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บทคดัย่อ 
 การพัฒนารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เพื-อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  (Research & Development)  
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื-อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษาที-
พัฒนาขึ0น  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื-อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิPทางการเรียน เรื-อง สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 3) 
เพื-อเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6  ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา4) เพื-อศึกษาทกัษะการแก้ปัญหานักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 หลังจาก
การเรียนโดยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา และ 5) เพื-อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที-มีต่อการเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา ขั0นตอนการวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัยได้ทาํการวิจัยทดลอง 4 ครั0ง โดย
ครั0งที- 1 – 3 เป็นขั0นตอนการทดลองใช้และหาประสทิธภิาพรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา กลุ่มตัวอย่างที-ใช้
ในการวิจัยครั0งที- 1 – 3 คือ นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ในปีการศึกษา 
2554 – 2555  และกลุ่มตัวอย่างที-ใช้ในการทดลองครั0งที- 4 คือ นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6/1  , 
6/2  ประจาํปีการศึกษา 2556  จาํนวน 87 คน ซึ-งกคื็อประชากรทั0งหมดนั-นเอง โดยขั0นนี0 เป็นการนาํ
รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษาที- ได้รับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพแล้วไปใช้จริงกับนักเรียนชั0น
ประถมศึกษาปีที- 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  เพื-อนาํผลการทดลองมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิP
ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียน  ศึกษาทกัษะการ
แก้ปัญหาของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที-มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา ซึ-งใช้ระยะเวลาทดลองสอนโดยใช้รูปแบบ
การสอนอาเซียนศึกษา รวม 2Z ชั-วโมง  เครื-องมือที-ใช้ในการวิจัยครั0งนี0  ได้แก่  รูปแบบการสอบอาเซียน
ศึกษา  เครื-องมือที-ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิPทางการเรียน แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา  และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทแีบบ  ไม่อิสระจากกัน (t – test Dependent) ค่าเฉลี-ย  (
X )และค่าความเบี-ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation)   ผลการวิจัยพบว่า  

1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา มีประสิทธิภาพ 87.36/86.93  สูงกว่าเกณฑ์ที-กาํหนด 
(80/80) และมีค่าดัชนีประสทิธผิล เทา่กบั 0.8148แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ-มขึ0น 0.8148 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 81.48  

2. ผลสมัฤทธิPทางการเรียน เรื-อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6  ก่อนและหลัง



เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา จากการทดลองครั0งที- 1 – 4  แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที-ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 ที-เรียนด้วยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา มี
ผลสมัฤทธิPทางการเรียนหลังเรียน สงูกว่าก่อนเรียน   

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6  ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที-ระดับ .01 พบว่า 
นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 ที-เรียนด้วยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน   

4. ทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 หลังจากการเรียนโดยรูปแบบการ
สอนอาเซียนศึกษา โดยรวม ความสามารถอยู่ในระดับพอใช้   

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที-มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษาโดยรวม 
อยู่ระดับมาก   

คําสําคญั : การพัฒนารูปแบบการสอน , อาเซียนศึกษา , ทกัษะการคิดวิเคราะห์ , ทกัษะการแก้ปัญหา 
 

บทนาํ 
 ประเทศไทยกาํลังอยู่ในสังคมขนาด
ใหญ่ ในภมิูภาคและสังคมโลก ในขณะที-ปัจจุบัน
ได้เกดิวิกฤตเศรษฐกจิโลก ซึ-งสหรัฐอเมริกา ทวีป
ยุโรป รวมทั0งประเทศใหญ่ๆ ของทวีปเอเชีย เช่น 
จีน ญี-ปุ่น เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แม้บาง
ประเทศ เช่น จีน จะมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกจิที-เรว็มาก กไ็ด้รับผลกระทบดังกล่าวทาํ
ให้มีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจลง ในสภาพเช่นนี0
จึงมีความจําเป็นที-ประเทศไทยต้องเตรียมการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เพื- อที- จะให้อ ยู่รอดในภาวะการณ์
ปัจจุบันหรือในอนาคตต่อไป นอกจากนี0 จะมีการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมทั0งความ
พยายามที-จะเ ชื- อมโยงกันของกลุ่มประเทศ
อาเซียนกับนอกภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย  การจะ
ส ร้ า ง ขีดความสามารถในการแ ข่ ง ขัน  จึ ง
จาํเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื0 นฐาน และระบบ              
โลจิสติกที-สําคัญของประเทศ เช่น ด้านการ
คมนาคม การสื- อสาร ซึ- งรัฐบาล มีนโยบาย
ชัดเจนและกาํลังเร่งดาํเนินการในขณะนี0  เพื-อให้
สอดคล้องกับความจํา เป็นและการเพิ- ม ขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   แต่
การเพิ-มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศที-สําคัญมากและขาดไม่ได้ คือ “การ
พัฒนาคน” เพราะฉะนั0นจึงเป็นโจทย์ที-สําคัญ
ของการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศไทย (จาตุรนต์  ฉายแสง.  2556)  
 ก า ร ที- จ ะ ส า ม า รถ พัฒน าค น ใ น
ประ เทศ นั0 น  ต้ อง พัฒนาที- พื0 น ฐ าน  เ น้นที-
การศึกษาและการพัฒนาของตัวผู้เรียน  เพื-อให้
ผู้เรียนมีจิตสํานึกที-ดีถูกต้องตามครรลองของ
ชีวิต  การพัฒนาการศึกษาและแสวงหาความรู้จะ
ง่ายขึ0 น  เ ป้าหมายของการศึกษาจึงต้องมุ่ง
สร้างสรรค์สงัคมให้มีลักษณะที-เอื0อต่อการพัฒนา
ประเทศโดยรวมและมุ่งสร้างคนให้มีคุณลักษณะ
ที-พึงประสงค์ มีทักษะการแก้ปัญหา มีศักยภาพ
และความสามารถที-จะพัฒนาตนเองและสังคม
ไปสู่ความสําเร็จได้  มนุษย์จึงต้องได้รับการ
พัฒนาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
และต้องเริ-มตั0งแต่แรกเกดิโดยการปลูกฝังให้เดก็
มีเจตคติที-ดีต่อการรับรู้ เรียนรู้และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ กลั-นกรองข้อมูล เลือกใช้
และนาํมาใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 



