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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง การพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา
โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม อาจารย ์ดร. อนนัต ์มาลารตัน ์ 

  
การวิจยัและพฒันานี ้มีจดุมุง่หมายเพื่อ 1) ศกึษาบรบิท และแนวทางการพฒันารายวิชาชีวิตและ

ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เก็บขอ้มลูจาก
การสนทนากลุ่มนักศึกษา 30 คน  สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 15 คน  2) สรา้งและพฒันารายวิชา และตรวจสอบ
คณุภาพรายวิชา โดยผูเ้ช่ียวชาญ 7 คน และทดลองน ารอ่งกบันกัศึกษา 8 สปัดาห ์3) ศึกษาผลการใชร้ายวิชา 
โดยทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง 31 คน 15 สปัดาห ์ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และทกัษะ 
ก่อนและหลงัเรียน และน าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะหห์าค่าทีแบบ Paired Sample t-test และ One Sample t-test 
ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษา สภาพการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย บริบท โครงสรา้งการจัดการเรียนรู ้
หลกัสตูร และสภาพปัญหา ขอ้มลูจากความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางการพฒันารายวิชา 2) การสรา้งและ
พฒันารายวิชา ประกอบดว้ย โครงสรา้งรายวิชามีเนือ้หา 8 บท 13 แผนการเรียนรู ้และเครื่องมือแบบประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพรายวิชา  ประเมินความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ พบว่า มีค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล ์ผ่านเกณฑค์ณุภาพทกุดา้น คณุภาพแบบทดสอบในบทเรยีน คา่ดชันีความสอดคลอ้ง คณุภาพ
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ผา่นเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้3) ประสทิธิภาพของการใชร้ายวชิาเชิงกระบวนการ/
ผลลพัธ ์E1/E2 พบว่า กลุ่มทดลองน าร่อง โดยภาพรวมดา้นความรู  ้เท่ากบั 82.93/82.62 เจตคติ 82.66/81.92 
และทักษะ 82.61/82.00 และกลุ่มทดลองในสภาพจริง โดยภาพรวมดา้นความรู ้เท่ากับ 82.83/83.02 เจตคติ 
82.85/82.48 และทกัษะ 89.06/83.06 ผา่นเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้80/80 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนทัง้สองกลุม่ ใน
ทกุดา้น หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 และทัง้สองกลุม่มีความพึงพอใจต่อ
การจดัการเรยีนรูร้ายวิชา อยูใ่นระดบัมาก   
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  
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The objectives of this research are to study the cultures of three southern border 

provinces, to develop a suitable course for the students in the area and to study the results of the 
course. The data was collected from a group of 30 students and 15 academic experts. The course 
was assessed by seven experts and employed over eight weeks with a group of students. 31 
students studied the course for 15 weeks and participated in an achievement test during the pre-
and-post course to evaluate their knowledge, attitudes and skills using a Paired Sample t-test and a 
one sample t-test. The findings of the research showed this course reached the determined criteria. 
The study of learning management included the course structures, curriculum and course 
development guidelines. The creation and development of the course required eight lessons and 13 
lesson plans. It was then evaluated by the experts regarding accuracy, propriety and feasibility. It 
was found the median, interquartile range, and IOC met the criteria. The effectiveness of the course, 
process efficiency/product efficiency (E1/E2) showed the results about knowledge (82.93/82.62), 
attitude (82.66/81.92) and skills (82.61/82.00) in the pilot group and 82.83/83.02, 82.85/82.48 and 
89.06/83.06 for the experimental group. Both results reached the criteria of 80/80. The academic 
achievement of the students was high and had a statistical significance of .05. The satisfaction of the 
students was at a high level. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุ่วงไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัไดร้บัความเมตตากรุณาจาก อาจารย ์ดร.
สิงหา จนัทนข์าว อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.อนนัต ์มาลารตัน ์อาจารยท่ี์ปรึกษารว่ม ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ตรวจสอบการด าเนินการวิจัย ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ รวมทัง้ให้
ก าลงัใจดว้ยดีเสมอมา อีกทัง้ผูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ช่ียวชาญทกุท่าน ท่ีกรุณาใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์
และใหค้วามอนเุคราะหใ์นการตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรูแ้ละเครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั เพ่ือใหมี้ความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ หากปราศจากการสนบัสนนุ ช่วยเหลือ แนะน าและการมีส่วน
รว่มจากทกุ ๆ ทา่น งานปรญิญานิพนธค์รัง้นีอ้าจไมส่  าเรจ็ลลุว่งไปได ้และขอขอบคณุคณาจารยค์ณะ
พลศึกษาทุก ๆ ท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูแ้ก่ศิษย์ด้วยจิตเมตตา ลูกศิษย์ขอกราบ
ขอบพระคณุมา ณ ท่ีนี ้

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ีใหโ้อกาสในการพัฒนาศึกษาต่อในระดับดุษฎี
บณัฑิต และขอบคุณคณะครุศาสตรท่ี์อนุเคราะห์ใหท้ดลองใชเ้ครื่องมือกับนักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษาและสุขศึกษา เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนข์องการวิจัย  ตลอดจนคอยเอือ้อ านวยความ
สะดวกตา่ง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีผูว้ิจยัศกึษาในระดบัดษุฎีบณัฑิต 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ท่ีใหค้วามอนุเคราะหใ์นการ
ทดลองน าร่องกับนักศึกษาสาขาสุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน ์
ตลอดจนใหค้วามรว่มมือท่ีดีในการวิจยัครัง้นี ้

ขอขอบคณุเพ่ือน ๆ ป.เอก 60 ทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือ แนะน า ใหค้  าปรกึษา หวงัดีและเป็น
ก าลงัใจใหก้นัตลอดระยะเวลาท่ีศกึษาในระดบัดษุฎีบณัฑิต 

สดุทา้ยนีผู้ว้ิจยัขอกราบ ร  าลึกพระคณุพ่อวิจิตร ์จนัทุรส และคณุแม่สนุทรี จนัทุรส ญาติพ่ี
นอ้ง และทุก ๆ คนในครอบครวั ท่ีใหค้วามห่วงใย และเป็นก าลงัใจดว้ยดีมาโดยตลอด คณุค่าและ
ประโยชนอ์นัพึงจะมีจากปริญญานิพนธฉ์บบับนี  ้ผูว้ิจยัขอมอบและอุทิศแด่ผูมี้พระคณุทุกท่าน ท่ีได้
มอบความรกั ความห่วงใย ความเมตตาปราณี อบรมสั่งสอนผูว้ิจยัมาโดยตลอดจนประสบผลส าเร็จ
มาจนถึงวนันี ้
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

จากกระแสการพัฒนาการศึกษาท่ีมีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ความเจริญกา้วหนา้และเท่า     
ทนักับสงัคมยุคปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัทัง้ในระดบัประเทศ ต่างประเทศ จนถึงระดบัโลกนัน้ การจดัการศกึษาของไทยจึงตอ้งเนน้
การจัดการเรียนรูท่ี้หลากหลาย สามารถรองรบัตลอดจนชี ้น  าการพัฒนาและการสรา้งความ
เจริญกา้วหนา้ของประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม ดว้ยเหตผุลดงักล่าว ผูจ้ดัการศึกษาจึงตอ้งเนน้การ
จดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับแนวคิดต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การจัดการ
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หรือแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นตน้ เพ่ือเป้าหมายการ
พฒันาประเทศใหพ้ลเมืองของชาติเป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพ สรา้งคนเก่ง คนดี คนมีความสขุ ใหก้ับ
สังคมไทย อัน เป็นก าลังส าคัญ ท่ีจะท าให้ประเทศชาติ เจริญ ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  
(คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559) โดยรูปแบบของการจดัการศึกษานัน้ 
จะตอ้งเป็นรูปแบบท่ีเปิดกวา้งส าหรบัผูเ้รียน เนน้ใหเ้กิดการเรียนรูศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง พฒันา
ทกัษะ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ดว้ยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เขา้มาใชใ้หม้ากขึน้ เพ่ือใหก้ารศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ี เกิดขึ ้นได้ทุกท่ี  ทุกเวลา โดยยึดผู้เรียนเป็น ส าคัญ  เน้นการเรียนรู้ใน
สถานการณ์ท่ีเป็นจริงจากประสบการณ์ กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติท  างานดว้ยตนเอง เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน ทั้งทางกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดย
เป้าประสงคห์ลกั คือการใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจตนเอง เห็นใจผูอ่ื้น มีคณุธรรม จริยธรรม และสามารถ
ควบคมุอารมณ์ รูจ้กัปรบัตวัใหอ้ยู่ในสงัคมมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี เป็นผูมี้ความคิดสรา้งสรรค ์มีไหว
พรบิ เฉลียวฉลาด ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ยา่งมีคณุภาพ ตลอดจนสอดคลอ้งกบับรบิททางสงัคม
และวฒันธรรมท่ีผูเ้รียนเผชิญอยู่ 

พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งประกอบดว้ยจงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4
อ าเภอของจงัหวดัสงขลา (อ าเภอจะนะ นาทวี สะบา้ยอ้ย เทพา) เป็นพืน้ท่ีมีบริบททางวฒันธรรม
และวิถีชีวิตท่ีมีแบบฉบบัเป็นของตนเอง มีการอาศยัอยู่ร่วมกันของไทยมุสลิมและไทยพุทธ ส่วน
ใหญ่รอ้ยละ 82.62 (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) นับถือศาสนา
อิสลามและใชว้ิถีชีวิตแบบมุสลิม มีภาษา ศาสนา เป็นลกัษณะเด่นชัดของสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้(รวีวรรณ ข าพล, 2555) อีกทั้งตามหลักศาสนาอิสลาม ยังจัดให้มีการเรียนศาสนาใน
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โรงเรียนสามญัจดัใหมี้ศนูยก์ารศกึษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) ท่ีเป็นการสอนศาสนา โดยมี
การเรียนในวนัหยุด และเรียนในเวลาตอนเย็น ถึงแมจ้ะมีการจดัการศึกษานอกเวลาปกติหรือใน
วนัหยุดก็ตาม เห็นไดว้่าวิถีการเรียนรูข้องผูเ้รียนในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นวิถีชีวิตท่ี
อยู่บนพืน้ฐานของวฒันธรรม และหลกัศาสนาเป็นส าคญั ในขณะเดียวกนัสภาพการจดัการศึกษา
ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตปั้จจบุนัอยู่ในสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีแตกตา่งไปจากภาคอ่ืน  ๆ 
ของประเทศ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมของผูเ้รียนในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยู่ในระดบัต ่า สอดคลอ้งกบัสภาพการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (เสริมศกัดิ ์วิศาลา
ภรณ,์ 2552) 

ดงันัน้การจดัการศกึษาในบริบทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงถือไดว้่าเป็นเรื่องท่ีทา้ทาย
เป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะตอ้งค านึงถึงบริบทของความเป็นพหุวฒันธรรม ท่ีเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งกับ
การจดัการศกึษา และวิถีการด ารงชีวิต โดยจะตอ้งจดัการศกึษาใหมี้ความถกูตอ้ง เหมาะสมบริบท
ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพ่ือท่ีจะด าเนินการจดัการศกึษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ มีความ
พึงพอใจต่อผู้เรียน เพ่ือท่ีจะพัฒนาความรู ้เข้าใจ เจตคติ ทักษะ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
สอดคลอ้งกบัภาพอนาคตการศึกษาไทย ท่ีพึงประสงค ์ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาปัจเจกบุคคล
ให้ผู้เรียนได้มีทั้งความรู ้ความคิด สติปัญญา และทักษะ ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์ท่ี
สามารถการปรบัตวั เพ่ืออยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมีความสขุ มุ่งเนน้พฒันามนัสมองและสตปัิญญาควบคู่
กบัสภาวะของคณุธรรมและจริยธรรม ท่ีมีความสมบรูณ์ (พิณสดุา สิริธรงัศรี, 2552, อา้งถึงใน ศิริ
กัญญา  แก่นทอง, 2561) รวมไปถึงการพัฒนาการจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การจัดการเรียนรูใ้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมีการบูรณาการตามสภาพบริบท
วัฒนธรรมของพืน้ท่ีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้ตอ้งเนน้ผู้เรียนเป็น
จดุส าคญั เช่ือมโยงเนือ้หาสาระทัง้หลายโดยใหมี้ความหลากหลาย เพ่ือน าไปประยุกตป์รบัใชไ้ด้
จริง ซึ่งสอดคลอ้งกับรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรบัเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือ
พืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ (บุญสิทธ์ิ ไชยชนะ, 2559) ไดอ้ภิปรายผลไวว้่า ทุกระดบัการศึกษา
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาทกัษะการอยู่รว่มกันในสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม อีกทัง้
ขอ้เสนอแนะการวิจยั ดา้นกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน พบว่า ในการจดักิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนควร
ก าหนดให้สอดคล้องตามหลักศาสนาและมีความหลากหลาย เพ่ือใหผู้้เรียนเกิดความรู ้ความ
เขา้ใจ และทกัษะตา่ง ๆ สามารถน าไปแกปั้ญหาตา่ง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกบัทิศทาง
การศึกษาชายแดนภาคใตต้อ้งมีการบูรณาการ พืน้ท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใตท่ี้มีลักษณะเฉพาะ 
จ าเป็นตอ้งบริหารจดัการอยา่งบรูณาการ โดยเฉพาะดา้นการศกึษา ท่ีตอ้งใหค้วามส าคญักบัความ
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สอดคลอ้งกับวิถีชีวิต วฒันธรรมประเพณี ความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม รวมถึงความเป็น
เอกลกัษณแ์ละความตอ้งการของทอ้งถ่ินพืน้ท่ี (สรุเชษฐ์  ชยัวงศ,์ 2558)  

อนึ่ง การจดัการเรียนรูแ้บบเชิงบรูณาการนัน้ เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ความสอดคลอ้ง
ระหว่างสิ่งท่ีเรียนกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ท่ีเน้นการแก้ปัญหาแบบองคร์วม ให้เกิดความ
เช่ือมโยงและสามารถถ่ายทอดการเรียนรูไ้ปใช้กับตัวเองและบุคคลในสังคมไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่ง
แนวทางในการจัดการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตน้ั้น นอกจากท่ี
จะตอ้งพิจารณาถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมแลว้ ยังตอ้งมีการจัดใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศนข์อง
แผนพฒันาการศกึษาในเขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ มุ่งจดัการศกึษาใหมี้คณุภาพ
ตามมาตรฐานของการศกึษาแหง่ชาติ เพ่ือจะไดส้รา้งโอกาสในการประกอบอาชีพและพฒันาพืน้ท่ี
โดยยึดแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เนน้การสอดรบักับแนวทาง
พฒันาประเทศและความมั่นคง (ศนูยป์ระสานงานและบริหารการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) แตอ่ย่างไรก็ตาม การจดัการศกึษาท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิตอ่ผูเ้รียนมากท่ีสดุ
นัน้ ครูผูส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนใหมี้ความสอดคลอ้งกับบริบทของสภาพและปัญหาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงันัน้ควรมีการศกึษาถึงรูปแบบการจดัการศกึษาท่ีเหมาะสมส าหรบัพืน้ท่ี 
ทัง้นีเ้พราะการจดัการศกึษาตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ศาสนา ภาษา วฒันธรรมและชาติพนัธุ ์โดย
ตอ้งมีมุมมองจากหลายแง่มุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองท่ีเป็นคนในพืน้ท่ี และมุมมองของนัก
การศึกษาท่ีเขา้ใจบริบทของการจดัการศกึษาในทอ้งถ่ิน รวมถึงการก าหนดเง่ือนไขส าหรบัการจดั
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกับ
บรบิทของพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม สามารถตอบสนองความตอ้งการของพืน้ท่ี อนั
น าพาไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาใหมี้คณุภาพอยา่งยั่งยืนตอ่ไป (บญุสิทธ์ิ ไชยชนะ, 2559) 

จากแผนยุทธศาสตรก์ารศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
น าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาแบบพหุวฒันธรรมไว ้ไดส้รุปว่าตอ้งจัดการเรียนรู ้ท่ีค  านึงถึง
ผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด เป็นการจัดการศึกษาท่ีสอดคลอ้งหรือสนองตอบต่อความตอ้งการของชุมชน 
ความเป็นเอกลักษณะเฉพาะท้องถ่ิน คือ มีเฉพาะท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น และมี
วัฒนธรรมเป็นลักษณะร่วมของวัฒนธรรมสากล ซึ่งวัฒนธรรมในพื ้นท่ีแห่งนี ้แสดงให้เห็นใน
ลกัษณะของภาษา การนบัถือศาสนา กฎและกติกาของการอยู่รว่มกนัโดยท่ีมีการด าเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพ มีการศึกษา อาหาร ศิลปะ การละเล่น ประเพณี วรรณคดีและการปฏิสมัพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทางสังคม เป็นนตน้ (กระทรวงวัฒนธรรม , 2555, ) ทั้งนีค้วรเน้นการเรียนรูท่ี้จะ
ยอมรบัในความแตกต่างทางวฒันธรรม ไม่มีอคติตอ่กัน ไม่เกิดการแบ่งแยกหรือเลือกท่ีจะปฏิบตั ิ
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ซึ่งเป็นการสนบัสนนุใหเ้กิดความเขา้ใจและจะตอ้งเคารพในความหลากหลายทางสงัคม เชือ้ชาติ และ
วัฒนธรรม (สุธิรสั ชูช่ืน, 2555) ในการจัดการศึกษาควรเน้นให้มีความเหมาะสมทางสังคม และ
บรบิทเชิงวฒันธรรมในพืน้ท่ีของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันการศึกษาผลิตบณัฑิตออกสู่สังคม ซึ่งตัง้อยู่ใน
จงัหวดัยะลาเขตพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 4 คณะวิชา คือ คณะวิทยาการ
จดัการ คณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสังคมศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร และ
คณะครุศาสตร ์โดยเนน้การผลิตบณัฑิตนกัปฏิบตัิท่ีมีคณุภาพเป็นเลิศ และเนน้การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินใหมี้ความเขม้แข็งและยั่งยืน ซึ่งมีกรอบในการบริหาร
การจดัการศกึษาท่ีมีการปรบัทิศทางและเป้าหมาย ใหมี้ทัง้จดุเนน้ และจดุเด่นในการกา้วสู่การจดั
การศกึษาท่ีมีคณุภาพอย่างเป็นเลิศในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินชายแดนใต ้ ใน
ส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษานัน้ เป็นหลักสูตรใหม่ ท่ีเริ่ม
จดัการเรียนการสอน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 และปรบัปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวน 6 คน และนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1-5 รวมจ านวนทัง้สิน้ 120 คน และท่ีส าเร็จ
การศกึษา ในปีการศกึษา 2560 จ  านวน 33 คน เป็นสาขาวิชาเอกคู ่จากการปรบัปรุงหลกัสตูร ในปี
การศกึษา 2560 หลกัสตูรไดมี้แนวคิดและค านึงถึงการพฒันาหลกัสตูร เพ่ือมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
การเรียนรูท่ี้ดี เกิดทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองพร้อมท่ีออกสู่สังคมท่ีเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ควรเน้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเริ่มจากการปฏิบตัิ  เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการ
เรียนรูไ้ดจ้ริงจากการลงมือปฏิบตัิ เป็นผูช้  านาญในดา้นการสอน และสามารถบูรณาการศาสตร์
ทอ้งถ่ิน และสากลของการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความตอ้งการของสงัคม อีกทัง้สามารถใช้
ชีวิตในสงัคมพหวุฒันธรรม ซึ่งถือเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนและทอ้งถ่ินในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งความสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรได้มองเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรโดยให้มีความ
สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาการศกึษาแห่งชาติ ท่ีมุง่เนน้ใหท้กุคนไดร้บัการศกึษาตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ และยงัมีความสอดคลอ้งกับหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอ้มท่ีจะรบัมือกับการ
เปล่ียนแปลงเขา้สูศ่ตวรรษท่ี 21 

ผลการประเมินหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 จากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) โดยใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษ าภายในสถานศึกษา 
ระดบัอดุมศกึษา คณะกรรมการประเมิน ไดเ้สนอแนะใหท้างหลกัสตูรควรมีการพฒันาการจดัการ
เรียนรูท่ี้เน้นการสอนท่ีเกิดขึน้จริงในสังคมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  รวมไปถึงตอ้งการ
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ประเมินผลของผูเ้รียนตามสภาพจริงใหมี้ความชดัเจนเป็นระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพของหลกัสูตรต่อไป สอดคลอ้งกับ ศนูยอ์  านวยการบริหารจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้(ศอ.บต.) ไดก้ าหนดยุทธศาสตรด์า้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา พหวุฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาการศึกษาตามความตอ้งการท่ีเหมาะสมน าคณุค่าของภษา 
ภาษา ชาติพันธุ์ รวมทัง้ศิลปะ พหุวฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่า สรา้งความเจริญรุ่งเรือง และ
ความมั่นคงใหก้บัประเทศ ตลอดจนจะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิจริง 
และสนบัสนนุใหร้ว่มกิจกรรมท่ีมีทัง้ในและนอกชัน้เรียน ท่ีส่งผลตอ่การพฒันาชีวิต และการเรียนรู้
อย่างตอ่เน่ือง โดยเช่ือมโยงกบัแนวทางการศกึษาท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดกบัผูเ้รียนใหเ้ป็นบคุคลท่ีมีความรู ้
เจตคติ และทักษะทางวิชาการตลอดจนวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึน้ อีกทั้ง
สามารถใชชี้วิตในสงัคมพหวุฒันธรรมซึ่งถือเป็นการพฒันาชมุชนและทอ้งถ่ินใหมี้คณุภาพชีวิตท่ีดี 

รายวิชาชีวิตและครอบครวัเป็นวิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ซึ่งเป็น
รายวิชาท่ีจะตอ้งผ่านการเรียนการสอนตามโครงสรา้งของหลักสูตรท่ีก าหนดไว ้ ซึ่งความส าคญั
ของรายวิชาเป็นการสรา้งความรูต้ั้งแต่ขั้นพืน้ฐานเบือ้งตน้ เรียนรูเ้ก่ียวกับคุณค่าของชีวิตและ
ครอบครวั ท่ีควรตะหนกัใหแ้ละความส าคญั เพราะครอบครวัเป็นแหล่งของสงัคมแห่งแรกของทุก
คนท่ีบ่มเพาะความรู ้และเรียนรูก้ารปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมท่ีดี อีกทั้งค รอบครัวมีผลต่อการ
เจรญิเติบโตเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของชีวิต และส่งผลตอ่การด าเนินชีวิตของทกุ
คนเพ่ืออาศยัอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบนัใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีและสมบูรณ์ ทั้งนีจ้ะตอ้งสามารถ
เช่ือมโยงไปใช้จริงในชีวิต เน้นให้ผู้เรียนตระหนัก ให้ความส าคัญของการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี
สามารถน าไปปฏิบัติและบูรณาการประยุกตป์รบัใช้ในชีวิตจริง แต่ในปัจจุบันนักศึกษายังขาด
ความรู ้ความเข้าใจ และความคิดท่ีไม่ถูกต้อง  อีกทั้งยังไม่เห็นถึงความส าคัญของรายวิชา
เท่าท่ีควร ซึ่งท าให้ไม่สามารถน าความรู ้ เขา้ใจ ตลอดจนการน าไปปรบัใชใ้หเ้ช่ือมโยงในการอยู่
รว่มกันของสงัคมปัจจุบนัท่ีอยู่รวมกนับนความหลากหลายทางพหวุฒันธรรม เช่น ภาษา ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นตน้ เพียงคิดว่าตอ้งผ่านการเรียนรายวิชานีต้าม
โครงสรา้งของหลกัสตูรเทา่นัน้   

จากความส าคญัและปัญหาท่ีกล่าวมา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั ตระหนกัใน
การจัดการเรียนรูใ้นรายวิชา ท่ีเป็นหัวใจส าคญัในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขัน้พืน้ฐานกับผูเ้รียน 
โดยจดัการเรียนรู ้ใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู ้ความเขา้ใจ เจตคติ ทกัษะ และการน าองคค์วามรูไ้ปปรบั
ใชใ้หถู้กตอ้ง โดยจะตอ้งการจดัการเรียนรูท่ี้ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูม้ากท่ีสุดจากการมีส่วน
รว่ม และเป็นศนูยก์ลางของการจดัการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิผลอย่างแทจ้ริง โดยจะตอ้งจดัการเรียนรู้
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แบบบูรณาการโดยการเช่ือมโยงเนื ้อหา สาระของการเรียนรู้ท่ี เก่ียวข้องกับรายวิชาให้มี
ความสมัพนัธก์นั โดยท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปประยกุตป์รบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทเชิงวฒันธรรมท่ี
ผูเ้รียนอาศยัอยู ่ตลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาไดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 

ผูว้ิจยัในฐานะมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงท่ีเป็นผูส้อน และเคยเป็นผูส้อนในรายวิชาชีวิตและ
ครอบครวั พบว่า ผลการประเมินจากผูเ้รียนยงัอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลการประเมิน
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีไดเ้สนอ
ในทางหลกัสตูรควรมีการพฒันาการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้การสอนท่ีเกิดขึน้จรงิในสงัคมมาบรูณาการ
ในการจัดการเรียนรู ้และต้องประเมินการเรียนรูต้ามสภาพบริบทท่ีเป็นจริง เพ่ือสามารถเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพของหลกัสตูร ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดม้องเห็นถึงปัญหา และให้
ความส าคญัท่ีจะตอ้งปรบัปรุง แกไ้ขการจดัการเรียนรูใ้หเ้หมาะสม จึงท าการพัฒนารายวิชาชีวิต
และครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้กิดองคค์วามรู ้มีเจตคติ ทักษะ ตลอดจนการน าองคค์วามรูไ้ปประยุกต์
เช่ือมโยงปรบัใชไ้ดจ้ริงท่ีสอดคลอ้งกับบริบทเชิงวฒันธรรมของพืน้ท่ี รวมถึงช่วยกันแกไ้ขปัญหา 
และสง่เสริมคณุภาพชีวิตเบือ้งตน้ของตนเอง ครอบครวั และสงัคมใหมี้คณุภาพชีวิตท่ีดี สมบรูณไ์ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 
ปัญหาการวิจัย  

การจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาชีวิตและครอบครวัยงัขาดการบูรณาการท่ีมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งตามบริบทเชิงวฒันธรรมของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งผลท าใหน้กัศึกษาขาดการ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิของการด าเนินชีวิต 

 
ค าถามการวิจัย  

1. แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ 
ส าหรบันกัศกึษา โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรเป็นอยา่งไร 

2. การพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา โดยอิงบรบิทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ควรมี องคป์ระกอบ กระบวนการ ในการจดัการเรียนรูเ้ป็น
อยา่งไร 
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3. ประสิทธิภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของการพฒันารายวิชาชีวิต
และครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้เป็นอยา่งไร  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษา บริบท สภาพปัญหา ความตอ้งการและแนวทางในการพฒันารายวิชาชีวิต
และครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

2. เพ่ือพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. เพ่ือศกึษาผลของการใชร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดย
อิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจดัการเรียนรูต้ามรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบ
บรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
ความส าคัญของการวิจัย  

1. ไดท้ราบถึงบริบทท่ีเก่ียวขอ้งในการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ 
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. ไดแ้นวทางในการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษา
โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

3. ได้รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่าง
เหมาะสม 

4. นกัศกึษาสามารถน าองคค์วามรูข้องรายวิชาไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ตวัเอง แนะน าใหบ้คุคลในครอบครวั และสงัคมท่ีอาศยัอยูไ่ดอ้ยา่งเหมะสม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รูปแบบผสมผสาน 
(Mixed method  Approach) ซึ่งมีขอบเขตของการวิจยัแตล่ะระยะ ดงันี ้
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ระยะที่ 1 การศึกษา บริบท แนวทางในการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบ
บูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. ขอบเขตดา้นแหลง่ขอ้มลู  
1.1 เอกสาร และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 นกัศกึษาท่ีผา่นการเรียนรายวิชาชีวิตและครอบครวั จ  านวน 30 คนไดม้าจาก 

การเลือกแบบเจาะจง 
1.3 ผูเ้ช่ียวชาญในการใหข้อ้มูลรายละเอียด และขอ้เสนอแนะ ในการวิจยัเลือก

กลุ่ มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ(Snowball Sampling) ก าหนดผู้ เ ช่ี ยวชาญ  จ านวน  5 กลุ่ ม 
ประกอบด้วย 1.ผู้น  าศาสนา 2.ผู้น  าทางสังคมหรือท้องถ่ิน 3.ครูสายผู้สอน 4.นักวิชาการทาง
วัฒนธรรม 5. บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข จากนั้นด าเนินการขยายกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
เพิ่มเตมิ จนกวา่ขอ้มลูจะอ่ิมตวั (Data Saturation)   

2. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศกึษา   
2.1 บริบทของสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้เอือ้หรือสง่ผลตอ่การจดัการเรียนรูใ้น

รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

2.2 สภาพ ปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการเรียนรูข้องรายวิชาชีวิต
และครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

2.3 แนวทางในการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรับ
นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. ขอบเขตดา้นเนือ้หาท่ีศกึษา  
3.1 แนวทางการก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 
3.2 เนื ้อหาสาระในรายวิชาชีวิตและครอบครัว  ท่ีสอดคล้องกับบริบทเชิง

วฒันธรรมสามจงัวดัชายแดนภาคใต ้
3.3 แนวทางการจดักิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา 
3.4 ลกัษณะของส่ือ และแหลง่การเรียนรู ้
3.5 แนวทางการวดัและประเมินผล 
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ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ
นักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. ขอบเขตดา้นแหลง่ขอ้มลู ประกอบดว้ย 
1.1 ผลจากการศึกษาบริบท สภาพปัญหา ความตอ้งการเก่ียวกับการพัฒนา

รายวิชา และแนวทางในการจัดการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ
นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.2 นกัศกึษาท่ีผา่นการเรียนรายวิชาชีวิตและครอบครวัมาแลว้ จ  านวน 30 คน 
1.3 ผู้เช่ียวชาญในการให้ข้อมูลรายละเอียด และข้อเสนอแนะ โดยเป็นกลุ่ม

เดียวกบัในระยะท่ี 1 
2. ขอบเขตดา้นตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย ตัวแปรตน้  คือ สภาพบริบท ความ

ตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรับ
นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัแปรตาม คือ รา่งรายวิชา และแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวั 
แบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ท่ี

สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน และเครื่องมือประเมินคณุภาพ 
ระยะที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบ

บูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1. แหลง่ขอ้มลู ประกอบดว้ย 

ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และความเป็นไปได ้
ของการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. ตวัแปรท่ีศกึษา ประกอบดว้ย 
2.1 ตวัแปรตน้   
รา่งของรายวิชารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศึกษาโดย

อิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2.2 ตวัแปรตาม  

2.1.2 คุณภาพของร่างรายวิชา และร่างแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาชีวิต
และครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
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2.1.2 คุณภาพของเครื่องมือและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใน
รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตใ้นดา้น ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความยากง่าย อ านาจจ าแนก และความเช่ือมั่น 

ระยะที่ 4 การทดลองน าร่องการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบ
บูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. แหลง่ขอ้มลู คือ นกัศกึษาสาขาวิชาสขุศกึษา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
เพศศึกษาและชีวิตครอบครวั ปีการศึกษาท่ี 1/2562 จ  านวน 1 หอ้งเรียน 40 คน 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาต ิวิทยาเขตยะลา 
2. ตวัแปรท่ีศกึษา 

ตวัแปรตน้ 
รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิง

วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ตวัแปรตาม 

1. ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ/ผลลพัธ ์ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวั
แบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูร้ายวิชา ชีวิตและ
ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ระยะที่ 5 การทดลองประเมินผลในสภาพจริงของการพัฒนารายวิชาชีวิตและ
ครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

1. แหลง่ขอ้มลู ประกอบดว้ย 
1.1 ผลจากการทดลองน ารอ่งการจดัการเรียนรูร้ายวิชา จากระยะท่ี 4 
1.2 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีวิต

และครอบครวั ปีการศกึษาท่ี 2/2562 จ านวน 1 หอ้งเรียน 31 คน คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราช
ภฏัยะลา 

2. ตวัแปรท่ีศกึษา 
2.1 ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ/ผลลพัธ ์
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2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูร้ายวิชา 
2.3 ความพงึพอใจของการจดัการเรียนรูร้ายวิชา 

3. เนือ้หาท่ีศกึษา 
ผลของการทดลองใช้ในสภาพจริงของการพัฒนาการจัดการเรียนรูร้ายวิชาฯ 

ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ/ผลลพัธ ์ความพงึพอใจของการจดัการเรียนรูร้ายวิชาฯ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา หมายถึง กระบวนการสรา้งรายวิชาท่ีมี

องคป์ระกอบการจัดการเรียนรูด้า้นจุดประสงค ์เนือ้หา สาระ กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการ
จดัการเรียนรูร้ายวิชา ส่ือ และแหล่งการเรียนรู ้และการวดัและประเมินผล ท่ีมีความสอดคลอ้งกับ
พืน้ท่ีในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู ้ความเขา้ใจ เจตคติ ทกัษะ การปฏิบตัิ 
และการน าไปปรบัใชใ้หถ้กูตอ้งท่ีเก่ียวกบัเรื่องสขุภาพ ชีวิตและครอบครวั 

2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีมีการบรูณา
การของเนือ้หาสาระของรายวิชา โดยมีกิจกรรมการเรียนรูท่ี้อิงบริบทเชิงวัฒนธรรมของผู้เรียน 
เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถน าไปประยกุตป์รบัใชไ้ดจ้รงิ และสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิตตามบรบิทเชิงวฒันธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. นักศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรีตามหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 31 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ชีวิตและครอบครวั มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 

4. สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง พืน้ท่ีในจงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 
อ าเภอของจงัหวดัสงขลา คือ เทพา สะบา้ยอ้ย นาทวี และจะนะ 

5. บริบท หมายถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ทางสงัคมอนัไดแ้ก่ เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา ความ
เช่ือ ทัศนคติ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมท่ีมี
ความหลากหลายของการอยูร่ว่มกนัในสงัคมของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

6. พหุวัฒนธรรม หมายถึง ความหลากหลายของสังคมทางภาษา ศาสนา ประเพณี
วฒันธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือ และความเป็นอยู่ท่ีมีความแตกตา่งกัน โดยอาศยัอยู่รว่มกนัในสงัคม
ไดอ้ยา่งมีความสขุในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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7. รายวิชาชีวิตและครอบครัว หมายถึง การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู ้เจตคติ และ
ทกัษะของการเรียนรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ และคณุคา่ของชีวิตและครอบครวั ท่ีมีความส าคญัและ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตของทกุคน ตลอดจนการอาศยัอยูร่ว่มกนัในสงัคมบนความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ท่ีส่งผลท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูข้องนักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการ
เรียนรูร้ายวิชา 

9. ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ หมายถึง กระบวนการในการจัดการเรียนรูร้ายวิชา
ชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ีมี 
เกณฑ ์80/80 E1/E2 โดยพิจารณาจากกระบวนการเรียนรู ้และผลของการเรียนรู ้ดงันี ้ 

80 ตวัแรก (E1) หมายถึง รอ้ยละของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจากการ
ประเมินการปฎิบตังิานตามใบงาน แบบทดสอบของหลงัเรียนของแตบ่ทการเรียนรู ้มากหรือเทา่กบั
รอ้ยละ 80  

80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง รอ้ยละของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจาก
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคต ิและทกัษะ มากกวา่หรือเทา่กบัรอ้ยละ 80 

10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หมายถึง ผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนในรายวิชาฯ ท่ีสูงขึน้
หลังจากการเรียนรู ้ประกอบดว้ย ดา้นความรู ้ดา้นเจตคติ และดา้นทักษะ ตลอดจนการน าไป
ประยุกตป์รบัใช้จริงได้อย่างเหมาะสมของการด าเนินชีวิตในบริบทเชิงวัฒนธรรมในพืน้ท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

11. ความรู้ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีความรู ้เขา้ใจเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ ชีวิต
และครอบครวั โดยสามารถท่ีจะบอก อธิบาย และแสดงความคดิเห็นไดถ้กูตอ้งและเหมาะสม 

12. เจตคติ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีความคิด เสนอแนะ และมีการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวข้องกับสุขภาพ ชีวิตและครอบครวัของตนเอง และผู้อ่ืน ตลอดจนสามารถ
ยอมรบั และเห็นคณุคา่ในสิ่งท่ีท า และสง่ผลดีทัง้ตวัเอง ครอบครวั และสงัคม 

13. ทักษะ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีสามารถปฏิบตัิ และแสดงออกมาใหเ้ห็น
ในสิ่งท่ีถูกต้อง เหมาะสมท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องของสุขภาพ ชีวิตและครอบครัว ตลอดจนผู้เรียน
สามารถเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตวัเองไดอ้ย่างถกูตอ้ง และสามารถน าไปประยกุตป์รบัใชไ้ดจ้รงิใน
การด าเนินชีวิตตามบรบิทของผูเ้รียน 
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สมมุตฐิานการวิจัย 

1. รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรม
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ/เชิงผลลพัธ์ิ E1/E2 อย่างนอ้ย รอ้ยละ 
80/80 

2. หลงัการทดลองเรียนรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิง
บริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ กลุ่มตวัอย่างมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึน้
กวา่ก่อนใชร้ายวิชาฯ 

3. หลังการทดลองใชร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิง
บริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรายวิชา        
ตามเกณฑห์รือสงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 3.50 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 

