้ ๆ ด้วย
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