 ดังนั0น การจัดการศึกษาจึงเป็นสิ-งที-
จาํเป็นที-รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต้องให้ความสาํคัญ
เป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั0นพื0 นฐาน  ซึ-งเป็นการศึกษาที-รัฐเปิด
โอกาสให้ทุกคนมีสิทธิที-จะได้รับการศึกษาอย่าง
ทั-วถึงและทดัเทยีมกนั โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มี
ความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ  (กระทรวงศึกษาธิการ.  deef)  
ด้วยเหตุนี0 เองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั0น
พื0 นฐาน พุทธศักราช deef ได้แบ่งออกเป็น 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจการดาํรงชีวิตของมนุษย์ทั0งในฐานะ
ปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การ
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากร
ที-มีอยู่อย่างจาํกดั เข้าใจการพัฒนา เปลี-ยนแปลง
ตามยุคตามสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ 
เกิดความเข้าในตนเอง และผู้อื-น มีความอดทน 
อดกลั0น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม 
สามารถนาํความรู้ที-ได้รับไปปรับใช้ในการดาํเนิน
ชีวิตเป็นพลเมืองที-ดีของประเทศชาติและสังคม
โลก ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที-มีความ
เชื-อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่าง
หลากหลาย เพื-อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และ
ค่านิยมที-เหมาะสม สาระศาสนา ศีลธรรมและ
จริยธรรม มุ่งปลูกฝังแนวคิดพื0 นฐานเกี-ยวกับ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที-ตนนับถือ การนํา
หลักธรรมคาํสอนไปปฏบัิติในการพัฒนาตนเอง 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทาํ
ความดี มีค่านิยมที-ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

รวมทั0งบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
(กระทรวง ศึกษาธกิาร.  2551 : 114)  
 อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศ
ที-มีความสาํคัญที-สุดของภมิูภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทั0งนี0 อาเซียนได้ตั0งเป้าหมายไว้ว่า จะ
พัฒนาการรวมตัวให้มีความเข้มแข็งยิ-งขึ0 นใน
ระดับที- เป็น “ประชาคมอาเซียน”  ภายในปี 
พ.ศ. 2558  อนัจะส่งผลให้เกดิการเปลี-ยนแปลง
ในหลาย ๆ ด้านขึ0 นในภูมิภาค ซึ-งย่อมจะส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยโดยตรงด้วย 
 AEC หรือ Asean Economics 
Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 
10 ประเทศ โดยมี ไทย  พม่า  ลาว  เวียดนาม 
มาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส ์ 
กัมพูชาและบรูไน เพื-อที-จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน ทาํให้มีผลประโยชน์, อาํนาจ
ต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ0 น และการนาํเข้า 
หรือส่งออกของชาติในอาเซียนกจ็ะเสรี ยกเว้น
สินค้าบางชนิดที-แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลด
ภาษีนาํเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)  ซึ-ง Asean 
จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) และมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที- 31 
ธันวาคม 2558 ซึ-งจะทาํให้ภูมิภาคนี0 เปลี-ยนไป
อย่างมาก ซึ-งไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที-ยว 
และการ บิน เพราะ ว่ า  ไทยมีที- ตั0 งอ ยู่กลาง 
อาเซียน และไทยอาจจะเด่นในเรื-อง การจัดการ
ประชุมต่างๆ, การแสดงนิทรรศการ, ศูนย์
กระจายสินค้า และยังเด่นเรื-องการคมนาคมอีก
ด้วยเนื- องจากอยู่ตรงกลางอาเซียน และการ
บริการด้านการแพทย์และสุขภาพจะเติบโตอย่าง
มากเช่นกัน เพราะ จะผสมผสานส่งเสริมกันกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที-ยว (ค่าบริการทาง
การแพทย์ของประเทศต่างชาติจะมีราคาสูงมาก
หากเทยีบกบัประเทศไทย)   