Input   
    

ปรัชญาการศึกษา (มาลนิี บณุยรตันพ์นัธม์, 
2558) อดุมคติ อดุมการณท์ี่ยดึหลกัในการจดั
การศกึษาที่มีบทบาทในการเป็นแมบ่ท เป็นตน้
ก าเนดิในการคดิก าหนดทิศทาง ความมุง่หมายของ
การศกึษา และเป็นแนวทางในการจดัการศกึษา 
ปรัชญาการศึกษาผสมผสาน (ทิศนา แขมมณี, 
2560) การผสมผสานมากกวา่ 1 ปรชัญา เพื่อ
น าไปใชใ้นสถานท่ีตอ้งการผสมผสานท่ีดี ตอ้งมี
ลกัษณะที่กลมกลนืไมม่ีความขดัแยง้กนั  แผน 
ยทุธศษสตรก์ารศกึษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนใต ้20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
(กระทรวง) ยดึศาสตรพ์ระราชทานเขา้ใจ เขา้ถงึ 
และพฒันาใหบ้รรลเุปา้หมายตามยทุธศษสตรช์าติ 
และสอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแหง่ชาติ ระยะยาว 20 
ปี พรบ. การศกึษาแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 เพื่อวางกรอบ
เปา้หมายและทิศทางการจดัการศกึษาและให้
ประชาชนในเขตสามจงัหวดัชายแดนภคใตไ้ดร้บั
การศกึษาที่มีคณุภาพเทา่เทยีมกนั 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถงึ การ
น าเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกนัใหส้มัพนัธก์นัเป็น
เรือ่งเดียวกนั โดยจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมี
ความรูเ้ขา้ใจ  ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วชัรา เลา่เรยีนดี 
และคณะ 2560) การก าหนดแนวทางยทุธศาสตรก์าร
จดัการเรยีนรู ้โดยรว่มสรา้งรูปแบบ  และแนวปฏิบตัขิอง
การเสรมิสรา้งและประสทิธิภาพของการจดัการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 ทีเ่นน้องคค์วามรู ้ทกัษะ ความเช่ียวชาญ
สมรรถนะทีม่ีความเก่ียวกบัตวัผูเ้รยีน เพือ่สามารถใชใ้น
การด าเนินชีวติในสงัคมที่มกีารเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั 

แผนการศึกษาแหง่ชาติ ระยะ 20 ปี (พศ. 2560-2579) 
(lสรุเชษฐ์ ชยัวงศ,์ 2560) การศกึษาตอ้งพฒันาผูเ้รยีนให้
มีความรอบรู ้มีทกัษะที่พรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลงอยา่ง
รวดเรว็ของสงัคมและวฒันธรรมจากโลกภายนอก 

    
 

Process 
1. การศกึษา บรบิท สภาพ
ปัญหา ความตอ้งการ
จ าเป็น แนวทางในการ
พฒันารายวชิาฯ 

 

 
 

    
 

Outcome 
รายวชิาชีวิตและ

ครอบครวัแบบบรูณา
การส าหรบันกัศกึษา
โดยอิงบรบิทเชิง

วฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

 

 
 
 
 

ความพงึพอใจของ
ผูเ้รยีนที่มีตอ่รายวชิาฯ 

 
 

    
 

2. การสรา้งและพฒันา
รายวชิาฯ 

 

    
 3. การตรวจสอบคณุภาพ
ของการพฒันารายวชิาฯ 

 
 

    
 
4. การทดลองน ารอ่งการ
จดัการเรยีนรูร้ายวชิาฯ 

 
 

    
 

5. การทดลอง
ประเมินผลในสภาพการ
พฒันารายวชิาฯ 

 
 

    
 

ประสทิธิภาพของ

รายวชิาฯ (E1/E2) 

 

 
 ผลสมัฤทธ์ิ 

- ดา้นความรู ้
- ดา้นเจตคต ิ
- ดา้นทกัษะ  

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ

นักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร และ
งานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
1.1 แผนยทุธศาสตรก์ารศกึษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
1.2 สภาพ บรบิทสงัคมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
1.3 พหวุฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. แนวคดิเก่ียวกบัการพฒันารายวิชา และการพฒันาหลกัสตูร 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัรายวิชา 
2.2 การพฒันาหลกัสตูร 
2.3 การประเมินผล 

3. แนวคดิเก่ียวกบัหลกัการจดัการเรียนรู ้
3.1 การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
3.2 หลกัการสอนสขุศกึษา  
3.3 แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 

4. แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษา 
4.1 รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เหมาะสมส าหรบัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัในประเทศ 
5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.1 การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579)  

ศนูยป์ระสานงานและบริหารการศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กระทรวงศกึษาธิการ 
(2560) กระทรวงศกึษาธิการไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารศกึษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนใต้ 20 ปี โดยยึดยุทธศาสตรพ์ระราชทาน คือการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ พฒันาใหบ้รรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี 
พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบายการบรหิารและพฒันาจงัหวดัชายแดนใต ้พ.ศ. 2560 – 2562 เพ่ือวางกรอบเปา้หมายและ
ทิศทางการจดัการศกึษา ใหป้ระชาชนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บั
บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและแรงงาน โดยให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตาม
เปา้ประสงคข์องการพฒันาท่ียั่งยืน ภายใตแ้นวคิดการจดัการศกึษา เพ่ือใหท้กุคนไดมี้ส่วนรว่มใน
การจดัการศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษาของเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้

จังหวัดชายแดนภาคใตเ้ป็นพืน้ท่ีส าคัญดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ มีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินแตกตา่งจากจงัหวดัอ่ืน และมีความเช่ือมโยง
อย่างใกลช้ิด ทัง้ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมกับประเทศเพ่ือนบา้น คณะรฐัมนตรีมีมติไดก้ าหนดให้
พืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบดว้ย จงัหวดัยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส สตูล และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบา้ยอ้ย 
อ าเภอเทพา) และ กระทรวงศกึษาธิการไดป้ระกาศใหใ้ชช่ื้อการจดัการศกึษาว่า “การจดัการศกึษา
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้” สภาวการณแ์ละบริบทแวดลอ้มท่ีส่งผลตอ่การ
พัฒนาการศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทยได้ให้
ความส าคญักบัการจดัการศกึษาในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งเป็นกลไกในการพฒันาคนใหมี้
คณุภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่รว่มกับบุคคลอ่ืนไดอ้ย่างมีความสุขในสงัคม    พหุวฒันธรรมและ
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัและส่งผลกระทบ
ตอ่ระบบการจดัการศกึษาของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงันี ้
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1.1 สภาวะการณค์วามกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
1.2 สญัญาประชาคมโลก จาก MDGs 2015 สู ่MDGs 2030 
1.3 ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียนตอ่ระบบเศรษฐกิจ และสงัคม 
1.4 แนวโนม้ดา้นเศรษฐกิจ 
1.5 กรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
1.6 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
1.7 แผนการศกึษาแหง่ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
1.8 ทกัษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21: ทั่วโลกตัง้เปา้หมายสรา้งใหไ้ด ้

และไปใหถ้ึงความตอ้งการคนยคุ 4.0 
ส่วนที่ 2  การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้
1.1 ขอ้มลูทั่วไป 

การจดัการศกึษาในระบบโดยภาพรวมของเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใตมี้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ทัง้ในและนอกสังกัดโดยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 
หน่วยงาน ประกอบดว้ย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สานกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัส าหรบันอก
สงักดักระทรวงศกึษาธิการ 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและความท้าทายของการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การจดัการศกึษาในเขตพืน้ท่ีฯ ตอ้งเผชิญกบัปัญหาความทา้ทายหลายส่วน เช่น 
สว่นจากกระแสเก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเป็นความทา้ทายในการจดัการศกึษา ไดแ้ก่ 

1. ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงและเกิดความไม่สงบในพื ้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

2. ปัญหาของเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดน
ภาคใต ้

3. คุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษายงัอยู่ในระดบัท่ีต  ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย ระดับประเทศในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร ์และสงัคมศกึษา  
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4. ผูป้กครองใหค้วามส าคญักับวิถีชีวิตในศาสนา โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม 
โดยใหบ้ตุรหลานเขา้เรียน ในโรงเรียนท่ีสอนวิชาสามญั ควบคูก่บัศาสนา  

5. การจดัการศึกษาเพ่ือผลิตคนใหมี้ความสอดคลอ้งและความตอ้งการของ
สถานประกอบการและตลาดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตก าลังคนรองรบั โครงการตน้แบบ
เมืองสามเหล่ียม มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน จงึจ  าเป็นตอ้งมีระบบแนะแนวท่ีเขม้แข็ง 

6. การใชแ้ละการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ซึ่งขาดในเรื่องของความสมดลุ
การเจรญิเตบิโตของเศรษฐกิจ 

7. โอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา และความเล่ือมล า้ในการเข้ารับ
บรกิารทางการศกึษา คงเป็นปัญหาในเขตพืน้ท่ี  

8. การมีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา ในพืน้ท่ี ยงัขาดการมีสว่นรว่มในการจดั
จากประชาชน และชมุชนในพืน้ท่ี 

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 
2579) 

4.1 แนวคดิการจดัการศกึษา 
1) หลักการจัดการศึกษาเพ่ื อปวงชน (Education for all) เป็นการจัด

การศกึษา 
ท่ีเนน้ใหป้ระชาชนทกุคน ในทกุช่วงวยั เริ่มตัง้แตเ่ด็กปฐมวยั เด็กวยัเรียน 

คนวยัท างาน และกลุ่มผูส้งูวยั มีโอกาสในการศกึษา ตลอดจนการเรียนรูต้ลอดชีวิต อนัน าไปสู่การ
พฒันาตนเอง ครอบครวั สงัคม และประเทศชาติ 

2) หลักการจัดการศึกษาเพ่ื อความ เท่ า เทียม  ( Inclusive Education)  
เป็นการจดั 

การศึกษาส าหรับผู้เรียนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรัฐต้องดูแลด้าน
ทรพัยากรเก่ียวกบัทางการศกึษา ใหผู้เ้รียนไดร้บัการศกึษาเตม็ศกัยภาพ และมีความเทา่เทียม  

3) หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตและการ 
ปฏิบตัิตน ใหก้ารด ารงชีวิตอย่างพอเพียง และเป็นสขุ โดยการศกึษาตอ้ง

พฒันาผูเ้รียนใหร้อบรู ้มีทกัษะในการเปล่ียนแปลงของสงัคมและวฒันธรรมของโลก โดยยึดความ
พอประมาณ ความพอดี ท่ีไมน่อ้ยและไมม่ากเกินไป  
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4) หลกัการมีสว่นรว่มในทกุภาคสว่น (All for Education) การจดัการศกึษา 
ใหมี้คณุภาพ ประสิทธิภาพในทุกคน ท่ีอาศยัส่วนร่วมของทุกสงัคมและ

ทุกภาคส่วน อย่างทั่ วถึง ทุกช่วงวัยในทุกระดับ และทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบวิธีการท่ี
หลากหลาย  

5) หลักการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม จัดการศึกษาให้ทุกคนอยู่
รว่มกนั 

เพ่ือพัฒนาทุคนใหมี้วฒันธรรมในการด ารงชีวิตรว่มกับคนอ่ืนไดอ้ย่างมี
ความสขุ โดยเฉพาะการอยูร่ว่มกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม  

4.2 วิสยัทศัน ์(Vision) 
“ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” 

4.3 พนัธกิจ (Mission) 
1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

จะตอ้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่รว่มกันไดอ้ย่างผาสุข บนพืน้ฐานหลักการปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาคุณภาพของการศึกษาในทุกระดับ และพัฒนาศักยภาพในการ
แขง่ขนัสูค่วามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบการบริหารของจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื ้นท่ีให้มี
ประสิทธิภาพตามหลกัความยตุธิรรม 

4.4 เปา้ประสงคห์ลกั 
มั่นคง 

1. ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์มีจิตส านึกของความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสงัคมพหุ
วฒันธรรมอยา่งมีความสขุ  

มั่งคั่ง 
2. ทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษ  

ท่ี 21 โดยเนน้การเรียนรู ้ชีวิต การท างาน รวมทัง้การส่ือสาร และเทคโนโลยี สามารถพึ่งพาตนเอง 
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3. ก าลังคนให้มีคุณภาพท่ีส าคัญ มีสมรรถนะตามความต้องการใน
ตลาดแรงงานเป็นฐานในการรองรบัการขบัเคล่ือนประเทศไทย 4.0  

ยั่งยืน 
4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาตอ้งมีระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพบรูณาการในการท างานของทกุระดบั โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีบทบาท 
5. ผูเ้รียนในทกุกลุม่เปา้หมายไดร้บับรกิารทางการศกึษาอยา่งเสมอภาค 
6. ทุคนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม โดยยึดหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 ยทุธศาสตร ์เปา้หมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์และแนวทางปฏิบตัขิองกลยทุธ ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การศกึษาเพ่ือเสรมิสรา้งความมั่นคง 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาศกัยภาพคนทกุช่วงวยัและการสรา้งสงัคมแห่งการ

เรียนรู ้
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การผลิตและพฒันาก าลงัคนใหมี้สมรรถนะในการแขง่ขนั 
ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

การศกึษา 
ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเป้าหมาย

ยทุธศาสตร ์
ส่วนที่ 5 การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรก์ารศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัต ิ
แผนยุทธศาสตรก์ารศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 จัดท าขึน้เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจฯ โดยมุ่งใหก้ารศกึษาเป็นกลไกในการสรา้งการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัติ
สขุใของสงัคมพหวุฒันธรรม การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาค เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดั
การศึกษา ท่ีเนน้การบูรณาการทุกระดบั พฒันาก าลงัคนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด
งานในพืน้ท่ีและการพฒันาของประเทศ และเป้าหมายแผนยุทธศาสตรก์ารศึกษาฯ ท่ีสนองตอบ
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยทุธศาสตรพ์ระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” ตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรป์ระเทศไทย ระยะ 20 ปี พ.ศ.
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2560 – 2579 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ระยะ 20 ปี  พ .ศ .2560 – 2579 และสภาวการณ์ ท่ี
เปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวฒันใ์นโลกศตวรรษท่ี 21 

5.1 หลกัการการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตรก์ารศกึษาสูก่ารปฏิบตัิ 
5.2 แนวทางการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตรก์ารศกึษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะ

กิจจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปสูก่ารปฏิบตัิ 
5.3 การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การขบัเคล่ือนแผนของภาคีการพฒันา

ตา่งๆ  
5.4 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลรวมทัง้ก าหนดดชันีชีว้ัด

ความส าเรจ็ของแผนงาน/โครงการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาในแตล่ะยทุธศาสตร ์
 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
แนวคิดของการจดัการศกึษาตามแผนการศกึษาแห่งชาติ ยดึหลกัการ เปา้หมาย และ

แนวคิดในการจดัการศกึษาเพ่ือใหท้กุคน ในทกุช่วงวยั เริ่มตัง้แตเ่ด็กปฐมวยั เด็กวยัเรียน คนในวยั
ท างาน และกลุ่มผูสู้งอายุมีโอกาสในการศกึษา และเรียนรูต้ลอดชีวิต เพ่ือใหไ้ดพ้ฒันาตามความ
พรอ้มและความสามารถท่ีบรรลุขีดสูงสุด มีความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการ
ด ารงชีวิตและการอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม ตลอดมีสมรรถนะในการทางานเพ่ือการประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ อันจะน าไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิ
แผนการศึกษาแห่งชาติไดก้ าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษาท่ีครอบคลุม เป็นการจดัการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ต้องพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้ มีทักษะพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม  โดยยึดหลักความพอประมาณ ตัดสินใจท่ีมีเหตุผล 
พิจารณาจากท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ และมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั  

สรุปไดว้่า แผนยุทธศาสตรก์ารศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีการด าเนินงานโดยมีการยึดหลกัการ และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การศกึษาในการพฒันาการจดัการศึกษาของพืน้ท่ี เพ่ือใหผู้เ้รียนไดร้บัการศึกษาทกุช่วงวยั มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดงานในการพัฒนาประเทศเป็นไปตามเป้าหมายและการ
พฒันาท่ียั่งยืนภายใตแ้นวคดิการจดัการศกึษาส าหรบัคนทกุคน โดยมีส่วนรว่มในการจดัการศกึษา
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ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ โดยการอาศยัอยู่รว่มกันของสงัคมพหุวฒันธรรมไดอ้ย่างสนัติสุขและ
ยอบรบัซึ่งกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
1.2 สภาพ บริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อนี้ผู้วิจัยศึกษาจาก 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพบริบทสังคมและพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซึ่งได้มีการน าเสนอในรายละเอียด ดังต่อไปนี ้(นิรวานา  ลาเต๊ะ, 2556) 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แผนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา 
 

(ดดัแปลงมาจาก บญุสิทธ์ิ ไชยชนะ (2559, น. 23)  
 

บัณฑิตย์ สะมะอุน และ สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ (2549) พื ้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตโ้ดยมีโครงสรา้งทางสงัคมแบบมสุลิม โดยประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม 
และจดัเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม (Multiculturalism) หรือสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม  
ซึ่งความหลากหลายนีค้รอบคลมุถึงเรื่องภาษา ศาสนา ชาติพนัธุ ์วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และความ
เช่ือ โดยมีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งไปจากสว่นอ่ืนของประเทศ  

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล (2552) การท าความเข้าใจ
โครงสรา้งทางสงัคมไทยในพืน้ท่ีสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ตัง้แต่อดีตเป็นตน้มาจะเป็นขอ้มูล
พืน้ฐานส าคญัท่ีน าไปสู่การวิเคราะห ์และสงัเคราะหปั์ญหาท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นเหตเุป็นผล ในการ
พิจารณาถึงโครงสรา้งทางสงัคม จ าแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสรา้งทางภูมิศาสตร ์โครงสรา้งทาง
การเมืองการปกครอง โครงสรา้งทางการศกึษา และโครงสรา้งทางเศรษฐกิจและสงัคม  
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นอกจากนี้ลักษณะและสภาพทางด้านสังคมและจิตวิทยา กล่าวได้ว่า  การท่ี
ประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใตส้่วนมากนบัถือศาสนาอิสลาม ท าใหส้งัคมและวฒันธรรมมี
ความแตกต่างออกไปจากประชาชนในภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการนบัถือศาสนา 
การแต่งกาย การใชภ้าษาพูดตลอดจนจารีตประเพณี โดยพบว่า วฒันธรรมโดยส่วนใหญ่มีส่วน
คลา้ยคลงึกบัประเทศเพ่ือนบา้น คือ ประเทศมาเลเซีย ประชาชนส่วนมานบัถือศาสนาอิสลาม และ
ปฏิบตัศิาสนกิจอยา่งเครง่ครดั ประชาชนสว่นใหญ่ใชภ้าษามาลายใูนการส่ือสาร 

สรุปไดว้่า สภาพ บริบททางสังคมสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้มีความแตกต่างกัน 
โดยมีประชากรนบัถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ มีการแตง่กาย การใชภ้าษา และมีวฒันธรรมวิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ ศาสนา และความเช่ือ แตกต่างไปจากภาคอ่ืน ๆ โดยมีความเป็นเอกลักษณ์
อยา่งเห็นไดช้ดั ซึ่งสะทอ้นถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีคณุคา่ ท่ีสามารถเช่ือมโยงปรบัใช้
ในการด าเนินชีวิตได ้ในส่วนของระบบการศกึษาในพืน้ท่ีเป็นระบบการศกึษาภาคสามญัทั่วไป และ
ระบบการศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา ซึ่งมีการจดัการเรียนหลงัจากเลิกเรียน และเรียนในวนัเสาร ์
และวันอาทิตย ์รวมถึงระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โดยมีระบบการเรียนควบคู่ไปกับวิชา
สามญัในระดบัมธัยมศกึษาท่ีแบง่การเรียนออกเป็น 2 ภาค จากท่ีกลา่วมาจะเห็นไดว้า่ในพืน้ท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตมี้การด าเนินวิถีชีวิตอยู่บนหลักศาสนาเป็นส าคญั และปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาอยา่งเครง่ครดั และมีการอาศยัอยูร่ว่มกนัแบบสงัคมพหวุฒันธรรม 

 
1.3 พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.3.1 ความหมายและองคป์ระกอบของพหุวัฒนธรรม 
อรจินดา บรุสมบรูณ ์(2561) สงัคมพหวุฒันธรรม คือ สงัคมท่ีผูค้นอยู่รว่มกัน

บนความหลากหลายและความแตกต่างอย่างกลมกลืนกัน ซึ่งความแตกต่างนีส้ามารถแบ่งได้
หลากหลายประเภท ทั้งเชือ้ชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความเช่ือภาษา วิถีการด าเนินชีวิต และ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต และประเพณีสังคมท่ีประกอบไปด้วย ประชากรท่ีมีความ
หลากหลาย ดา้นชาติพันธุ ์ภาษา ศาสนา วิถีชีวิต ซึ่งเป็นสังคมพหุวฒันธรรม สอดลอ้งกับ (หวนั
เหล็ม, ม.ป.พ.) กล่าวถึง ลกัษณะของสงัคมพหุวฒันธรรม บคุคลท่ีมีวฒันธรรมแตกตา่งกันอาศยั
รว่มกนั จงึเป็นลกัษณะของสงัคมพหวุฒันธรรม 

การผสมผสานวัฒนธรรม (Acculturation) 
นกัวิชาการทัง้ในและต่างประเทศไดก้ล่าวถึง การผสมผสานวัฒนธรรม 

หรือการสงัสรรคท์างวฒันธรรม ดงันี ้
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 สพุจน ์ แสงเงิน (2542) กล่าวถึง การผสมผสานทางวฒันธรรม คือ การ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม เม่ือกลุม่ชนหนึ่งมีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั ตดิตอ่สมัพนัธก์นั 
จึงไดมี้การเผยแพร่กระจายและมีการรบัวฒันธรรม ส่งผลท าใหมี้การเปล่ียนแปลงขึน้กับฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งหรือทัง้สองฝ่าย  

นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ (2550) กล่าวว่าผสมกลมกลืนทาง
วฒันธรรมไวว้า่ ความแตกตา่งของสองวฒันธรรมโดยมีความสมัพนัธก์นั มีการแลกเปล่ียนกนัใชใ้น
ระยะเวลาท่ียาวนาน มีผลท าใหว้ฒันธรรมทัง้สองมีความผสมผสารกนั แตย่งัสามารพแยกถึงความ
แตกตา่งของวฒันธรรมนัน้ไดอ้ยู ่

 สรุปได้ว่า การผสมผสานวัฒนธรรม เป็นการน าทั้งสองวัฒนธรรมมา
รวมกนั แตส่ามารถยงัคงความเป็นเอกลกัษณข์องวฒันธรรมนัน้อยู ่เพียงแตเ่ป็นการรวมเอาทัง้สอง
วฒันธรรมมาใช้ใหป้ฏิสมัพนัธก์ัน ซึ่งท าใหมี้การแลกเปล่ียนความรูข้องวฒันธรรมระหว่างกันได้
เป็นอยา่งดท่ีีก่อใหเ้กิดการผสมผสานทางวฒันธรรม 

การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Cultural assimilation) 
 “การผสมกลืนกลายทางวัฒนธรรม คือ ปรากฏการท่ีวัฒนธรรมท่ี

แตกต่างกันสองวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างสม ่าเสมอในเวลาท่ียาวนานและมีความ
ต่อเน่ือง โดยมีการหยิบยืมและเปล่ียนวฒันธรรมกันใช้ ในท่ีสุดต่างฝ่ายต่างรบัเอาวฒันธรรมอีก
ฝ่ายมาเป็นของตนเองอย่างแยกไม่ออกจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ขึน้มา  ซึ่งไม่มีร่องรอยของ
วฒันธรรมเดมิหลงเหลืออยูเ่ลย” 

1.3.2 แนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ปิยะ  กิจถาวร (2555) ได้ค้นพบข้อเสนอหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมี

ความหลากหลายทางวฒันธรรม ดงันี ้
1. การอยู่ร่วมกันนั้นต้องเข้าใจในหลักศาสนาซึ่งกัน และทุกศาสนิก

จะตอ้งด าเนินชีวิตอยูใ่นหลกัของศาสนา 
2. ปฏิสมัพนัธโ์ดยจะตอ้งไปมาหาสูร่ะหวา่งชมุชน  
3. มีคณุธรรม และจริยธรรม ซึ่งจะตอ้งรูใ้นความตอ้งทัง้ท่ีเป็นเราและอีก

ฝ่าย 
4. ไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างไทยพุทธ และมาลายูมุสลิม ต้องขอ

ความเห็นใจกนั ซึ่งจะตอ้งไมมี่การพดูถึงเรื่องผิดถกู 
6. ใหค้วามเสมอภาคทัง้ชาวไทยพทุธและชาวมสุลิม 
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7. ดแูลความสงบของชมุชน   
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2556) นอกจากจะมีหลกัในการอยู่

รว่มกนับนความหลากหลายทางสงัคมควรพิจารณาในหนทางการอยู่รว่มกนัอย่าง โดยพืน้ฐานของ
มนษุยย์่อมมีความแตกตา่งทัง้ในเรื่องกายภาพและพฤติกรรม การอดทนอดกลัน้จะเกิดขึน้เม่ือคนมี
ความยอมรบัและเคารพซึ่งกัน อนัน ามาซึ่งการสรา้งเอกภาพของการอยู่รว่มกันบนพืน้ฐานความ
หลากหลายได ้

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ (2559) พหุวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ประกอบไปดว้ยความหลากหลายของการอยู่รว่มกนัของบคุคลท่ีมีความแตกตา่ง
ทางดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรม ประเพณี รวมทัง้ทศันคติ ความเช่ือ เพ่ือการอยูร่ว่มกนั
อย่างสันติสุข และด้วยความเป็นพหุวัฒนธรรมท าให้เกิดความหลากหลายทางสังคมและ
วฒันธรรมของคนในสามจงัหวดัชายแดนใตท้ าใหส้ามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้การด ารงชีวิตท าให้
เกิดความแตกตา่ง 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย จงัหวดั
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และอีก 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา มีประเพณีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน 
มีการด าเนินชีวิตอยู่บนความหลากหลาย ท่ีแตกตา่งกนัทัง้เชือ้ชาติ ชาติพนัธุ ์ศาสนา ภาษา ความ
เช่ือ วิถีการด าเนินชีวิต และขนบธรรมเนียม วฒันธรรม จารีต และประเพณี โดยใชชี้วิตร่วมกันท่ี
เป็นสงัคมพหวุฒันธรรม ทัง้นีมี้ประชากรสว่นใหญ่ท่ีเป็นไทยมสุลิม รอ้ยละ 82.62 ยดึถือการด าเนิน
ชีวิตบนหลกัศาสนาเป็นส าคญั ซึ่งมีความเป็นเอกลกัษณ ์อตัลกัษณ ์ท่ีเดน่ชดั จากท่ีกล่าวมาท าให้
ประชากรในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความแตกตา่งไปจากจงัหวดัอ่ืน ๆ ของประเทศ อีก
ทัง้ระบบการศึกษาในพืน้ท่ี มีระบบการศึกษาภาคสามัญทั่วไป และระบบการศึกษาท่ีเก่ียวกับ
ศาสนา ทัง้ระดบัอนบุาล ประถมศกึษา และมธัยม แตท่ัง้นีไ้ดมี้หน่วยงานตา่ง ๆ เขา้มามีบทบาท ท่ี
ส่งผลท าใหทุ้กคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสมบูรณเ์ทียบเท่ากับประชาชนในภาคอ่ืน ๆ  อีกทัง้เพ่ือ
เป็นการพัฒนากระบวนการท่ีต่อเน่ืองของการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนในพื ้นท่ี โดยให้
ประชาชนมีความเท่าเทียมในการศึกษา ขจัดการแบ่งแยกและส่งผลต่อการอาศยัอยู่ร่วมกันใน
สงัคมพหวุฒันธรรมท่ีสมบรูณแ์บบ 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชา และการพัฒนาหลักสูตร 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรายวิชา 
จารี  ทองต าลึง (2550) ครอบครัวเป็นสถาบันแรกท่ีส าคัญ แสดงถึงความเป็น

ครอบครวั ตัง้แต่การใหก้ าเนิด โดยมีพัฒนาการของการเจริญเติบโต จนกระทัง้ถึงตาย ในความ
เป็นสถาบันแรกของครอบครวันั้นไดก้ าหนดให้มีช่ือ สกุล สภาพ บทบาทสิทธิ และหน้าท่ีของ
สมาชิกในครอบครวั ตลอดจนบทบาทในสงัคมท่ีเรามีสว่นรว่มดว้ย  

ความหมาย และความส าคัญของรายวิชา 
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมาย ของครอบครัว ไว้ว่า “สถาบัน

พืน้ฐานของสงัคมท่ีประกอบดว้ยสามี ภรรยาและรวมไปถึงลกูดว้ย” 
สมาคมคหเศรษฐศาสตรแ์หง่ประเทศไทย (2524) สมาคมคหศาสตรแ์หง่ประเทศ

ไทย ไดน้ิยามค าวา่ ครอบครวัจากแง่วิชาการตา่ง ๆ โดยมีความหมายของครอบครวัตา่งกนัออกไป 
ในแง่ชีววิทยา ครอบครวัหมายถึง กลุ่มคนท่ีเก่ียวพนักนัทางสายโลหิต เช่น สามี 

ภรรยามีบุตร บุตรเกิดจากเชือ้อสุจิของบิดาผสมกับไข่สุกของมารดา ฉะนั้นจึงเก่ียวพันกันทาง
สายโลหิตแลว้แตไ่มโครโซมและยีนท่ีบตุรไดร้บัมาจากบดิามารดา 

ในแง่กฎหมาย ชายหญิงจดทะเบียนสมรสกัน และมีบุตร ถือเป็นครอบครวักัน
ตามกฏหมาย บิดามารดาและบุตรมีหน้าท่ี  ท่ีตอ้งปฏิบัติต่อกันตามกฏหมาย บุตรมีสิทธิ ท่ีจะ
สามารถไดร้บัมรดกจากบิดามารดา ถา้ไม่มีบตุรหรือผูสื้บสายโลหิต สามารถรบับุตรบญุธรรม ถือ
ไดว้า่เป็นครอบครวัเดียกนัถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ในแง่เศรษฐกิจ ครอบครวั คือ การใชจ้า่ยรว่มกนัจากงบแหล่งเดียวกนั ถึงแมจ้ะมี
การสมรส หรือแยกออกไปอยู่ต่างหาก แต่มีพนัธทางศีลธรรมรว่มกนัดว้ยการเลีย้งดนูอ้ง เช่น การ
สง่เสียคา่เรียน ยงันบัวา่ใชจ้า่ยจากงบเดียวกนั และยงัคงเป็นครอบครวัเดียวกนั 

ในแง่สังคมครอบครัวคือกลุ่มคนท่ีรวมอยู่ในบ้านเดียวกัน อาจเก่ียวหรือไม่
เก่ียวพนักนัทางสายโลหิตหรือทางกฏหมาย มีปฏิสมัพนัธก์นั ใหค้วามรกัและความเอาใจใส่ตอ่กนั 
มีความปรารถนาดีตอ่กนั เช่น ลกูของลกูจา้งอยู่ในบา้นเดียวกนั เจา้ของบา้นเลีย้งดใูหค้วามเอาใจ
ใส ่ความรกั ก็นบัวา่เดก็นัน้เป็นสว่นหนึ่งของครอบครวัในแง่สงัคม 

กนกรตัน ์ สขุะตงุคะ (2556) ไดใ้หค้วามหมายของครอบครวั คือ “บคุคลตัง้แต ่2 
คนขึน้ไปมาอยู่รวมกัน โดยมีความสัมพันธ์กัน และร่วมกันถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีไปสู่
ลกูหลาน” 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า ครอบครวั หมายถึง กลุ่มของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งและ
สมัพนัธก์นั 
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ไม่ว่าจะสืบสายโลหิตเดียวกันหรือไม่ก็ตามอาศยัอยู่รวมกันเป็นครอบครวัหรือ
สงัคม  และจะมีกิจกรรมปฏิสมัพนัธก์นั รวมไปถึงการมีความรกั การเอาใจใส่ สั่งสอน ดแูลซึ่งกัน
และกัน ปลกูฝังค่านิยมท่ีดีงาม รวมทัง้พึ่งพากันทางจิตใจ เศรษฐกิจ และสงัคม เพ่ือความสุขและ
สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 

ความส าคัญของรายวิชา  
มีผูก้ลา่วถึงความส าคญัของรายวิชา ไวด้งันี ้

รุจา ภู่ไพบลูย ์(2542) ครอบครวัเป็นสถาบนัทางสงัคมสถาบนัแรกของมนษุย ์
แมค้รอบครวัจะมีวฒันาการมาหลายรูปแบบ แตค่รอบครวัทุกรูปแบบมีความส าคญัเหมือนกนัต่อ
สมาชิก ความส าคญัของครอบครวั มีหลายประการ ไดแ้ก่  

1. ครอบครวัเป็นสถาบันพืน้ฐานแรกท่ีสุดของมนุษย ์และเก่าแก่สุดใน
โลก ท่ีท าหนา้ท่ีในการหลอ่หลอมความเป็นมนษุยข์องสมาชิกใหมใ่นครอบครวั 

2. การอบรมเลี ้ยงดูจากครอบครัว ในการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์และสงัคม 

3. เป็นหนว่ยสงัคมพืน้ฐาน ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพของสงัคม 
4. ครอบครัวเป็นหน่วยเศรษฐกิจพื ้นฐานในสังคม ท่ีจุนเจือเด็ก และ

เยาวชน ท่ียงัตอ้งการพึ่งพาผูอ่ื้นในวยัเยาว ์
5. ปัญหาสงัคมหลายประการจะปอ้งกนัได ้โดยสถาบนัครอบครวัสถาบนั

ครอบครวัท่ีรวมตวักนัได ้และสามารถปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา 
มณฑิรา  จารุเพ็ง (2560) ความส าคัญของครอบครัวของการพิจารณา

ครอบครวัในการพัฒนาองคค์วามรูท้างวิชาการและการประยุกต์ใชค้วามรู ้จ  าแนกได ้2 ประเด็น 
คือ  

1. ความส าคญัของการพิจารณาครอบครวัในการพฒันาองคค์วามรูท้าง  
วิชาการ ไดแ้ก่ 

1.1 สะท้อนให้เห็นคุณค่าของความหลากหลายและความเป็น
เอกภาพระหว่างวฒันธรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่องครอบครวั เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบความ
แตกตา่งระหวา่งครอบครวัในแตล่ะชว่งท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้

1.2 เพิ่ มความแม่นตรงให้กับข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ท าให้ได้
ขอ้เท็จจรงิท่ีเก่ียวกบัครอบครวั 
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1.3 ก่อใหเ้กิดการเพิ่มความตระหนกัถึงความส าคญัของครอบครวัใน
แตล่ะสงัคมท่ีสะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณท์างวฒันธรรมของสงัคมนัน้ ๆ 

1.4 ท าให้เกิดความสนใจใคร่รู ้ท่ีน  าไปสู่การส ร้างสมมติฐานใน
การศกึษาครอบครวั 

1.5 มีการสรา้งผลงานวิจัยดา้นครอบครวัท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
พฒันาองคค์วามรูใ้หมใ่หเ้กิดเป็นหลกัการ แนวคดิ และ ทฤษฎีดา้นครอบครวั 

2. ความส าคัญของการพิจารณาครอบครวัในการประยุกตใ์ช้ความรู ้
ไดแ้ก่ 

2.1 ครอบครัว มี ส่ วนช่ วยสนับสนุน ให้ เกิ ดการด า เนิ น งาน ท่ี
หลากหลาย เพ่ือพฒันาครอบครวัไดมี้ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้รงิ 

2.2 เป็นแนวทางในการจดับริการสงัคมท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ครอบครวั 
โดยเฉพาะเม่ือตอ้งเผชิญกบัวิกฤตตา่ง ๆ ในชีวิตครอบครวัใหเ้ป็นไปอย่างราบรื่น 

2.3 ก่อใหเ้กิดการท างานหลากหลายอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกับครอบครวั
ทัง้การปรบัสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครวั การใหค้วามช่วยเหลือครอบครวัโดยการใหก้าร
ปรกึษาครอบครวัเพ่ือใหส้ามารถด าเนินชีวิตตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม 

2.4 ท าให้เกิดความร่วมมือเชิงสหวิชาชีพของนักวิชาการและนัก
ปฏิบตัิในการ ท างานร่วมกันกับครอบครวัในระดบัต่าง ๆ ทัง้บุคคล ชุมชน และสังคม ซึ่งการให้
ความช่วยเหลือครอบครวัจะก่อใหเ้กิดผลดีหากไดมี้การศกึษาวิเคราะหข์อ้มูลครอบครวัรว่มกนัใน
มมุมองท่ีแตกตา่งกนั 

กลา่วโดยสรุปไดว้่า ครอบครวัเป็นจดุเริ่มตน้ของชีวิตมีความส าคญัท่ีส่งผลในการ
ด าเนินชีวิตของทกุคน ทุกช่วงวยั ซึ่งเป็นการหล่อหลอมความคิด ความเช่ือ การปฏิบตัิ โดยเริ่มต้น
ตัง้แต่การใหก้ าเนิดซึ่งเป็นการปูพืน้ฐานของการมีชีวิตและครอบครวัท่ีมีความสุข สมบูรณ์ และ
สามารถป้องกันแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม รวมไปถึงการด าเนินชีวิตรว่มกันในสงัคม
ปัจจุบันให้มีความพรอ้มรับมือกับการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท่ีเป็นสาเหตุและปัจจัย
เก่ียวขอ้งในการด ารงชีวิตในแตล่ะวนัใหมี้คณุภาพชีวิตท่ีสมบรูณแ์ละยั่งยืนตอ่ไป 