 ในฐานะที- เ ร า เ ป็นพลเ มืองไทย 
รวมทั0งเป็นพลเมืองอาเซียนในเวลาเดียวกัน มี
ความจํา เ ป็นอย่างยิ- งที- จะ ต้องศึกษาเ รียน รู้
เรื- องราวต่าง ๆ ของอาเซียน เพื- อให้มีความรู้ 
ความเ ข้าใจเกี- ยวกับการเปลี- ยนแปลงและ
สามารถคาดหมายสิ-งที-จะเกิดขึ0 นในอนาคตได้ 
เพื-อจะได้เหน็ความสาํคัญและ มีการเตรียมความ
พร้อมให้กบัตนเองเพื-อรองรับการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้มีการจัด
เ นื0 อหา เกี- ยวกับอา เ ซียน ศึกษาอ ยู่ ในสาระ
ประวัติศาสตร์    
 การจัดการเ รียน รู้ก ลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์   ที- ผ่ า น ม า ยั ง ไ ม่ ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จ มีสาเหตุมากจากครูผู้สอนขาด
วิธีการสอน ขาดทักษะการสอน และนักเรียนไม่
เห็นความสาํคัญ ไม่ให้ความสนใจในการเรียน
การสอนประ วั ติศาสตร์   มอง ว่าการ เ รียน
ประวัติศาสตร์เป็นเรื-องโบราณ น่าเบื-อ ไม่ได้มี
ส่วนเกี-ยวข้องกับตนโดยตรง  การเรียนรู้ใน
ปัจจุบันนั0 นจุดอ่อนอยู่ที-ครู ครูเน้นการสอน
เนื0 อหาเป็นสาํคัญ ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียน
การสอนที-จะหาองค์ความรู้ใหม่ที-ทาํให้นักเรียน
เกิดการคิดเป็น ทาํเป็น แก้ปัญหาเป็น แสดงให้
เห็นว่าการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์   ยังไม่
บรรลุเป้าหมาย เนื-องจากวิธีสอน (รุ่ง  แก้วแดง.  
2541 : 111) ซึ-งสอดคล้องกับผลการสัมมนา
เกี-ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาของกรม
วิชาการ ได้ข้อสรุปวา การจัดการเรียนการสอนที-
เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ มีปัญหาในด้านการสอน 
ครูไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เ รียนปฏิบัติจริง 
เพราะส่วนมากครูยึดหนังสือแบบเรียนแทน
หลักสตูร และใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่  ด้าน

การประเมินผลการเรียน ทักษะด้านการคิดของ
ผู้เรียนส่วนมากค่อนข้างตํ-า และจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั0นพื0นฐาน พบว่า ผู้เรียนควรได้รับการ
พัฒนาความสามารถในการ คิด วิ เคราะ ห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง (สาํนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา.  2547 : 3)  
 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  สาระประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
เกี-ยวกับประเทศเพื-อนบ้านของไทย โดยเฉพาะ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน)  ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  กป็ระสบปัญหา
ดังที-กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ นักเรียนไม่สนใจ
เรียน ขาดความกระตือรือร้น  ขาดทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เห็นว่าการเรียน
ประวัติศาสตร์และการเรียนรู้เกี-ยวกับอาเซียน
เป็นเรื- องที-น่าเบื-อหน่าย เนื- องจากเห็นว่าเป็น
เรื- องไกลตัว ไม่ได้มีความเกี-ยวข้องกับตนเอง
โดยตรง ซึ-งทั0งนี0 อาจจะเกิดจากครูเน้นการสอน
เนื0 อหาเป็นสาํคัญ และใช้การบรรยายเป็นส่วน
ใหญ่  ครูไม่เน้นกระบวนการให้นักเรียนปฏิบัติ
จริง ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนการสอนที-จะหา
องค์ความรู้ใหม่ ที-ทาํให้นักเรียนเกิดการคิดเป็น 
ทาํเป็น แก้ปัญหาเป็น  จากการประเมินคุณภาพ
ของนักเรียน สาระประวัติศาสตร์  ในปีการศึกษา 
2553 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิPทางการเรียน 
อยู่ในระดับที-ไม่น่าพอใจ คือ คะแนนเฉลี-ยร้อย
ละ 62.40  และหากพิจารณารายละเอียดของ
เนื0 อหาแต่ละเรื-อง  กพ็บว่า เรื-อง ประเทศเพื-อน
บ้านของไทย  มีค่าเฉลี-ยร้อยละ 57.23 ซึ-งน้อย
กว่าเรื-องอื-น ๆ (โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง.  
2553)  ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระการ



เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั0น
ประถมศึกษาปีที- 6 และครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
ดังกล่าว  จึงเหน็สมควรว่าจะต้องมีการปรับปรุง
วิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที-ดึงดูดความ
สนใจของนักเรียน ทาํเรื-องที-นักเรียนมองว่าน่า
เบื-อหน่าย  เป็นเรื-องไกลตัว มากลายเป็นเรื-องที-
เข้าใจง่าย สนุกสนาน มีความกระตือรือร้นในการ
เรียน รู้จักการแสวงหาความรู้ และนําความรู้ที-
ได้ รับมาใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับ
ชีวิตประจาํวัน  
 ผู้วิจัยได้ทาํการศึกษาค้นคว้าเทคนิค
วิธีการสอนต่าง ๆ ที-นํามาใช้ในการแก้ปัญหาที- 
เกิดขึ0 นเพื- อเพิ- มประสิทธิภาพการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เพื-อจะได้เป็นแนวทางสาํหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยพบว่า  การจัด
กจิกรรมการเรียนการสอนที-มุ่งเน้นการแก้ปัญหา 
มีการเรียนรู้แบบบูรณาการและให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : 
PBL) สามารถนาํมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้และทักษะการคิดของนักเรียนที-ดีมากวิธี
หนึ-งและยังสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542 คือการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดอย่าง
สร้างสรรค์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้
ลงมือปฏิบัติมากขึ0 น นอกจากนี0 ยังมีโอกาส 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั0ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ในส่วนของ 
ผู้สอนลดบทบาทของการเป็นผู้ควบคุมชั0นเรียน
ลง ผู้เรียนมีอาํนาจในการจัดการควบคุมตนเอง
มากขึ0น การที-ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื-อง ทาํให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Process) เพราะความรู้เก่า
ที- ผู้เรียนมีอยู่จะถูกถ่ายโยงหรือบูรณาการกับ