 
 
 
 



 41 
 

2.2 การพัฒนาหลักสูตร 
รูปแบบของการพัฒนารายวิชา 
2.2.1 กระบวนการสร้างหลักสูตรระดับรายวิชา 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2561) ได้กล่าวถึง การพัฒนาหรือสรา้งหลักสูตรระดับ
รายวิชา หรือเรียกรายวิชา (Couse) ตามหลักสูตรแกนกลางกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 อนัเป็นหลกัสตูรชาตนิัน้ไดก้ าหนดประเภทของรายวิชาไว ้2 แบบ ดงันี ้ 

1. รายวิชาพื ้นฐาน (basic course) เป็นรายวิชาท่ีเม่ือเวลาสร้างต้องอิง
ตวัชีว้ดัและมาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสตูร 

2. รายวิชาเพิ่มเติม (additional course) เป็นรายวิชาท่ีเม่ือเวลาสรา้งไม่ตอ้ง
อิงตวัชีว้ดัและมาตรฐานการเรียนรู ้แตมี่เปา้หมายของการสรา้งเพ่ือน าไปสู่ผลการเรียนรู(้Learning 
outcome) ท่ีก าหนดซึ่งตอ้งครอบคลุมทุกดา้น หรือความรู ้ทักษะการคิด ทักษะการปฏิบตัิ และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 
ข้ันตอนอย่างง่ายในการสร้างรายวิชาเพิม่เตมิ 

1. ศกึษาวิสยัทศัน ์ลกัษณะของเด็กและเยาวชนไทย โครงสรา้งหลกัสตูร กิจกรรม
การเรียนรู ้การประเมินผลการรียนรูข้องหลกัสตูรชาติในช่วงนีคื้อ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

2. ศกึษาวิสยัทศันข์องหลกัสตูรสถานศึกษา วิสยัทศัน ์จดุหมายลกัษณะของเด็ก
ท่ี ตอ้งการ ตลอดจนปณิธาน ปรชัญา อตัลกัษณ ์เอกลกัษณ ์ของโรงเรียน 

3. ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนของสถานศึกษา ตลอดจนสภาพสังคม
ระดบัชาติ ระดบัอาเซียน และระดบัโลก และศกึษาสภาพความตอ้งการพฒันาผูเ้รียน สภาพความ
สนใจของผู้เรียน เพ่ือใช้ก าหนดรายช่ือวิชาเพิ่มเติม สาระส าคัญ หรือมโนทัศน์ ความส าคัญ 
หลกัการในหนว่ยการเรียนรู ้โดยจดัล าดบัจากง่ายไปยาก หรือจากระดบัพืน้ฐานสูท่ี่ซบัซอ้นมากขึน้ 

4. สรา้งผงัเช่ือมโยงสาระของรายวิชาเพิ่มเตมิ 
4.1 เนน้การบรูณาการขา้มกลุม่สาระการเรียนรู ้

1) ช่ือหนว่ยการเรียนรู ้ใหมี้ลกัษณะสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีก าหนด 
2) ผลการเรียนรู ้ใหมี้ความครอบคลมุพฒันาการดา้นสติปัญญา ดา้น 

อารมณ ์ดา้นสงัคม และดา้นรา่งกายหรือครอบคลมุดา้น (1) ความรู ้(2) สติปัญญาหรือการคิด (3) 
การปฏิบตั ิ(4) คณุลกัษณะอนัพงึประสงคห์รือคณุธรรมและคา่นิยม 

3) สาระส าคญัหรือมโนทศัน ์ความคดิส าคญั หลกัการในหนว่ยการ 
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เรียนรู ้โดยจดัเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก หรือจากระดบัพืน้ฐานสูท่ี่ซบัซอ้นมากขึน้ 

4) กิจกรรมการเรียนรู ้ใชแ้นวคดิและทฤษฎีการเรียนรูส้นบัสนนุ เป็นการ 
ใชแ้นวการสอนเนน้เด็กเป็นส าคญั แนวการสอนเนน้เด็กเป็นศนูยก์ลางใหมี้การลงมือปฏิบตัิดว้ย
ตนเองและเนน้การท างานเป็นทีม มีเปา้หมายเพ่ือพฒันาผลการเรียนรู ้คือ (1) ตามความรูใ้นหนว่ย
การเรียนรู ้(2) สมรรถนะการคดิท่ีตอ้งการ (3) คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

5) การประเมินการเรียนรู ้เป็นการประเมินรอบดา้นและเนน้การสรา้ง 
ชิน้งานและ/หรือภาระงาน 

5. สรา้งค าอธิบายรายวิชาค าอธิบายรายวิชามีเป้าหมายส าคญั คือ ระบุหัวขอ้
เรื่อง หรืสาระกระบวนการเรียนรูแ้ละกระบวนการท่ีใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละระบวุตัถปุระสงค์
ของรายวิชาท่ีสรา้ง  

6. สรา้งองคป์ระกอบส าคญัของรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีสรา้ง ดงันี ้
6.1 จดุหมายของรายวิชา โดยระบใุหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรูข้องรายวิชา 

เพิ่มเตมิ  
6.2 โครงสรา้งของรายเวลา โดยระบ ุดงันี ้

1) สปัดาห ์จ านวนเวลาท่ีใชจ้ดัการเรียนรูใ้นแตล่ะสปัดาห ์1 เทอม  
หรือ 1 ปี ตามประเภทของรายวิชา  

2) ช่ือหนว่ยการเรียนรูห้รือหวัขอ้เรื่อง เรียงล าดบั 
3) กิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีใชใ้นแตล่ะหวัขอ้เรื่อง 

6.3 กิจกรรมการเรียนรู ้และระบส่ืุอ/แหลง่การเรียนรู ้
6.4 การประเมินผลการเรียนรู ้และเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินผล 

7. จดัท าคูมื่อการใชร้ายวิชาเพิ่มเตมิ 
 

ข้อมูลพืล้ฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 
ความหมายของหลกัสตูรมีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่หลกัสตูร ไวด้งันี ้

ชวลิต ชกู าแพง (2561) ใหค้วามหมายของหลกัสตูร ไวว้่า มวลประสบการณ์
ทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนการสอน ทัง้ส่วนท่ีเป็นเอกสาร กระบวนการของการเรียน
การสอน การจดักิตกรรม ส่ือวสัด ุท่ีไดจ้ดัขึน้เพ่ือใหผู้เ้รียนน าไปสูเ่ปา้หมายท่ีไดพ้งึปรารถนา 

สงดั อทุรานนัท ์(2538) ใหค้วามหมายของหลกัสตูร ไวว้า่ ในลกัษณะดงันี ้
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1. หลักสูตร คือ สิ่งท่ีสรา้งขึน้ท่ีเป็นลักษณะของรายวิชา ประกอบดว้ย 
เนือ้หาสาระท่ีจะตอ้งจดัเรียงล าดบัของความยากง่าย ท่ีเป็นขัน้ตอนท่ีดีแลว้ 

2. หลกัสตูร ประสบการณข์องการเรียน ท่ีไดว้างแผนล่วงหนา้เพ่ือมุ่งหวงั
จะเดก็ไดเ้ปล่ียนแปลงในพฤตกิรรมท่ีตอ้งการ 

3.หลกัสตูร เป็นสิ่งท่ีสงัคมสรา้งขึน้ ส  าหรบัใหป้ระสบการณแ์ก่เดก็ 
4. หลกัสูตร ประกอบดว้ยมวลประสบการณท์ัง้หมดท่ีผูเ้รียนไดร้บัรู ้และ

ตอบสนองตอ่การแนะแนวของโรงเรียน 
ธ ารง บวัศรี (2543) ท่ีใหค้วามหมายว่า หลกัสตูร หมายถึง ประสบการณท์ุก 

ๆ อย่างท่ีโรงเรียนจดัใหแ้ก่นกัเรียน กลุ่มท่ีสามใหค้วามหมายว่าเป็นแผนท่ีไปสูเป้าหมายท่ีวางไว ้
กลุ่มนีจ้ะมองถึงการเลือกกิจกรรมท่ีจะท าใหเ้กิดความส าเร็จตามความมุ่งหมายของหลกัสตูร ส่วน
กลุ่มสดุทา้ย จะเป็นการใหค้วามหมายของหลกัสตูรในเชิงผลลพัธท่ี์ตอ้งการใหเ้กิดกับผูเ้รียน โดย
มองวา่หลกัสตูรคือเครื่องมือท่ีก่อใหเ้กิดเปา้หมายในดา้นความรู ้พฤตกิรรม และเจตคตขิองผูเ้รียน 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า หลกัสูตร หมายถึง กรอบ หรือแผนงานท่ีไดว้างแผนและ
จดัท าขึน้  เพ่ือท่ีจะใหผู้เ้รียนไดม้วลประสบการณจ์ากกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาตา่ง ๆ 
ท่ีส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะต่าง  ๆ ในเนื ้อหาสาระ กิจกรรมการสอน และมีการ
ประเมินผลผูเ้รียนในขัน้ตอนสดุทา้ยของการเรียนรู ้

 
ความส าคัญของหลักสูตร 

พงษศ์กัดิ ์ภกูาบขาว (2540) กลา่วถึงความส าคญัของหลกัสตูร ไวด้งันี ้
1. หลกัสตูรยอ่มเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของครู 
2. หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและ

พฒันาการของเดก็ตามจดุมุง่หมายของการศกึษา 
3. หลกัสูตรย่อมก าหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์ท่ีใหเ้ด็ก และสงัคม

ไดร้บัประโยชนโ์ดยตรง 
4. หลักสูตรสามารถก าหนดได้ว่าในเนื ้อหาวิชามีเนื ้อหาอย่างไรบ้างท่ี

สามารถช่วยให้ผูเ้รียนน าความรู ้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งไปปรบัใชใ้นการด ารง ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างราบรื่น และเป็นพลเมืองแบบอย่างท่ีดีของประเทศ ตลอดจนสามารถบ าเพ็ญประโยชนเ์พ่ือ
สงัคม 
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5. หลกัสูตรสามารถท่ีจะก าหนด วิธีการในการด าเนินชีวิตของผูเ้รียนใหมี้ความ
ราบรื่นและผาสขุ 

6. หลกัสูตรย่อมก าหนดแนวทางดา้นความรู ้เขา้ใจ ดา้นความสามรถ ดา้น
ความประพฤติทักษะ และดา้นเจตคติ ความคิดท่ีสามารถด ารงอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจน
บ าเพ็ญประโยชนต์อ่ชมุชนและประเทศ  

 
องคป์ระกอบของหลักสูตร 

องค์ประกอบของหลักสูตร นับว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้ความหมายของ
หลกัสตูรสมบรูณแ์ละสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน การประเมินผล และการ
ปรบัปรุงการเรียนการสอน หรือการพัฒนาหลักสูตรไดอ้งคป์ระกอบของหลักสูตร โดยทั่ วไปมี 4 
องคป์ระกอบ 

1. ความมุง่หมาย (objectives) คือ เป็นเสมือนการก าหนดทิศทางของการจดั
การศึกษา การจดัการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาไปในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีพึงประสงค์
อันก่อให้เกิดประโยชนใ์นสังคมนั้นการก าหนดความมุ่งหมายของหลักสูตรตอ้งค านึงถึงข้อมูล
พืน้ฐานของสงัคม เพ่ือประโยชนใ์นการแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการของสังคมและผูเ้รียน 
และตอ้งสอดคลอ้งสมัพนัธก์บันโยบายการจดัการศกึษาของชาติดว้ย  

2. เนือ้หารายวิชา (Content) เป็นสาระส าคญัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูร โดยมุ่ง
ใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร เนือ้หาสาระก าหนดตอ้ง
สมบรูณ ์ผนวกความรู ้ประสบการณ ์คา่นิยม แนวคดิ และทศันคติเขา้ดว้ยกนัเพ่ือใหพ้ฒันาความรู ้
ทศันคต ิและพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค ์

3. การน าหลกัสูตรไปใช้ (Curriculum implementation) เป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั เพราะเป็นกิจกรรมท่ีจะแปลงหลกัสูตรไปสู่การปฏิบตัิในกิจกรรมนัน้ แต่กิจกรรมท่ีส าคญั 
คือ “การสอนเป็นหัวใจของการน าหลักสูตรไปใช้” ดงันัน้ ครูผูส้อนจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัใน
ฐานะเป็นผูจ้ดัการเรียนรู ้ 

ธ ารง บวัศรี (2543) การพฒันาหลกัสตูรตา่ง ๆ  ขึน้อยู่กบัผูพ้ฒันาหลักสูตรว่าจะ
มีองค์ประกอบอะไรบ้างท่ีจ  าเป็นส าหรับหลักสูตรนั้น ๆ โดยสรุปแล้วหลักสูตรทั่ วไปควรมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็น เป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา (educational goals and 
policies) 
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2. จดุหมายของหลกัสตูร (curriculum aims) 
3. รูปแบบและโครงสรา้งหลกัสตูร (types and structures)  
4. จดุประสงคข์องวิชา (subject objectives)  
5. เนือ้หา (content)  
6. จดุประสงคข์องการเรียนรู ้(instruction objectives)  
7. ยทุธศาสตรก์ารเรียนการสอน (instruction strategies)  
8. การประเมินผล (evaluation)  
9. ห ลั ก สู ต รแ ล ะ ส่ื อ ก า ร เรี ย น ก า รส อน  (curriculum materials and 

instructional media)  
กลา่วโดยสรุปไดว้า่ หลกัสตูรมีหลายองคป์ระกอบขึน้อยูก่บัลกัษณะของหลกัสตูร

ท่ีสรา้งขึน้ โดยมีองคป์ระกอบส าคญัท่ีหลกัสตูรทกุหลกัสตูรจะตอ้งมี ไดแ้ก่ จดุหมายของหลกัสตูร 
เนื ้อหาของหลักสูตร การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งองคป์ระกอบเหลา่นีจ้ะตอ้งมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนั 

 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

มีผูก้ลา่วถึงกระบวนการพฒันาหลงัสตูร ไวด้งันี ้
สงัด อุทรานนัท ์(2532) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสตูร ซึ่งต่อเน่ือง

สมัพนัธเ์ป็นวฏัจกัร ดงันี ้
1. จดัวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานเพ่ือการพฒันาหลกัสตูร 
2. การก าหนดจดุมุง่หมาย 
3. การคดัเลือกและจดัเนือ้หาสาระและประสบการณ ์
4. การก าหนดมาตรการวดัและประเมินผล 
5. การน าหลกัสตูรไปใช ้
6. การประเมินผลการใชห้ลกัสตูร 
7. การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูร 

ธ ารง บวัศรี (2542) ไดก้ลา่วถึงกระบวนการพฒันาหลกัสตูร ไวด้งันี ้
ขัน้ท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 
ขัน้ท่ี 2 การก าหนดจดุหมายของหลกัสตูร 
ขัน้ท่ี 3 การก าหนดรูปแบบและโครงสรา้งของหลกัสตูร 
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ขัน้ท่ี 4 การก าหนดจดุประสงคข์องวิชา 
ขัน้ท่ี 5 การเลือกเนือ้หา 
ขัน้ท่ี 6 การก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
ขัน้ท่ี 7 การก าหนดประสบการณก์ารเรียนรู ้
ขัน้ท่ี 8 การก าหนดยทุธศาสตรก์ารเรียนการสอน 
ขัน้ท่ี 9 การประเมินผลการเรียนรู ้
ขัน้ท่ี 10 การจดัท าวสัดหุลกัสตูรและส่ือการเรียนการสอน 

Taba ( 1962) ไดก้ลา่วถึงขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรไว ้7 ขัน้ คือ 
1. การวินิจฉยัความตอ้งการและความจ าเป็นของสงัคม 
2. การก าหนดจดุมุง่หมาย 
3. การเลือกเนือ้หาสาระ 
4. การจดัเนือ้หาสาระ 
5. การเลือกประสบการณก์ารเรียนรู ้
6. การจดัประสบการณเ์รียนรู ้
7. การก าหนดวิธีการประเมินผล 

 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรเป็นการก าหนดลกัษณะ ระเบียบ วิธีการท่ีจะน าไปสู่
การพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นขณะนัน้โดยมีนกัการศึกษา
หลายทา่นไดก้ลา่วถึงรูปแบบการพฒันาหลกัสตูร ไดด้งันี ้

นิคม ชมพูหลง (2545) ไดส้รุปแนวคิดในการพฒันาหลกัสตูรระดบัทอ้งถ่ินไว ้
6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน  
2. การสรา้งหลกัสตูรฉบบัรา่ง  
3. การตรวจสอบหลกัสตูรฉบบัรา่ง  
4. การน าหลกัสตูรไปทดลองใช ้ 
5. การประเมินผลการน าหลกัสตูรไปทดลองใช ้ 
6. การปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือปรบัแกห้ลกัสตูร  
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ชวลิต ชูก าแพง (2561) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแต่ละรูปแบบ สรา้งขึน้
จากทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตรท่ีนกัวิชาการแตล่ะท่านยอมรบัและด ารงอยู่ในขณะนัน้ อาจจะเกิด
จากทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหรือสังเคราะหจ์ากหลายทฤษฎี น าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดทัง้ขัน้ตอนของการพฒันาหลกัสตูรแตล่ะรูปแบบ ดงันี ้

 
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร ์

Tyler (1949) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร ์(Ralph W. Tyler) 
ไดแ้ก่ หลักการและเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตร (Tyler rational) ท่ีว่าในการพัฒนาหลักสูตร
จะตอ้งตอบค าถามพืน้ฐาน 4 ประการ มีความมุ่งหมายของการศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนควร
แสวงหา 2) มีประสบการณท์างการศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนจดัขึน้เพ่ือใหบ้รรลความมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว ้3) จดัประสบการณท์างการศึกษาอย่างไรใหมี้ประสิทธิภาพ และ 4) ทราบไดอ้ย่างไรว่า
ความมุง่หมายท่ีก าหนดไวบ้รรลผุลแลว้ 

หลักการและเหตุผล 4 ประการนีจ้ะตอ้งตอบค าถามเรียงกันตามล าดบั 
ดงันัน้ ความมุง่หมายจึงเป็นสิ่งส  าคญัท่ีสดุท่ีจ  าก าหนดรายละเอียดในขอ้อ่ืน ๆ ตามมา รูปแบบการ
พฒันาหลกัสตูรของไทเลอรมี์ล าดบัขัน้ ดงันี ้

ขั้นท่ี 1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เริ่มจากการก าหนด
จดุมุง่หมายชั่วคราว โดยอาศยัขอ้มลูจากการศกึษาสงัคม ผูเ้รียน และความคดิของนกัวิชาการ  