ความรู้ใหม่ตลอดเวลา ซึ-งจะทาํให้ผู้เรียนไม่ล้า
หลัง ทนัเหตุการณ์ ทนัโลกและสามารถปรับตัว
ให้เข้ากบัสงัคมโลกในอนาคตได้ดี   
 นอกจากนี0 ผู้วิจัยยังได้ทาํการศึกษา
แนวคิดการจัดการเรียนรู้เพื-อพัฒนาทักษะการ
คิด การแสวงหาความรู้ และการได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เพื- อนําความรู้ที-ได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง พบว่า จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยโครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที-
มุ่งเน้นที-ตัวผู้เรียนเป็นสาํคัญ มุ่งเน้นที-การปฏบัิติ
จริงซึ- งสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษา
หลายท่าน  กล่าวคือ มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนได้คิดอย่างมีระบบ รู้จักแสวงหาความรู้
จ ากแห ล่ง เ รี ยน รู้  จ ากแห ล่งกา ร เ รี ยน รู้ที-
หลากหลาย มีทักษะการทาํงานร่วมกับผู้อื-น มี
ทักษะการตั0 งคําถามและรู้จักวิธีการแสวงหา
คาํตอบ มีทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน ตลอดจนรู้จักคิดตัดสินใจในการสร้าง
ทางเลือกอย่างมีเหตุผล โดยผู้เรียนจะต้องเลือก
เรื-อง ประเดน็ หรือปัญหาที-ต้องการศึกษา เลือก
วิธีการศึกษาค้นคว้า เป็นผู้ลงมือปฏิบัติการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะต้องรู้จักบูรณาการ
ทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ที-มีอยู่ในสภาพแวดล้อม
เพื-อสร้างองค์ความรู้  สร้างข้อคาํถาม แสวงหา
คาํตอบสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง  แลกเปลี-ยน
เรียนรู้กับผู้อื-น และนาํคาํตอบหรือองค์ความรู้ที-
ได้ไปใช้ในชีวิตประจาํวันได้จริง 
 จากการศึกษาเทคนิค วิธีการสอน ที-
นํามาใช้ในการแก้ปัญหาและเพิ-มประสิทธิภาพ              
การจัดการเรียนรู้  ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา  เพื- อ
พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิP ท า ง ก า ร เ รี ยน  พั ฒ น า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพัฒนา
ทั ก ษ ะ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั0 น
ประถมศึกษาปีที- 6 โดยรูปแบบการสอนอาเซียน



ศึกษา ที-ได้ปรับปรุงมาจากการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning 
: PBL) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน (Project) ซึ-งในขั0นตอนแรกใช้การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื- อให้
นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหาและคิดอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ0 น 
นอกจากนี0 ยังมีโอกาส แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแห ล่ง เ รี ยน รู้ทั0 งภ ายในและภายนอก
สถานศึกษา  และเมื-อนักเรียนได้รับความรู้จาก
การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที-หลากหลายแล้ว 
นักเรียนจะต้องลงมือทาํหรือศึกษาเรื-องใดเรื-อง
หนึ-งอย่างลึกซึ0 งแท้จริง มีการระบุหัวข้อปัญหา
หรือเรื-องที-สนใจ วิธีการดาํเนินการ เพื-อให้ได้มา
ซึ-งการแก้ปัญหาและความรู้อย่างลึกซึ0 งแท้จริง 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ซึ-ง
ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่ารูปแบบการสอนอาเซียน
ศึกษาที-ผู้วิจัยพัฒนาขึ0น จะเป็นรูปแบบการสอนที-
ทาํให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไม่เบื-อหน่าย 
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ทาํเรื-อง
ไกลตัวที-เป็นนามธรรม ให้เป็นรูปธรรมที- ง่าย 
และจับต้องได้ มีความสนใจข่าวสารบ้านเมือง 
เตรียมพร้อมตัวเองเพื-อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และส่งผลให้ผลสัมฤทธิPทางการเรียน 
สาระประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ประเทศ
เพื-อนบ้าน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สงูขึ0น นอกจากนี0 รูปแบบการสอนดังกล่าวยังเน้น
การนาํความรู้ที-ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการดาํเนินชีวิตประจําวัน สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื-นได้อย่างมีความสุข เสริมสร้างทักษะการ
แ ก้ ปัญหา ใ ห้แก่ นั ก เ รี ยน  รู้ จั ก ใ ช้ วิ ธี ก า รที-
หลากหลายแก้ ปัญหาต่า ง  ๆ ที- เกิด   เ ป็น
กระบวนการจัดการเ รียนรู้ที-คํา นึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้นักเรียนรู้จักประยุกต์

ความรู้มาใช้เพื-อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้รู้จัก
คิดเป็น ทาํเป็น  รวมทั0งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ที-ดีงาม  เพื-อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและ
ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ม า ต ร า  v  ข อ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 
devd  และที- แ ก้ ไข เ พิ- ม เ ติม  (ฉ บับที-  d)  
พุทธศักราช deve (deve : e) ที-กล่าวว่า ต้อง
เป็นไปเพื-อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที-สมบูรณ์ 
ทั0 ง ร่ างกาย จิตใจ   สติ ปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดําเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื-นได้อย่างมี
ความสขุ 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1. เพื-อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา ที-พัฒนาขึ0 น  
ตามเกณฑ ์ 80/80 