ขั้นท่ี 2 การเลือกประสบการณ์ในการเรียนรู ้มีสิ่งท่ีต้องพิจารณา 
ไดแ้ก่ 

ขัน้ท่ี 3 การจดัประสบการณเ์รียนรู ้ควรจดัประสบการณใ์หเ้ป็นหน่วย
ท่ีจะตอ้งมีการส ารวจถึงความสมัพนัธใ์นดา้นเวลาและเนือ้หา  

ขัน้ท่ี 4 การประเมินผล และขัน้ตอนพิจารณาประสบการณก์ารเรียนรู้
ควรจัดให ้บรรลุตามจุดมุ่งหมายตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ซึ่งการประเมินผลนตอ้งสอดคลอ้งกับ
จดุมุง่หมาย ดงัรูปภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร ์
 

ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก (Lunenburg and Ornstein, 2000, อ้างถึงใน ชวลิต ชูก าแพง , 
2561, น. 24) 

 
2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

Saylor (1981) ไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันาหลกัสตูรตอ้งไม่ด  าเนินไปใน
ลกัษณะท่ีเป็นเสน้ตรง ควรจะเริ่มตน้ในขัน้ตอนหรือกระบวน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การก าหนดเปา้หมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขต 
ขั้นท่ี 2 การออกแบบหลักสูตร เป็นการตัดสินใจโดยใช้เป้าหมาย 

วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขต  
ขัน้ท่ี 3 การน าหลกัสตูรไปใช ้เป็นการตดัสินใจเกียวกบัการน าวิธีสอน

ตา่ง ๆ ท่ีไดอ้อกแบบไว ้
ขัน้ท่ี 4 การประเมินหลักสูตร ผูส้อนจะตอ้งเลือกใชว้ิธีประเมินแบบ

ตา่ง ๆ รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของเลเซอรเ์ล็กซานเดอร ์ดงัรูปภาพประกอบ 4 
 

การสงัคมศกึษา 

การศกึษาแนวคดิของ
นกัวิชาการ 

การศกึษาผูเ้รียน 

แหลง่ 
ขอ้มลู 

ปรชัญาการศกึษา 

ทฤษฎีการ
เรียนรู ้

ปรชัญาสงัคม 

กลั่น 
กรอง
เป็น
จดุมุง่
หมาย
จรงิ 

จดุมุง่หมายจรงิ 

การเลือกและการจดัประสบกาณก์ารเรียน 

การประเมินผล 

จดุมุง่
หมาย
ชั่ว 
คราว 
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การวางแผนหลกัสตูร (curriculum plan) อาศยัปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้ง  
วางแผนโดยผูร้บัผิดชอบภายในขอบเขตของหลกัสตูรท่ีเลือกและจาก 
แผนทัง้หมด เปา้หมาย วตัถปุระสงคแ์ละแผนทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของเลเซอรแ์ละอเล็กซานเดอร ์
 

(ชวลิต ชกู าแพง, 2561, น. 27)   
 

3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบของสกิลเบค 
Skilbeck (1984) ได้เสนอเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบมีฐานมาจาก

โรงเรียนซึ่งเป็นหลกัศตุรท่ีเกิดจากภายในและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ไมใ่ชห่ลกัสตูรท่ีก าหนดมา
จากภายนอก ท าใหทุ้กคนมีส่วนรว่มส าหรบัการเปล่ียนแปลงและการปรบัปรุงคณุภาพการศกึษา 
การพัฒหลักสูตรท่ีมีฐานมาจากโรงเรียนเป็นการวางแผน การออกแบบ การน าไปใชเ้พ่ือให้บัง
เกิดผลและการประเมินผลตามขอ้ก าหนดการเรียนรูข้องผูเ้รียนโดยสถาบนัการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

1. วิเคราะหส์ถานการณ ์(analysis situation) 
2. นิยามจดุประสงค ์(define objective) 

จดัประสบการณเ์รียนรู ้

จดัประสบการณเ์รียนรู ้

การออกแบบหลกัสตูร
(curriculum design) 
ตดัสนิใจโดยกลุม่ผูร้บัผิดชอบ
ขอ้มลูตา่งๆ ของหนว่ยงาน
ทางสงัคมและการเมือง 

การใชห้ลกัสตูร  
(curriculum 
implementation)  การ
ตดัสนิใจในการด าเนินการ
สอนโดยครู หลกัสตูรจะประกอบ 

การประเมินผลหลกัสตูร
(curriculum evaluation) 
การรตดัสนิในการประเมิน
ความกา้วหนา้ของนกัเรยีน
เป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบั
การจดัท าหลกัสตูรตอ่ไป 

ขอ้มลูยอ้นกลบั 
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3. ออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน (design) 
4.ข ย า ย ค ว า ม แ ล ะ ก า ร น า ห ลั ก สู ต ร ไป ใ ช้ ( interpret and 

implementation) 
5. ประเมินผลการเรียนรูแ้ละการประเมินหลกัสตูร (evaluate) 

 
4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ สงัด อุทรานันท ์

สงัด  อุทรานันท์ (2532) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร โดยยึด
หลักการพัฒนาหลักสูตรทั้งระบบ โดยแบ่งเป็นการร่างหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้และการ
ประเมินผลหลักสูตรทั้งระบบอีกด้วย แบ่งออกเป็นขั้นตอนซึ่งสามารถแสดงเป็นรูว้ัฏจักรของ
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรได ้ดงัภาพประกอบ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 รูปภาพวฏัจกัรของกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของ สงดั  อทุรานนัท  ์

 
 (ชวลิต ชกู าแพง, 2561, น. 29) 

 
ชวลิต ชกู าแพง (2561) รูปแบบการพฒันหลกัสตูรท่ีไดมี้ผูน้  าเสนอไวจ้าก

ทฤษฎีการพฒันาหลกัสตูรแตล่ะแบบมีความคลา้ยคลงึในสว่นท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของ
หลกัสตูร แตก็่มีสว่นท่ีแตกตา่งกนัคือ การน าเสนอขัน้ตอนท่ีท าใหมี้ความละเอียด ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความชัดเจนสู่การปฏิบตัิจริงมากขึน้ และการน าเสนอแ นวคิดของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
สามารถท าไดท้ัง้แบบนิรนยัและอุปนยัหรืออาจเป็นการพฒันาหลกัสูตรในระยะใดระยะหนึ่งของ
การสรา้งหน่วยการเรียนการสอน หรือในระยะของการพฒันาหลกัสูตรใหญ่ของการเรียนในระดบั

การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 

การประเมินผลการใช้
หลกัสตูร 

การน าหลกัสตูรไปใช ้

ปรบัปรุงแกไ้ข 

การคดัเลอืก 
และจดัเนือ้หาสาระ 

การก าหนดจดุมุง่หมาย 

การก าหนดมาตราการวกัาร
สดัและประเมินผล 
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หนึ่ง และเป็นเพียงการสรา้งหลักสูตรหรือการพัฒนหลักสูตรทัง้ระบบ  โดยจัดกระท าตัง้แต่การ
สรา้งหรือรา่งหลกัสตูร การน าไปใช ้และการประเมินหลกัสตูร  

 
ประเภทของการประเมินหลักสูตร 

การจ าแนกประเภทของการประเมินหลกัสูตรขึน้อยู่กบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนก 
ไดแ้ก่ 1) ยดึมุง่หมายและลกัษณะการใชข้อ้มลูประกอบการตดัสินใจเป็นเกณฑ ์2) การจ าแนกตาม
ชว่งเวลาของการด าเนินการหลกัสตูรดงันี ้ 

1. จ าแนกโดยยึดจดุมุง่หมายและลกัษณะการใชข้อ้มลูประกอบการตดัสินใจ
เป็นเกณฑแ์บง่ได ้2 ประเภท  

1.1 การประเมินความกา้วหนา้ (formative evaluation) เป็นการประเมิน 
ท่ีมุ่งเนน้ตรวจสอบขอ้เด่นขอ้ดอ้ยในส่วนประกอบของหลกัสูตรเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการแกไ้ข
ปรบัปรุงเป็นส าคญั เชน่ การจดัท าหลกัสตูรอบรมเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์นการเรียนการสอน
ใหก้ับครูในสถานศึกษา การประเมินความกา้วหนใ้นการอบรมวนัแรก จะน าไปสู่การปรบัป รุงใน
วนัท่ีสอง หรือวันถัดไปของการอบรมซึ่งจะช่วยลดโอกาสความสูญเปล่าในการอบรม รวมทัง้จะ
ชว่ยใหกิ้จกรรมการอบรมในวนัถดัไปๆไป มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

1.2 การประเมินผลเพ่ือสรุปรวม (Summative evaluation) เป็นการ
ประเมินเพ่ือการประมวลผลโดยสรุปรวมทัง้ในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูร หรืออาจ
กล่าวไดว้่าเป็นการประมินท่ีมุ่งเนน้ตรวจสอบผลลพัธ ์หรือผลผลิตท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตักิารหรือ
จากหรกัสูตรว่า เกิดผลดีหรือสมัฤทธิผลตามความถนดัของหลกัสตูรหรือไม่ การประเมินเพ่ือสรุป
รวมนีอ้าจน าไปสูก่ารตดัสินใจในการยกเลิกหรือจะขยายผลหลกัสตูรในวงกวา้งมากขึน้ในอนาคต 
 

บทสรุป 
การประเมินหลกัสตูรเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งท่ีส  าคญัของพฒันาหลกัสตูร การ

ประเมินหลกัสตูร หมายถึง การตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรในลกัษณะท่ีเป็นการตดัสินคณุคา่ 
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ทัง้นีจุ้ดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรบัปรุง
แกไ้ขและตดัสินคณุภาพของหลกัสูตรและเพ่ือติดตามผลผลิตของหลกัสูตร ส าหรบัประเภทของ
การประเมินหลกัสตูรโดยยดึจดุมุ่งหมายและลกัษณะการใชข้อ้มลูประกอบการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การ
ประเมินความก้าวหน้า และการประเมินเพ่ือสรุปรวม หรือการจ าแนกตามช่วงเวลาของการ
ด าเนินการหลกัสูตร ไดแ้ก่ การประเมินก่อนการใชห้ลกัสูตร การประเมินระหว่างการใชห้ลกัสูตร
และการประเมินหลกัการใชห้ลกัสตูร 
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2.3 การประเมินผล 
พืน้ฐานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

การวดัและประเมินผลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ โดยเฉพาะในกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน ซึ่งครูผูส้อนจะตอ้งก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรู ้แลว้จงึจดักิจกรรมการเรียน
การสอน หลงัจากนัน้ท าการวดัและประเมินผลการสอนท่ีเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไวห้รือไม ่ 

 
ความหมายการประเมินผล (Evaluation) 

ไดมี้นกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี ้
Guilford (1954) ไดน้ิยามว่า การประเมินผลเป็นการตดัสินคุณค่าของการ

กระท า 
Good (1959) ได้นิยามว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการในการตัดสิน

ความส าคญัของปรากฏการณอ์ย่างหนึ่งกบัปรากฏการณอี์กอย่างหนึ่ง โดยใชม้าตรฐานท่ีก าหนด
ไว ้

Green (1970) ไดน้ิยามว่า การประเมินผล เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวดัอยา่งมีระบบ 

ชวลิต ชูก าแพง (2561) การประเมินหลกัสูตร เป็นกระบวนการคน้หาขอ้มูล 
เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับคณุค่าของหลกัสูตร โดยอาศยัผลจากการวดัในแง่มุมต่าง ๆ ของหลักสูตร
เพ่ือน ามาพิจารณาว่ามีผลตามความมุ่งหมายท่ีวางไวห้รือไม่ สมควรท่ีปรบัปรุงเปล่ียนแปลงหรือ
พฒันาไวใ้ชต้่อไปหรือไม่ ซึ่งการประเมินหลักสตูรจะมีขอบข่ายกวา้งขวางการทดลองใชห้ลกัสูตร 
ผลของการทดลองหลักสูตรเป็นเพียงผลส่วนหนึ่งของการประเมินหลักสูตร โดยจ าเป็นต้อง
พิจารณาอย่างรอบดา้น รวมความถึงการประเมินเอกสารหลักสูตร การเตรียมการ กระบวนการ 
และผลของหลกัสตูร 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า การประเมินผลเป็นกระบวนการอย่างมีระบบโดยการน า
ขอ้มูล ทัง้หลายท่ีไดจ้ากการวดัมาพิจารณาวิเคราะห ์แปลความหมาย เพ่ือท่ีจะตดัสินหรือสรุป
คณุภาพและคณุลกัษณะตา่ง ๆ  ท่ีไดจ้ากการวดัผล 

 
จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 

จดุมุง่หมายของการประเมินหลกัสตูร 4 ประการ (อ านาจ จนัทรแ์ปน้, 2540) คือ 
1. เพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตรว่าสามารถสนองต่อวัตถุประสงคท่ี์ตอ้งการ

หรือไม ่
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2. เพ่ืออธิบายลักษณะส่วนประกอบในด้านจุดมุ่งหมาย เนื ้อหาสาระ
กระบวนการเรียนรูกิ้จกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนและการวัดผลในแง่ของความ
คลอ้งจองสมัพนัธ ์

3. เพ่ือพิจารณาระบบของการบริหารหลักสูตรว่าเป็นไปในแนวทางท่ี
เหมาะสมหรือเอือ้อ านวยตอ่การใหบ้รรลจุดุประสงคห์รือไมเ่พียงใด 

4. ทิศนา แขมมณี (2544) เพ่ือดผูลท่ีเกิดจากการใชห้ลกัสูตรว่าเป็นอย่างไร 
การประเมินผลหลกัสตูรใด ๆ ก็ตามจะมีจดุมุง่หมายคลา้ยคลงึกนั 

สรุปไดว้่า จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร เพ่ือให้ทราบถึงผลการใช้
หลักสูตร หรือประเมินผการเรียนรูต้ามหลกัสูตรของผูเ้รียน เพ่ือท่ีจะน าไปสู่การพฒันา ปรบัปรุง
หรือแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรบั 

 
ความสัมพันธร์ะหว่างหลักสูตรและการประเมิน 

Oliva (2009) ไดย้ังไดก้ล่าวว่าการประเมินเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีรวบรวม
ขอ้มูลและพิจารณาตัดสินส าหรบัการปรบัปรุงระบบการประเมินเป็นสิ่งจ  าเป็นของการพัฒนา
หลักสูตรการประเมินหลักสูตรเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาหลักสูตรการประเมินจึงมี
ความหมายท่ีเป็นการสิน้สดุของวงจรหรือเริ่มตน้ของกระบวนตอ่จากกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 

จากแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับหลักสูตรและแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับการประเมิน
ผูเ้ขียนสรุปความสมัพนัธร์ะหวา่งกระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการประเมินไดด้งัตาราง 1 ดงันี ้ 
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ตาราง 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างกระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการประเมิน 
 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การด าเนินการประเมิน 
การออกแบบหลักสูตร 
-การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 
 
-การก าหนดจดุหมายและเนือ้หาหลกัสตูร 
 
-การทดลองใชห้ลกัสตูร 
-การน าหลกัสตูรไปใช ้
-การจดัการเรียนการสอนของครู 
-การเรียนรูข้องผูเ้รียน 
-การนิเทศก ากบัตดิตาม 
 
 
การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
-ประเมินคณุภาพของผูส้  าเร็จการศกึษาตาม
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  
-ประเมินผลกระทบของหลกัสตูรท่ีมีตอ่ชมุชน
และสงัคม 

การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร 
-ประเมินเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นดา้น
ตา่งๆ เพ่ือพฒันาหลกัสตูร 
-ประเมินความถกูตอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ทางดา้นหลกัสตูรหรือนกัศกึษา 
-ประเมินความเป็นไปไดใ้นการใชห้ลกัสตูร
ภาคสนามโดยการทดลองใชน้  ารอ่งหลกัสตูร 
การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร 
-ประเมินคณุภาพของการจดัการเรียนการสอน 
-ประเมินคณุภาพของผลการเรียนรู ้
-ประเมินคณุภาพของการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
การใชห้ลกัสตูร 
การประเมินหลังการใช้หลักสูตร 
-การประเมินสมัฤทธิผลของหลกัสตูร 
-การประเมินหลกัสตูรทัง้ระบบ 
-การประเมินคา่ใชจ้า่ยความคุม้ทนุ 

 
จากตาราง  1 ความสัมพันธ์ระหว่ างการพัฒ นาหลักสูตรและการประเมิ น ใน

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นขัน้ตอน กล่าวคือ การอออกแบบ
หลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใช ้และการประเมินหลกัสตูร จะตอ้งมีการด าเนินการประเมินในแตล่ะ
ขัน้ตอนเพ่ือให้ไดร้บัขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละขัน้ตอนของ
กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

3.1 การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดส้รา้งความรู้

ดว้ยตนเองเป็นหลัก ให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการคิด
วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เป็นการมุ่งเน้นท่ีตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้สอนต้องมีวิธีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละทกัษะท่ีจะพฒันา ใหเ้ป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคโ์ดยการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซึ่งมีหลายรูปแบบ ตัง้แตก่ารมีส่วนรว่ม
ในการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นบางส่วน จนถึงผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการเรียนรูด้ว้ยตนเองทัง้หมด และ
ผูส้อนตอ้งค านึงถึงปัจจยัสนบัสนนุดา้นการรูค้ิด ปัจจยัดา้นแรงจงูใจและอารมณ ์ความรูส้ึก ปัจจยั
ดา้นพัฒนาการสังคม ปัจจัยดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนว
ทางการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คณุภาพตอ่ไป (ณิรดา เวชญาลกัษณ,์ 2561) 

 
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จากพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ 2542 ในมาตราท่ี 42 ไดก้ าหนดแนวทาง
ในการจดัการเรียนรู ้ตอ้งยึดว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่า
ผูเ้รียนส าคญัท่ีสดุ ดงัท่ีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “ผูเ้รียนเป็นส าคญั” ดงัตอ่ไปนี ้

ประเวศ วะสี (2543) ไดใ้หค้วามหมายวา่ เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้เอาชีวิตจริง
ของผูเ้รียนเป็นตวัตัง้ โดยเรียนรูเ้พ่ือสรา้งปัญหาใหรู้จ้กัตนเอง รูจ้กัโลก และสามารถพึ่งตนเองได ้
ทัง้ทางเศรษฐกิจ จิตใจ สงัคม อยู่รว่มกนัอย่างมีดลุภาพ สามารถเรียนรูไ้ดอ้ยา่งตอ่เน่ือง ไดอ้ยา่งมี
ความสขุสนกุสนาน และเกิดฉนัทะในการเรียนรู ้

ทิศนา แขมมณี (2545) ไดใ้หค้วามหมายวา่ เป็นการจดัสภาพการณข์องการ
เรียนรูท่ี้ใหผู้เ้รียนไดมี้บทบาท มีส่วนรว่มอย่างต่ืนตวัทัง้ทางกาย สติปัญญาอารมณ์ และสงัคม ใน
กระบวนการเรียนรู ้โดยผูเ้รียนมีบทบาทมากกวา่ผูส้อน 