2. เพื- อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิP
ทางการเรียน เรื-อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6  ก่อนและหลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 

3. เพื-อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั0นประถมศึกษา           
ปีที- 6  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา 

4. เพื-อศึกษาทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 หลังจากการเรียน
โดยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 

5. เพื- อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที-มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา 

สมมติฐานการวิจยั 



1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 
มีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ผลสัมฤทธิPทางการเรียน เรื- อง 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 
หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา
สงูกว่าก่อนเรียน 

3. ความสามารถการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6  หลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษาสูงกว่าก่อน
เรียน 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

  ประชากรที-ใช้ในการวิจัยครั0งนี0  
ได้แก่ นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 โรงเรียน
เทศบาลวัดเสาธงทอง  ในปีการศึกษา 2554  
จาํนวน  84 คน  ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  
88คน  และปีการศึกษา 2556  จาํนวน 87 คน   
  กลุ่มตัวอย่างที-ใช้ในการวิจัยครั0ง
ที- 1 – 3 คือ นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ในปีการศึกษา 
2554 – 2555  และกลุ่มตัวอย่างที-ใช้ในการ
ทดลองครั0งที- 4 คือ นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 
6/1  , 6/2  ประจาํปีการศึกษา 2556  จาํนวน 
87 คน ซึ-งกคื็อประชากรทั0งหมดนั-นเอง       

2. เนื& อหา 
  ก า ร วิ จั ย ในค รั0 ง นี0  เ ป็ นกา ร
พัฒนาผลสัมฤทธิPทางการเรียน เรื- อง สมาคม
ประชาช า ติแ ห่ง เอ เ ชียตะ วันออก เ ฉียงใ ต้ 
(อาเซียน) ทกัษะการคิดวิเคราะห์และทกัษะการ
แก้ปัญหา โดยการใช้รูปแบบการสอนอาเซียน
ศึกษาที-ได้พัฒนาขึ0นมา   

3. ตวัแปรที�ใชใ้นการวิจยั 
  ตัวแปรที-ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

3.1 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบ
การสอนอาเซียนศึกษา เป็นรูปแบบการสอนที- 
บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมี 2 
กระบวนการ  4 ขั0นตอน กล่าวคือ กระบวนการที-  
1) จัดทาํโครงงาน 2) นาํเสนอและประเมินผล
โครงงาน และขั0นตอนที- 1) ขั0นระบุปัญหา 2) 
ขั0นกาํหนดแนวทาง 3) ขั0นศึกษาค้นคว้า  4) ขั0น
สรุปและสงัเคราะห์ความรู้  
 

 
ภาพแสดงรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 

3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่   
3.2.1 ประสิทธิภาพของ

รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 
3.2.2 ผ ล สั ม ฤ ท ธิP ท า ง          

การเรียน  เรื-อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6  ก่อนและหลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 

3.2.3 ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์เนื0 อหา การ
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์
หลักการ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา    

กระบวนการจัดทําโครงงาน

กระบวนการนําเสนอ

และประเมินผลโครงงาน

ขั	นระบุปัญหา

ขั	นกาํหนดแนวทาง

ขั	นศึกษาคน้ควา้

ขั	นสรุปและสังเคราะห์ความรู้



3.2.4 ทักษะการแก้ปัญหา 
ได้แก่ ความสามารถในการระบุปัญหา อธิบาย
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และผลที-
ไ ด้ รับจากการแก้ปัญหา หลังการเ รียนโดย
รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 

4. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 
  เครื-องมือที-ใช้ในการวิจัย  มีดังนี0  

4.1 รูปแบบการสอนอาเซียน
ศึกษา  ซึ- งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ เ รื- อง 
อาเซียนศึกษา  ที-บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบโครงงาน   

4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิP
ทางการเรียน เรื-อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 

4.3 แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั0นประถมศึกษา                 
ปีที- 6 

4.4 แบบทดสอบวัดทักษะการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 

4.5 แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที-มีต่อการเรียนโดยรูปแบบ
การสอนอาเซียนศึกษา    

5. ระยะเวลาที�ทําการวิจยั 
การดําเนินการวิจัยและพัฒนา

รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา เพื- อพัฒนา
ผลสัมฤทธิPทางการเรียน และพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6  
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  ดาํเนินการตลอด
ปีการศึกษา 2554 – 2556    

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 

หมายถึง  รูปแบบการสอนที- บูรณาการการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการ

เรียนรู้แบบโครงงาน เพื- อพัฒนาผลสัมฤทธิP
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั0น
ประถมศึกษาปีที- 6  ที-ผู้วิจัยพัฒนาขึ0น โดยมี  2 
กระบวนการ  4 ขั0นตอน กล่าวคือ กระบวนการที-  
1) จัดทาํโครงงาน 2) นาํเสนอและประเมินผล
โครงงาน และขั0นตอนที- 1) ขั0นระบุปัญหา 2) 
ขั0นกาํหนดแนวทาง 3) ขั0นศึกษาค้นคว้า  4) ขั0น
สรุปและสงัเคราะห์ความรู้    