ณิรดา เวชญาลกัษณ ์(2561) ไดใ้หค้วามหมายว่า การยึดผูเ้รียนทุกคนว่ามี
ความสามารถเรียนรู ้และสามารถพฒันาตนเองได ้เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้เพ่ือสรา้งปัญญาใหรู้จ้กั
ตนเอง รูจ้ักโลก สามารถพึ่งตนเองได ้เป็นการเรียนรูท่ี้ผู้เรียนมีศักยภาพ ไดร้บัการพัฒนาเต็ม
ศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์เรียนรูอ้ย่างมีความสุข ใหผู้เ้รียนมีบทบาทหรือมีว่วนร่วม ทัง้ทาง
กาย สตปัิญญา อารมณ ์และสงัคม ในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูท่ี้ผูส้อนจดัขึน้ 
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สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ เป็นการยดึผูเ้รียนเป็น
ส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนไปพรอ้ม  ๆ  กนั ทัง้ทางกาย สติปัญญา อารมณ ์และสงัคม โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากปัญหา สภาพปัจจุบันท่ีเป็นจริงเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถรูจ้ักคิดวิเคราะห ์
แกปั้ญหา และน าไปปรบัใชจ้รงิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 
ตัวบ่งชีก้ารจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตวับง่ชีข้องการการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีผูส้อนโดยทั่วไปจะใชเ้ป็นหลกั
ในการสอน และยดึถือเป็นแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1. พระราชบัญญัติการศึกษา 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใ้หส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินงาน
ดงัตอ่ไปนี ้(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2545) 

1) จดัเนือ้หาสาระ และกิจกรรมการเรียนรูใ้หมี้ความน่าสนใจ สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ และความถนดัของผูเ้รียน ซึ่งตอ้งค านงึความแตกตา่งของบคุคล 

2) การฝึกทกัษะการคิด จะตอ้งเผชิญสถานการณ ์และการประยกุตป์รบั
ใชค้วามรูท่ี้สามารถน าไปใช ้เพ่ือปอ้งกนัการเกิดปัญหา และสามารถแกไ้ขปัญหา 

3) การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง โดย
เนน้การฝึกใหป้ฏิบตัแิละท าได ้ท าเป็น คดิเป็น รกัในการอา่น ท่ีสามารถสง่เสรมิการใฝ่รูท่ี้ถกูตอ้งได้
อยา่งตอ่เน่ือง 

4) จัดการเรียนรู ้ท่ีจะตอ้งผสมผสานสาระความรูใ้นดา้นต่าง ๆ ท่ีสมดุล
ทัง้การปลกูฝังคณุธรรม และคา่นิยมในทางท่ีดี รวมถึงคณุลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทกุวิชา 

5) ส่งเสริมให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อม ส่ือการเรียน และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ท่ีส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้รอบรู ้สามารถน าการวิจัยไปใชใ้นกระบวนการเรียนรู ้
ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรูไ้ปดว้ยกนั 

6) จดัการเรียนรูไ้ดทุ้กเวลาในสถานท่ี โดยท่ีประสานขอความรว่มมือกับ
บดิา มารดา ผูป้กครอง และชมุชน เพ่ือรว่มกนัท่ีจะพฒันาผูเ้รียนมีศกัยภาพ 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้พัฒนาแนวทางการ
ประเมินตามมาตราฐานการศึกษาแห่งชาติไว้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญัไดมี้การระบุตวับา่งชีไ้วใ้นมาตราฐานท่ี 6 ท่ีว่า การจดัการเรียนรูโ้ดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีโอกาส
ในการแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนเปล่ียนบทบาทจากผูใ้หม้าเป็นผูชี้น้  าความรูแ้ละจดั
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ประสบการณ์การเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งมีตัวบ่งชีด้ังนี ้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาติ, 2543 อา้งถึงใน ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2559)  

1) การมีกิจกรรมการเรียนรูท่ี้หลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาตขิองผูเ้รียน 
2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนสืบคน้ คน้ควา้ สังเกต รวบรวม

ขอ้มลูวิเคราะห ์คดิอยา่งหลากหลาย สรา้งสรรค ์และสามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
3) มีการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้กระตุน้ใหผู้เ้รียนรูจ้กัศกึษาหาความรูแ้ละ

แสวงหาค าตอบดว้ยจนเอง 
4) มีการน าความรูภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยีและสิ่งท่ีเหมาะสมมา

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
5) มีการจดักิจกรรมเพื่อฝึกและสง่เสรมิคณุภาพและจรยิธรรมของผูเ้รียน 
6) มีการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ผ็เรียนไดร้บัการพฒันาสุนทรียภาพ

อยา่งครบถว้นทัง้ดา้นดนตร ศลิปะ และกีฬาเขต 
7) ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น และการ

รบัผิดชอบตอ่กลุม่ 
8) มีการประเมินพฒันาการของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและตอ่เน่ือง 
9) ผูเ้รียนรกัโรงเรียนของตนและมีความกระตือรือลน้ในการไปโรงเรียน 

        
หลักการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนตอ้งมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าผู้สอนโดย “การมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัว” หรือ “Active 
Participation” นีไ้ม่ไดห้มายความถึงเฉพาะลักษณะท่ีแสดงออกทางกายอย่างกระฉับกระเฉง
เท่านั้น แต่หมายถึงความกระฉับกระเฉง ทั้งทางกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังท่ี
นกัวิชาการไดก้ลา่วถึงหลกัการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไวอ้ย่างหลากหลาย ดงัตอ่ไปนี ้

ทิศนา แขมมณี (2545) ไดเ้สนอหลกัการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไว ้
ดงันี ้

1. การมีสว่นรว่มอยา่งสว่นตวัทางกาย (Physical Participation)  
หมายถึง การมีความพรอ้มทางดา้นร่างกาย กายต่ืนตวัพรอ้มท่ีจะ

รบัรู ้การยท่ีต่ืนตวัมกัท่ีจะเป็นกายท่ีเคล่ือนไหวท าใหร้า่งก่ยต่ืนตวั ช่วยคนเกิดความพรอ้มท่ีจะรบัรู ้
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และเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ดงันัน้ การเคล่ือนไหวท ากิจกรรมตา่ง ๆ อยา่งหลากหลายเหมาะสม จ าเป็นสิ่ง
ท่ีชว่ยใหบ้คุคลเกิดการเรียนรู ้เชน่ การใหผู้เ้รียนไดอ้อกไปส ารวจสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียน 

2. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม อ ย่ า ง ส่ ว น ตั ว ท า งส ติ ปั ญ ญ า  ( Intellectual 
Participation) 

หมายถึง การต่ืนตวัทางสมองหรือต่างความคิด หากบุคคลตอ้งใช้
ความคิดและเต็มใจท่ีจะคิด มีความคิดจดจ่ออยู่กับเรื่องท่ีเรียนรู ้บุคคลนัน้ย่อมมีโอกาศท่ีจะเกิด
การเรียนูท่ี้ดี การเคลือนตวัทางความคิดก็เกิดขึน้ได ้ก็ตอ้งอาศยัสิ่งเรา้ท่ีทา้ทายความคิด เช่น การ
หาโจทยปั์ญหาในชีวิตประจ าวนัมาใหเ้ด็กฝึกคดิแกปั้ญหา 

3. การมีสว่นรว่มอยา่งตื่นตวัทางสงัคม (Social Participation)  
หมายถึง การส่วนตัวอันเกิดขึน้จากความสัมพันธ์ทางสังคม หาก

บคุคลไดมี้โอกาสท่ีจะปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นจะรูส้ึกต่ืนตวัสนุกและไดเ้รียนรูเ้พิ่มขึน้ เน่ืองจากมนษุย์
เป็นสัตว์สังคม จึงชอบท่ีจะติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หากอยู่ เพียงล าพังจะรู้สึกหงอยเหงา 
นอกจากนัน้การสมัพนัธจ์ะช่วยใหบุ้คคลไดเ้รียนรูจ้ากกันและกันดว้ย เช่น การใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม
ท างานรว่มกนั 

4. การมีสว่นรว่มอยา่งตื่นตวัทางสงัคม (Emotional Participation)  
หมายถึง สิ่งท่ีเรียนแสดงออกมาทางอารมณ์หรือทางความรูส้ึกของ

บคุคล หากสิ่งท่ีเรียนท าใหบ้คุคลรูส้ึกสนกุบุคคลนัน้ก็ย่อมตอ้งการและสนใจท่ีจะเรียนรูอี้ก ในทาง
ตรงกันข้ามหากสิ่งท่ีเรียนรูท้  าให้บุคคลเทียบและไม่ได้รบัผลประโยชน์ บุคคลนั้นก็อาจจะไม่
ตอ้งการหรือไม่ชอบท่ีจะเรียนรูส้ิ่งนัน้อีก เช่น การใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกแหล่งการเรียนรูท่ี้ตนเองสนใจ
อยากจะเรียนรู ้

กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ไดเ้สนอหลักในการจัดการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั ดงันี ้

1. การเรียนรูจ้ะตอ้งเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน โดยจะตอ้งใหผู้เ้รียนได้
มีบทบาทและสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนรูข้องตนเอง 

2. การเรียนรูส้ามารถเกิดขึน้ไดทุ้กแหล่งโดยทั่วไป แมแ้ต่ประสบการณ ์
ความรูส้กึของแตล่ะคน สามารถเป็นแหลง่เรียนรูท่ี้ส  าคญัไดด้ว้ย 

3. การเรียนรูท่ี้ดีจะตอ้งการเรียนรูท่ี้เกิดจากความเข้าใจ จึงจะให้ช่วย
จดจ าและสามารถใชก้ารเรียนรูน้ัน้ใหเ้ป็นประโยชนไ์ด ้การเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนคน้พบดว้ยตนเองนัน้มี
สว่นชว่ยใหเ้กิความเขา้ใจลกึซึง้ และจดจ าไดดี้ 
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4. การเรียนรูก้ระบวนการเรียนรูมี้ความส าคญั หากผูเ้รียนเขา้ใจและมี
ทักษะในเรื่องนีแ้ล้วจะสามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรูแ้ละค าตอบต่าง ๆ ท่ีตน
ตอ้งการได ้

5. การเรียนรูท่ี้มีความหมายแก่ผูเ้รียน คือ การเรียนรูท่ี้ผู้เรียนสามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

ณิรดา เวชญาลกัษณ ์(2561) ไดส้รุปหลกัการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผู้เรียนเป็น
ส าคญั ไวคื้อ ผูส้อนควรใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่ืนตวั ทัง้ทาง
กาย สติปัญญา ทางอารมณ์ และสังคม โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียนนัน้ตอ้ง
ต่ืนตวัในกระบวนการเรียนรูร้วมทัง้เป็นกระบวนการเรียนท่ีมีชีวิตชีวา ผู้เรียนไดเ้รียนรูก้ระบวนการ
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ ผูส้อนควรใชห้ลักการทางจิตวิทยาช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถ
คน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง โดยสิ่งท่ีเรียนรูต้อ้งมีความหมายและสามารถน าสิ่งท่ีเรียนรูไ้ปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้ 

จากหลกัการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สรุปไดว้า่ กระบวนการจดั 
กิจกรรมการเรียนรูค้วรเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือลน้ ทัง้ทางรา่งกาย สติปัญญา อารมณ ์แล
สงัคม ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการต่ืนตวัพรอ้มท่ีจะเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา ทัง้นีจ้ะตอ้งใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูจ้ากแหล่งตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูจ้ากสถานการณจ์ริง สามารถ
ท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้และน าไปประยกุตป์รบัใชใ้นการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีผูส้อนสามารถน าไปใชไ้ดแ้บ่ง

ไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 2542) 
1. รูปแบบ Student-centred class เป็นรูปแบบท่ีผู้สอนยังมีบทบาทเป็นผู้

เตรียมเนือ้หาวัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนทัง้หมด ผูเ้รียนเป็นผ็ด  าเนินกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยมี
ผูส้อนคอยดแูลก ากบักิจกรรม ซึ่งลกัษณะกิจกรรมสว่นมากอาจเป็นกิจกรรมกลุม่หรือจบัคู่ 

2. รูปแบบ Learner – Based teaching รูปแบบผูส้อนจะลดบทบาทลง โดย
ท าหนา้ท่ีเป็นผูก้ระตุน้หรือมอบหมายใหผู้เ้รียนคน้ควา้เนือ้หาของเรื่องท่ีจะเรียน หรือจดัท าส่ือการ
เรียนรูข้ึน้ โดยใชค้วามรูป้ระสบการณค์วามช านาญพิเศษของผูเ้รียน 

3. รูปแบบ Leaner independence or Self-or เป็นรูปแบบท่ีผูเ้รียนเป็นอิสระ
จากชัน้เรียน ผูส้อนสามารถเลือกศกึษาจากส่ือท่ีจดัไวใ้นหอ้ง หรือศนูยก์ารเรียนรูด้ว้ยตนเอง แลว้
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เลือกท างานหรือปฏิบัติตามความตอ้งการความสนใจและศักยภาพของตนเองโดยศึกษาตาม
ล าพงัหรือจบัคูก่บัเพ่ือนก็ได ้

ณิรดา เวชญาลกัษณ ์(2561) ไดส้รุปรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ ไวว้่า การเรียนรูน้ั้นเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจากกระบวนการ
เรียนรู ้โดยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนค่อนขา้งถาวรหรือถาวร ซึ่งการจัดการท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญันัน้สามารถจดัไดห้ลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มจากระดบัท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมนอ้ย
กว่าผูส้อนหรือการมีบทบาทผูเ้รียนท่ีเท่า ๆ กัน กับผูส้อน และการเรียนท่ีผูเ้รียนมีบทบาทในการ
เรียนดว้ยตนเองมากกว่าผู้สอนตามล าดับ ทั้งนีก้ารเลือกรูปแบบการเรียนดังกล่าว ผู้สอนตอ้ง
พิจารณาในหลายส่วนประกอบกันว่าจะเลือกรูปแบบใด หรือจะผสมผสานกันอย่างไร โดย
พิจารณาจากจุดประสงคก์ารเรียนรู ้เนือ้หาสาระในการเรียน ลักษณะผู้เรียน ศักยภาพผู้เรียน 
วิธีการเรียนรูข้องผูเ้รียนแต่ละคน ศกัยภาพและความถนดัของผูส้อน บริบท สภาพสิ่งแวดลอ้มต่าง  ๆ   
ในการรียนรูน้ัน้ ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดใ้นอนาคต จาก
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สรุปไดว้่า เป็นกระบวนการของการเรียนรูท่ี้ให้
ความส าคญักับพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ของผูเ้รียนแต่ละคนไปในทางบวก และเป็น
การถาวร โดยมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบของการจดักิจจกรรมนัน้ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนรว่ม และ
บทบาทมากกว่าผูส้อน ทัง้นีจ้ะตอ้งค านึงถึงสภาพทั่วไปท่ีเอื ้ออ านวยตอ่การจดัการเรียนรูด้ว้ย เช่น 
ความเหมาะสมของผูเ้รียน ความถนดัของผูส้อน บริบท ความสอดคลอ้งของจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
และเนือ้หา ตลอดจนสิ่งแวดลอ้มโดยทั่วไป เพ่ือเป็นส่วนส าคญัในการพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดการ
เรียนรูท่ี้ดีไดด้ว้ยตนเอง 
 

ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการจดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน

โดยผู้สอนพิจารณาจากความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ตั้งนั้นจึงต้อง
ค านงึถึงปัจจยัสนบัสนนุเพ่ือสง่เสรมิใหเ้กิดการเรียนรู ้ดงัท่ีนกัวิชาการไดก้ลา่วไวด้งัตอ่ไปนี ้
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ผูเ้รยีน
เรยีนย
น 

 
 
 
 
 

      

 

 
     

          การเรยีนรู ้
         
 
                             

 
 
 

 
การบรูณาการปัจจยัตา่ง ๆ  

ท่ีมีอิทธิพลตอ่ผูเ้รียนและการเรียนรู ้
           ปัจจยัดา้นการรูค้ิดและการรูค้ิดท่ีเกิดจากตนเอง 
           ปัจจยัดา้นแรงจงูใจและอารมณค์วามรูส้กึ 
           ปัจจยัดา้นการพฒันาการทางสงัคม 
           ปัจจยัดา้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

 
ภาพประกอบ 6 แบบการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั : แนวคิดท่ีเป็นองคร์วม 

ท่ีมา : (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546, น. 19) 
 

จากภาพประกอบ 6 หลกัการทางจิตวิทยาเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 14 ขอ้ ของแตล่ะ
ปัจจยัมีดงันี ้

 
1. ปัจจัยด้านการรู้คิดและการรู้คิดทีเ่กิดจากตนเอง 

1.1 ลกัษณะของกระบวนการท่ีเรียนรู ้จะเรียนรูเ้นือ้หาท่ีซบัซอ้นไดดี้ ก็ต่อเม่ือมี
ความตัง้ใจ สรา้งความหายจากขอ้มูล และประสบการณท่ี์ไดร้บั ซึ่งผูเ้รียนอาจสรา้งความหมาย
จากขอ้มลู ประสบการณ ์ความคดิอา่น และความเช่ือมโยงของตน 

1.2 เป้าหมายของกระบวนการเรียนรู ้เม่ือผูเ้รียนไดร้บัการสนับสนุนและชีแ้จง
จากผูส้อน ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเรจ็  

ผูเ้รยีน การ
เรยีนรู ้

ผูเ้รยีน 
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1.3 การสรา้งความรู ้ผูเ้รียนท่ีประสบผลส าเรจ็สามารถเช่ือมโยงขอ้มลูใหม่ท่ีไดร้บั
ใหเ้ขา้กบัความรูท่ี้มีอยูเ่ดมิดว้ยวิธีการตา่ง ๆ ท่ีมีความหมาย  

1.4 การคิดเชิงกลยทุธ ์ท่ีผูเ้รียนประสบผลส าเร็จ จะสามารถสรา้งและใชก้ลยทุธ์
การคดิ และเหตผุล การเรียนรูท่ี้ซบัซอ้นไดผู้เ้รียนท่ีประสบผลส าเรจ็จะตอ้งคิดแบบเชิงกลยทุธ ์

1.5 การคิดทบทวนเก่ียวกับความคิดของตน กลยุทธ์ในระดับสูงท่ีเลือกสรร 
ช่วยเหลือใหค้วามสะดวก ในการคิดเชิงสรา้งสรรคแ์ละการคิดอย่างมีวิจารญาณ ผูเ้รียนท่ีประสบ
ผลส าเรจ็สามารถพินิจพิเคราะหว์า่ตนคดิ และเรียนรูไ้ดอ้ยา่งไร  

1.6 สภาพแวดลอ้มของการเรียนรูไ้ดร้บัอิทธิพลทางสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม
เทคโนโลยี และการจดัการเรียนรู ้รวมทัง้วิธีเรียนรู ้ซึ่งมีผลทัง้ทางบวกและทางลบ  