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที-แบ่ง
นักเรียน เป็นกลุ่มย่อย เรียนรู้โดยใช้ประเด็น
สาํคัญในกรณีปัญหาที-เป็นจริงหรือกําหนดขึ0 น 
เป็นตัวกระตุ้นให้ นักเรียนศึกษาด้วยตนเองโดย
การสืบ ค้นข้อมูลหาความรู้หรือทกัษะต่างๆแล้ว
นาํความรู้ที-ค้นหามา เล่าสู่กนัฟังพร้อมทั0งร่วมกัน
อภิปรายร่วม กันเรียนรู้แล้วลงสรุปความรู้ใหม่ 
การจัดกิจกรรมแบบนี0  มีขั0นตอน คือ ขั0น
เชื- อมโยงปัญหาและระบุปัญหา , ขั0นกําหนด
แนวทางที- เป็นไปได้ , ขั0นดําเนินการ ศึกษา
ค้นคว้า , ขั0นสังเคราะห์ความรู้ , ขั0นสรุปและ
ประเมินค่าของคําตอบ และขั0นนําเสนอและ 
ประเมินผลงาน  ซึ-งในการวิจัยครั0งนี0 ได้นาํการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาประยุกต์ใช้
ใน ขั0นตอนของการนาํความรู้ทไีด้รับไปใช้ในการ
แก้ปัญหา และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพิ-มเติมอย่างหลากหลาย  

3. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที-เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้าเกี-ยวกับประเดน็
ปัญหาหรือสิ-งที-อยากรู้คําตอบให้ลึกซึ0 งในเรื-อง
นั0 น  ๆ ให้มากขึ0 น  โดยใ ช้กระบวนการ  วิธี
การศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั0นตอน มีการ
วางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงาน
ตามแผนที-ได้วางไว้จนได้ผลสรุปที-เป็นคาํตอบใน



เรื- องนั0น ๆ ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยให้การ
ชี0 แนะ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอํานวยความ
สะดวก ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเตม็ศักยภาพ 

4. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที-จะ
คิดวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเรื-องราวต่าง ๆ ได้
อ ย่ า ง มี เ ห ตุ ผ ล  ร อ บ ค อ บ  ซึ- ง วั ด ไ ด้ จ า ก
แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
จาํนวน 30 ข้อ ที-ผู้วิจัยสร้างขึ0 น ประกอบด้วย
การวิเคราะห์เนื0 อหา การวิเคราะห์ความสัมพันธ ์
และการวิเคราะห์หลักการ   

5. ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลที-จะจัดการกับปัญหา
ต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสาํหรับการปรับตัวในอนาคต  ซึ-ง
ในที-นี0 หมายถึง  ความสามารถในการระบุปัญหา 
อธิบายสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และ
ผลที-ได้รับจากการแก้ปัญหา ซึ-งวัดจากแบบทดสอบ
วัดทกัษะการแก้ปัญหาแบบอตันัยที-ผู้วิจัยสร้าง  

6. ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอน  หมายถึง  ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนอาเซียนศึกษา ตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80  
โดย 80  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉลี-ยของ
คะแนนเก็บระหว่างเรียน  คิดเป็นร้อยละที-
นักเรียนแต่ละคนทาํได้ถูกต้อง และ 80 ตัวหลัง  
หมายถึง  คะแนนเฉลี-ยของแบบทดสอบหลัง
เรียนคิดเป็นร้อยละ ที-นักเรียนแต่ละคนทาํได้
ถูกต้อง 

7. ผ ล สั ม ฤ ท ธิP ท า ง ก า ร เ รี ย น 
หมายถึง  คะแนนที- ได้จากการทดสอบด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิPทางการเรียน เรื-อง 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั0นประถมศึกษาปีที- 6       

ที- เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา              
ที-ผู้วิจัยสร้างขึ0น 

8. แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิP
ทางการเรียน  หมายถึง  เครื-องมือที-สร้างขึ0นให้
ครอบคลุมเนื0 อหา  เรื-อง สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
เพื- อใช้ วัดความรู้ของนักเ รียน ก่อนที- จะใ ช้
รูปแบบการสอน  และใช้วัดความรู้หลังจากใช้
รูปแบบการสอน เป็นแบบทดสอบที-ผู้วิจัยสร้าง
ขึ0นและผ่านการหาคุณภาพแล้ว จาํนวน 40 ข้อ    

9. ค ว า ม พึ งพ อ ใ จ   ห ม า ยถึ ง  
ความคิดเห็น  หรือความรู้สึกเฉพาะตัวของ
นักเรียนที-มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา ซึ-งวัดจากการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ที-ผู้วิจัยสร้างขึ0น จาํนวน 10 ข้อ 

10.   นักเรียน  หมายถึง  นักเรียน
ชั0นประถมศึกษาปีที- 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธง
ทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   

สรุปผลการวิจยั 
  การพัฒนารูปแบบการสอนอาเซียน
ศึกษา เพื- อพัฒนาผลสัมฤทธิP ทางการเ รียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6  
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  โดยจําแนกการ
ดาํเนินการเป็น 5 ระยะ 10 ขั0นตอน  ระหว่างปี
การศึกษา  2554 - 2556  คือ  
 ระยะที-  1 เป็นขั0 นของการสํารวจ  
วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน  กลุ่ม
สาระการเ รี ยน รู้สั งคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้เกี-ยวกับประเทศ
เพื-อนบ้านของไทย โดยเฉพาะสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  ของ
นักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิPทางการเรียน อยู่ในระดับที- ไม่น่า



พอใจ และหากพิจารณารายละเอียดของเนื0 อหา
แต่ละเรื-อง  กพ็บว่า เรื-อง ประเทศเพื-อนบ้านของ
ไทย  น้อยกว่าเรื- องอื-น ๆ นอกจากนี0 ผู้วิจัยยัง
ต้องการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการแก้ปัญหา ให้เกิดขึ0 นกับนักเรียน 
ด้วย ดังนั0นวิจัยจึงได้ทาํการพัฒนารูปแบบการ
สอนอาเซียนศึกษา เพื-อพัฒนาผลสัมฤทธิPทางการ
เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทกัษะ
การแก้ปัญหา ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 
6  ดังนั0น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา เป็นรูปแบบการสอนที-บูรณาการการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการ
เรียนรู้แบบโครงงาน โดยมี  2 กระบวนการ  4 
ขั0นตอน กล่าวคือ กระบวนการที-   1) จัดทํา
โครงงาน 2) นําเสนอและประเมินผลโครงงาน 
และขั0นตอนที- 1) ขั0นระบุปัญหา 2) ขั0นกาํหนด
แนวทาง 3) ขั0นศึกษาค้นคว้า  4) ขั0นสรุปและ
สงัเคราะห์ความรู้    
 ระยะที- 2  เป็นการนํารูปแบบ               
การสอนอาเซียนศึกษา เพื- อพัฒนาผลสัมฤทธิP
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการแก้ ปัญหา ของ นักเ รียน ชั0 น
ประถมศึกษาปีที- 6  ไปดาํเนินการวิจัยทดลองเชิง
ประจักษ์  แล้วนาํสารสนเทศจากการวิจัยมาพัฒนา
รูปแบบการสอนดังกล่าว ให้มีคุณภาพเหมาะสม 
ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทที-เปลี-ยนแปลงไป  
ซึ-งผลจากการทดลองครั0งที- 1 ทาํให้มีการ
ปรับปรุงรูปแบบการสอน โดยการปรับปรุง
แก้ไขจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ต ัว ชี0 ว ัด  ครอบคล ุมส า ร ะกา ร เ ร ียน รู้ต าม
หลักสูตรกาํหนด   
 ระยะที- 3  เป็นการนาํรูปแบบการ
สอน เพื- อพั ฒนาผ ลสั มฤท ธิP ท า ง ก า ร เ รี ยน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6  ที-

ได้พัฒนาแล้วในครั0งที- 1 ไปทดลองใช้  แล้วนาํ
สารสนเทศจากการวิจัยมาพัฒนารูปแบบการสอน
ดังกล่าว ให้มีคุณภาพเหมาะสม มากยิ-งขึ0 น  
ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทที-เปลี-ยนแปลงไป
ของนักเรียนและโรงเรียน ทาํให้ได้รูปแบบการ
สอนที-พัฒนาครั0งที- 2  โดยการปรับปรุงเนื0 อหา
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตาม
ตัวชี0 วัด และคาํอธิบายรายวิชา ปรับชั-วโมงเรียน
จาก 15 ชั-วโมง เป็น 20 ชั-วโมง เพื-อให้รูปแบบ
การสอนมีความสมบูรณ์มากขึ0 นโดยนักเรียนได้
เข้าใจการเขียนโครงงาน และการจัดทาํโครงงาน 
 ระยะที- 4  เป็นการนาํรูปแบบการ
สอน เพื- อพั ฒนาผ ลสั มฤท ธิP ท า ง ก า ร เ รี ยน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6  ที-
ได้พัฒนาแล้วในครั0งที- 2ไปทดลองใช้  แล้วนํา
สารสนเทศจากการวิจัยมาพัฒนารูปแบบการสอน
ดังกล่าว ให้มีคุณภาพเหมาะสม ตลอดจน
สอดคล้องก ับบริบทที -เป ลี-ยนแปลงไปของ
นักเรียนและโรงเรียน ทาํให้ได้รูปแบบการสอน
ที-พัฒนาแล้ว ครั0งที- 3  ซึ-งผลจากการทดลอง
พบว่า  การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ควรจะมีการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เพื-อจะได้เห็นความเปลี-ยนแปลงของนักเรียนเมื-อ
ได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา  อีก
ทั0งการวัดทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้แบบทดสอบ
แบบปรนัยเป็นการกาํหนดกฎเกณฑ์ความคิดของ
นักเรียนมากเกินไป  ด ังนั0น ผู้ว ิจ ัยจึงได้สร้าง
แบบทดสอบว ัดคว ามสามารถในการค ิด
วิเคราะห์ ฉบับก่อนเรียนขึ0 นมาอีกฉบับ (โดย
การสลับข้อสอบกับฉบับหลังเรียน)  และปรับ
แบบทดสอบการวัดทักษะการแก้ปัญหาเป็น
ข้อสอบแบบอัตนัย ซึ-งจะทาํให้รูปแบบการสอน
มีความสมบูรณ์มากยิ-งขึ0น 



 และระยะที- 5  เป็นการนาํรูปแบบ
การสอนเพื- อพัฒนาผลสัมฤทธิPทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6                  
ที-พัฒนาแล้วในครั0งที- 3 จนมีประสิทธิภาพ
สามารถนาํไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิPทางการเรียน 
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ไปใช้สอนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และดําเนินการประเมินผลการใช้
รูปแบบการสอน โดยการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิP
ทางการเรียน เปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน 
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที-มีต่อการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา  เพื-อ
นําข้อมูลที -ได้ ไปปรับให้ร ูปแบบการสอนมี
ประส ิทธ ิภาพมากยิ-ง ขึ0 น    ซึ- งสามารถสรุป
ผลการวิจัยในระยะที- 5  ได้ดังนี0  

1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 
มีประสิทธิภาพ 87.36/86.93  สูงกว่าเกณฑ์ที-
กาํหนด (80/80) และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 
เท่ากับ 0.8148แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ-มขึ0 น 
0.8148 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.48  

2. ผลสัมฤทธิPทางการเรียน เรื- อง 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา  และ วัฒนธรรม  ของ นัก เ รี ยน ชั0 น
ประถมศึกษาปีที- 6  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา จากการทดลอง
ครั0งที- 1 – 4  แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที-ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนชั0น
ประถมศึกษาปีที- 6 ที-เรียนด้วยรูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา มีผลสัมฤทธิPทางการเรียนหลัง
เรียน สงูกว่าก่อนเรียน    

3. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที-  6  
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที-ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนชั0น
ประถมศึกษาปีที- 6  ที-เรียนด้วยรูปแบบการสอน
อาเ ซียนศึกษา  มีความสามารถในการ คิด
วิเคราะห์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน   

4. ทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชั0นประถมศึกษาปีที- 6 หลังจากการเรียนโดย
รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา โดยรวม 
ความสามารถอยู่ในระดับพอใช้   

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที-มี
ต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอาเซียน
ศึกษาโดยรวม อยู่ระดับมาก   

ขอ้เสนอแนะ 
  การพัฒนารูปแบบการสอนอาเซียน
ศึกษา เพื- อพัฒนาผลสัมฤทธิP ทางการเ รียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั0นประถมศึกษาปีที- 6 ใน
ครั0งนี0   ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี0  

 ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวิจัย
ไปใช ้

1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 
เป็นรูปแบบการสอนที-มีกระบวนการและลาํดับ
ขั0นตอนการสอนหลายขั0นตอน ครูผู้สอนที-นํา
รูปแบบการสอนดังกล่าวไปใช้สอน  โดยใน
กระบวนการจัดทาํโครงงาน ครูควรปฏิบัติตาม
ขั0นตอนในการสอนแต่ละขั0น ดังนี0      

1.1 ขั0นที-  1 ขั0นระบุปัญหา ครู
ควรนาํเสนอสถานการณ์ปัญหาที-เป็นเรื-องใกล้ตัว 
ทันต่อเหตุการณ์ หรือเป็นเรื- องที-อยู่ในความ
สนใจของนักเรียน เพื-อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจและมองเหน็ปัญหา สามารถระบุสิ-งที-



เป็นปัญหาที- นักเรียนอยากรู้ อยากเรียนและเกิด
ความสนใจที-จะค้นหาคาํตอบ  

1.2 ขั0นที- 2 ขั0นกาํหนดแนวทาง 
ครู ผู้สอนควรช่วยเหลือกระ ตุ้นให้ เกิดการ
อภิปรายภายในกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจวิเคราะห์
ปัญหาแหล่ง ข้อมูล เพื-อนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้
วางแผนการศึกษา ค้นคว้า ทําความเข้าใจ
อภิปรายปัญหาภายในกลุ่ม ระดมสมองคิด
วิเคราะห์ เพื-อหาวิธกีารหาคาํตอบ  

1.3 ขั0 น ที-  3 ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า 
ครูผู้สอนควรทาํหน้าที-เป็นพี-เลี0 ยงให้คาํแนะนาํใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการหลากหลาย หาก
นักเรียนประสบปัญหาครูจะเป็นผู้ชี0 แนะแหล่ง
ความ รู้ห รือ ติดต่อ ผู้ รู้ เ พื- อ ใ ห้คําแนะนําแก่
นักเรียน  

1.4 ขั0นที- 4 สรุปและสังเคราะห์
ความรู้  ครู ผู้สอนควรช่วยเหลือกระ ตุ้นใ ห้
นักเรียนเกิดการอภิปรายภายในกลุ่ม เพื- อให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง 
แล้วนาํข้อสรุปที-ได้มา แลกเปลี-ยน เรียนรู้ร่วมกัน 
อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที-ได้มาว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  

2. กระบวนการ จัดนํา เสนอและ
ประเมินผลโครงงาน ควรจะเพิ-มเวลาในการจัด
กิจกรรมให้มากขึ0น หรือโรงเรียนควรจัดงานวัน 

AEC แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการ
นาํเสนอผลงานโครงงานให้เพื-อนนักเรียนและรุ่น
น้องได้ศึกษาหาความรู้เพิ-มเติม และจัดประกวด
โครงงาน เพื-อชิงเกียรติบัตรและรางวัล เพื-อเป็น
การเสริมแรงและกระตุ้นให้นักเรียนตั0งใจทํา
โครงงานด้วย 

3. ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  
ครูผู้สอนควรกาํชับให้นักเรียนในกลุ่มสามัคคีกัน 
ร่วมมือช่วยเหลือซึ-งกันและกัน รับผิดชอบหน้าที-
ที-ตนเองได้รับมอบหมายเพื-อให้งานกลุ่มประสบ
ความสาํเรจ็ 

 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั&งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอน

ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและการเรียนรู้แบบโครงงาน  ในเนื0 อหา
อื- นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และในระดับชั0นอื-น ๆ 
ต่อไป  

2. ควรม ีการพัฒนาร ูปแบบการ
สอนในรายวิชาอื-น ๆ โดยการใช้รูปแบบการ
สอน ก ิจกรรม และสื-อการเรียนการสอนที-
หลากหลาย เพื-อพัฒนาผลสัมฤทธิPทางการเรียน
ของนัก เร ียนให้ส ูง ขึ0 นและทําให้น ัก เร ียนมี
ความสุขกับการเรียนวิชานั0นๆ ด้วย  
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