 
2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจและอารมณ ์

2.1 ปัจจยัดา้นแรงจงูใจท่ีมีตอ่การเรียนรู ้แรงจงูใจของผูเ้รียนท่ีมีอิทธิพลตอ่สิ่งท่ี
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู ้ 

2.2 แรงจูงใจภายในท่ีเรียนรูใ้นการสรา้งสรรค ์การคิดระดบัสูง ตลอดจนความ
อยากรูอ้ยากเห็นของผูเ้รียน  

2.3 ผลของแรงจูงใจท่ีมีความพยายาม ผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามพยายามและตอ้ง
ฝึกปฏิบตัใิหม้าก  

 
3. ปัจจัยด้านการพัฒนาการทางสังคม 

3.1 อิทธิพลดา้นพัฒนาการท่ีมีต่อผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ จากประสิทธ์ิผลเม่ือ
ค านึงถึงการพัฒนาการท่ีแตกต่างกันทัง้ทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมสิ่งท่ีผู้
เรียนรูเ้หมาะสมกบัระดบัพฒันาการของตน และมีการน าเสนอดว้ยวิธีการท่ีสนกุและนา่สนใจ  

3.2 อิทธิพลทางสงัคมท่ีมีต่อการเรียนรู ้ท่ีไดร้บัอิทธิพลมาจากการมีปฏิสมัพนัธ์
ทางสังคม และการสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การส่ือสารจะมีมากขึน้เม่ือผู้เรียนไดมี้โอกาสสรา้ง
ปฏิสมัพนัธ ์และความรว่มมือกบัผูอ่ื้น ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสใชแ้นวคดิและวิจารณญาณ ท่ีจะ
น าไปสูก่ารพฒันาทางดา้นสงัคมและจรยิธรรมท่ีสงูขึน้ 
 

4. ปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4.1 ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลในการเรียนรู ้ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาสิ่งตา่ง ๆ ท่ี

ผูเ้รียนชอบ  
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4.2 การเรียนรูแ้ละความหลากหลายการเรียนรู้จะมีประสิทธิผลมากท่ีสุดเม่ือ
ค านึงถึงความแตกตา่งกนัของผูเ้รียน ผูส้อนตอ้งใหค้วามเอาใจใส่ ท่ีตอ้งรบัรูค้วามแตกตา่งระหวา่ง
บคุคล  

4.3 การประเมินผลอย่างเหมาะสม การประเมินเชิงกระบวนการ และการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิ ซึ่งเป็นสว่นส าคญัซึ่งไมอ่าจแยกออกจากกนัไดใ้นกระบวนการเรียนรู ้

ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2561) ได้สรุปปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ี้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ กระบวนการเรียนรูท่ี้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น 
ขึน้อยู่กับปัจจัยส าคญัท่ีช่วยให้การสนับสนุนหลายประการ โดยเริ่มท่ีผู้สอนตอ้งมีความเช่ือว่า
ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรูไ้ด้ มีการจัดสาระการเรียนรูท่ี้สมดุลย ์เหมาะสมกับวัย ความถนัด 
ความสนใจ และความคาดหวงัของสงัคมในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้
โอกาสไดค้ิดทิศทางสรา้งสรรคท์  างานดว้ยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยมีแหล่ง
เรียนรูท่ี้หลากหลายเช่ือมโยงกับเครือข่ายอ่ืน เช่น ชุมชน ครอบครวั สังคม องคก์รต่าง ๆ ภายใต้
บรรยากาศการเรียนรูท่ี้มีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

จากปัจจยัสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สรุปไดว้่า ปัจจัย
สว่นส าคญัท่ีสนบัสนนุการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีหลายประการ ทัง้นีผู้ส้อนจะตอ้งค านงึถึง
ความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง และความสนใจจากตวัผูเ้รียน ชมุชนทอ้งถ่ิน และสงัคมเป็นหลกั 
เพ่ือสามารถพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูด้ว้ยตยเอง ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียน
กับผูส้อนท่ีสามารถเช่ือมโยงความรู ้ความคิดในเหตุการณ์และสิ่งแวดลอ้มรอบตวัของผูเ้รียน ท่ี
ส่งผลท าให้ผู้เรียนสามารถน าผลจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ปรับใช้ได้จริงในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั 
 

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แนวทางในการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีผูส้อน

หาวิธีการท่ีจะสามารถสรา้ง และพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดคณุลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีเป็นความตอ้งการในยคุ
โลกา     ภิวตัน ์โดยจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัตวัผูเ้รียน ควรสง่เสรมิใหผู้เ้รียนรูจ้กัการเรียนรูไ้ดด้ว้ย
ตนเองกบัเรื่องท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถ และความตอ้งการ ท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพตนเอง
ไดอ้ย่างเต็มท่ี ส าหรบัผูส้อนในการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ (ณิรดา เวชญา
ลกัษณ,์ 2561) 
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1. ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู ้และจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้หมี้ความ
ยืดหยุน่ 

2. สรา้งใหผู้เ้รียนมีความรู ้เขา้ใจดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
3. กระตุน้และส่งเสริมการคิด การคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ หรือ

แหลง่ขอ้มลูท่ีหลากหลายดว้ยตนเองและการแสดงออกของผูเ้รียน 
4. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกเรียนรูค้วามตามถนดัและความสนใจ 
5. โอกาสใหใ้ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลู และการจดัการกระท าขอ้มลู 
6. ใหผู้เ้รียนไดเ้ช่ือมโยง และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิใหม้ากท่ีสดุ 
7. เนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคดิ ปฏิบตั ิและปรบัปรุงตนเอง 
8. สง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธแ์ลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกนัจากเพ่ือนในกลุม่ 
9. สง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกท างานเป็นทีม วินยัและความรบัผิดชอบ จดั 

สิ่งแวดลอ้มและบรรยากาศการเรียนรูท่ี้เป็นกลัยาณมิตร อยา่งมีความสขุ  
10. ส่ือ และแหลง่การเรียนรูท่ี้หลากหลาย และสง่เสรมิการคดิ การกปั้ญหา  

และการศกึษาความรู ้ 
11. ประเมินผล และพฒันาทกุดา้นของผูเ้รียนอย่างตอ่เน่ืองและตรงในสภาพ

จรงิ  
12.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนประเมินและสะท้อนผลของการเรียนรูข้อง

ตนเองและเพ่ือแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 
ผูส้อนจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอว่าแนวคดิการจดัการเรียนรูเ้ป็นส าคญั มุ่งใหผู้เ้รียนมีบทบาทส าคญั
ในการเรียนรูโ้ดยการมีสว่นรว่มอย่างตื่นตวั ทัง้ในดา้นรา่งกาย สตปัิญญาสงัคม และอารมณ ์สรา้ง
ความรู ้โดยกระบวนการกลุม่ และการเรียนแบบรว่มมือกนัเรียนรู ้ 
 

สรุป 
การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นวิธีการจดัการของผูส้อน ควรค านึง

วา่ผูเ้รียนทกุคนนัน้มีความสามารถท่ีจะเรียนรูแ้ละมีการพฒันาตนเองได ้ใหผู้เ้รียนรูรู้จ้กัตนเอง รูจ้กั
โลก สามารถพึ่งตนเองได ้และเรียนรูอ้ย่างมีความสขุ ซึ่งตวับง่ชีท่ี้ส  าคญั ประกอบดว้ย จดัเนือ้หา
สาระและกิจกรรมท่ีตรงกับความสนใจของผู้เรียน โดยให้ลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์จริงท่ี
หลากหลาย สง่เสรมิศกัยภาพของผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการคดิตดัสินใจดว้ย 



 65 
 

การจัดการเรียนรูท่ี้เน้นผู้เรียนเป็นส าคญันั้นผู้สอนควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่ืนตวัทัง้ทางกายสติปัญญาทางอารมณ์และสังคมและใช้
หลกัการทางจิตวิทยาช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเองสามารถน าสิ่งท่ี
เรียนรูไ้ปใชจ้ริงในการด าเนินชีวิต โดยผูส้อนควรเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู้
เนือ้หาสาระในการเรียนลักษณะผู้เรียนศักยภาพผู้เรียนวิธีการเรียนรูข้องผู้เรียนแต่ละบุคคล 
ศกัยภาพและความถนดัของผูส้อน บรบิทสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ ในการเรียนรู ้ 

การวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีขัน้ตอนการพัฒนารายวิชา โดยไดก้ าหนดจุดประสงค์
ของการเรียนรูไ้วท่ี้ชดัเจนเพ่ือใหเ้กิดสิ่งท่ีตอ้งการพัฒนาในตวัผูเ้รียน โดยมีเนือ้หาสาระท่ีมีความ
เหมาะกับผูเ้รียน และความเปล่ียนแปลงในสงัคมปัจจุบนั โดยในกิจกรรมการเรียนรูน้ัน้ไดเ้นน้ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรูด้้วยตนเองเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีจัดประสบการณ์กระตุ้น
ความคิด และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนมีส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิด 
แกปั้ญหา และคน้หาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง และมีการวดัประเมินผลตามจดุประสงคข์องการเรียนรู้
ทัง้ทางดา้นความรู ้เขา้ใจ เจตคติ การแสดงความคิดเห็น และทกัษะท่ีดีและถกูตอ้งดพ่ือการน าไป
ประยกุตป์รบัใชใ้นการด าเนินชีวิตในบรบิทของผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
เม่ือกล่าวถึงการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 โดยมากจะแสดงใหเ้ห็นถึง

ความเปล่ียนแปลงในด้านเทคโนโลยีดังนั้นในการจัดการเรียนรู้จึงต้องมีการปรับเปล่ียน
กระบวนการใหส้อดคลอ้งกับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเป็นการพฒันาผูเ้รียน ให้
สามารน าความรูไ้ปการพฒันาตนเอง ครอบครวั ชุมชน และสงัคม เพ่ือสามารถถ่ายทอดความรู ้
คา่นิยม  
 

ความหมายของการเรียนรู้ 
การเรียนรูเ้ป็นตวัจกัรส าคญัในการสอนใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู ้ความสามารถ เกิด

ทกัษะชีวิตตามดปา้หมายของการจดัการศึกษา และมีนกัวิชาการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของการ
เรียนรูไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ดงัตอ่ไปนี ้

สุรางค์ โคว้ตระกูล  (2541) ได้ให้ความหมายว่า  การเรียน รู้เป็นการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณท่ี์คนเรามีปฏิสมัพนัธก์ับสิ่งแวดลอ้ม 
หรือจากการฝึกหดั รวมทัง้การเปล่ียนระดบัความรูข้องผูเ้รียน 
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ทิศนา แขมณี (2541) ได้ให้ความหมายไว้ 2 ประการ คือ การเรียนรู้ใน
ความหมายของกระบวนการเรียนรู ้คือ การด าเนินการอยา่งเป็นขัน้ตอน หรือการใชว้ิธีการตา่ง ๆ ท่ี
ช่วยใหบุ้คคลไดเ้กิดการเรียนรู ้และการเรียนรูใ้นความหมายของผลการเรียนรู้ คือ ความรู ้ความ
เขา้ใจ ในสาระต่าง ๆ ความสามารถกระท า ใชท้กัษะ กระบวนการต่าง ๆ ท่ีรวมทัง้ความรู ้เจตคต ิ
ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู ้ 

ณิรดา เวชญาลกัษณ ์(2561) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรียนรู ้หมายถึง การ
เรียนรูเ้ป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้ท าให้ผู้เรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากประสบการณ์
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้มและการฝึกปฏิบตัิจนท าให้เกิดความสามารถในการกระท านั้นอย่าง
ถาวรจงึเป็นเหตใุหผู้ส้อนตอ้งตอนหนกัถึงทฤษฎีการเรียนรูเ้พ่ือน าไปพฒันาผูเ้รียนตอ่ไป 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  กระบวนการท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ท่ีมาจากประสบการณข์องการเรียนรู ้แลว้ท าใหผู้เ้รียนเกิด ความรู ้ความเขา้ ความคิด 
วิธีการ กาปฏิบตัิ และมีทกัษะใหม่เกิดขึน้ เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถน าผลของการเรียนรูไ้ปประยุกต์
ปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการด าเนินชีวิตในสงัคมตอ่ไป 

 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีผูส้อนจดัใหแ้ก่ผูเ้รียนลว้นแลว้แต่
เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูเ้ขา้ใจในบทเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูส้อนตอ้งมีการพัฒนา
วิธีการเรียนการสอนการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีเป็นเทคนิคการสอนแนวใหม่ให้
ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รูเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม ตลอดตนใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถ 
และความถนดัท่ีตวัเองสนใจโดยการปฏิบตัิดว้ยตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรูโ้ดยสามารถน าไป
ประยกุตป์รบัใช ้
 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ในการศึกษาการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกเป็นเรื่องท่ีตอ้งท าความเขา้ใจความหมาย

เพ่ือการน าไปปฏิบตัิกับผูเ้รียนอย่างถูกตอ้งดงันกัวิชาการต่างประเทศและในประเทศไดก้ล่าวถึง
ความหมายของการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก ดงัตอ่ไปนี ้

Shenker, Goss and Bernstein, 1996 อ้างถึงใน ณิ รดา เวชญาลักษณ ์
(2561)   กล่าวว่า การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกเป็นการจดัการเรียนรูท่ี้ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน



 67 
 
บทบาทการเรียนรูข้องตนเองให้มากกว่าการรบัรูม้าใช ้โดยเป็นผู้รบัฝ่ายเดียวใหม้ากกว่าการท่ี
ผูเ้รียนไดก้ระท าสิ่งตา่ง ๆ ดว้ยตนเองโดยน าไปสูก่ารคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีตนก าลงัท าอยู่ 

สญัญา ภัทรากร (2552) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกนัน้เป็นการเรียนรู้
อยา่งมีชีวิตชีวาโดยจดักระบวนการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อน เพ่ือน เพ่ือท่ีจะได้
ลงมือปฏิบตั ิท่ีน าไปสูก่ารสรา้งความรูจ้ากท่ีไดปฏิบตัใินระหว่างการเรียนการสอน 

ณิรดา เวชญาลกัษณ ์(2561) กล่าวว่า การเรียนรูเ้ชิงรุกหมายถึง กระบวนใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีตอ้งเนน้ผูเ้รียนใหมี้สว่นรว่ม และการท ากิจกรรม ซึ่งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
มีปฏิสมัพนัธก์บัผูส้อน และเพื่อนรว่มชัน้ โดยการเขียน การพดู การฟังและอา่น และน ามาอภิปราย
เพ่ือสะทอ้นความคดิ 

กล่าวโดยสรุป การเรียนรูเ้ชิงรุก หมายถึง เป็นกระบวนการจดักิจกกรรมการ
เรียนรูท่ี้เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู ้เขา้ใจ มีเจตคติ และทักษะ ท่ีเกิดขึน้จากกิจกกรมการเรียนการ
สอนท่ีมีการปฏิสมัพนัธก์บัผู้สอน และเพ่ือนดว้ยกันทัง้ท่ีเป็นกิจกรรมเดี่ยว และกิจกรรมกลุ่ม จาก
การพูดโต้ตอบ การเสนอความคิด การพูดและฟัง และการอภิปรายผลเพ่ือเป็นการสะท้อน
ความคดิอยา่งมีระบบและถกูตอ้ง 

 
สรุป 

ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2561) ไดส้รุปการเรียนรูเ้ชิงรุก ไวว้่า เป็นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการเรียน และการท ากิจกรรมตา่ง ๆ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน  และเพ่ือนในชั้นเรียน ท าให้การเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ผูเรียนสามารถเขา้ใจและศึกษา เช่ือมโยงจากประสบการณเ์ก่า มาสรา้งป็นแนวคิด
ของตนเองขึน้มาใหม ่

แนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรเ้ชิงรุก เป็นแนวคิดท่ีมุง่ใหผู้เ้รียนลงมือท าปฏิบตัิ
จริง (Hand-on Learning) โดยมีบทบาทในการคน้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรูแ้บบ
เชิงรุก (Active Learning) ส่วนของการฟังเป็นการเรียนรูแ้บบเชิงรบั (Passive Learning) เป็นการ
เรียนรูผ้่านกิจกรรม ผูเ้รียนไดซ้ึมซบัทัง้ความรู ้ความเขา้ใจ ท่ีผ่านการเล่นกมส ์หรือกิจกรรมกลุ่มท่ี
สะทอ้นความคิดเห็นของตนเองต่อสิ่งท่ีเรียนรูเ้พ่ือ าไปสู่ความสามารถของการวิเคราะห ์ผูเ้รียนได้
พัฒนาแนวความคิด ความรูเ้ฉพาะของตนเองขึน้มา ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีครุจดัขึน้
รว่มกนัโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยท่ีผูส้อนคอยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้(Facilitator) 
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บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก คือ การจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู ้และสิ่งส าคญัมากท่ีสุดตอ้งสรา้งฐานคติแห่งความรูท่ี้ต่ืนตวัของผูเ้รียน 
สรา้งฐานคิดท่ีว่ารูจ้กัเติม รูจ้กัแบง่ปันความรูต้อ่กนั เพ่ือฝึกการสรา้งความเช่ือมโยงความรูใ้นแตล่ะ
ศาสตรเ์ขา้ดว้ยกัน ใหผู้เ้รียนกลา้ท่ีจะพูด และตอบ มีความสนุกสนานในการเรียน ซึ่งเป็นเทคนิค
การสอนเชิงรุกท่ีจะสอนใหผู้เ้รียนกลา้เผชิญชีวิตจรงิในโลกปัจจบุนั อีกทัง้ยงัพฒันาความเป็นผูน้  า 
การมีมนุษยสมัพนัธ ์การเขา้สงัคมท่ีไดจ้ากการเรียนรูใ้นการด าเนินชีวิต และทา้ทายใหผู้เ้รียนคิด
หาปรบัปรุงวิธีการให้ดีขึน้  ผู้สอนตอ้งสรุปเนือ้หาอย่างชัดเจน เข้าใจทุกการเรียนรู ้สรา้งความ
โปรง่ใส ใสใ่จและไมเ่ลือกปฏิบตัใินตวัผูเ้รียน (ณิรดา เวชญาลกัษณ,์ 2561) 

 
3.2 หลักการสอนสุขศึกษา 

เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 
สุชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การ

จดัการเรียนรูสุ้ขศึกษามีเป้าหมายเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผูเ้รียนโดยพฤติกรรม
สุขภาพท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงนั้น คือ ความสามารถในการแสดงออกของผู้เรียนเก่ียวกับเรื่อง
สขุภาพ ทัง้ในดา้นความรู ้ทศันคต ิการปฏิบตั ิและทกัษะดงันี ้

1) ดา้นความรูสุ้ขภาพ (Health Knoeled) ซึ่งเป็นกระบวนการทางสมอง คือ
การท่ีผูเ้รียนมีความรู ้และความเขา้ใจเนือ้หาสาระตา่ง ๆ ของวิชาสขุศกึษาเพิ่มขึน้จากเดิมสามารถ
วดัไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2) ดา้นทศันคติดา้นสุขภาพ (Health Attitued) ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตใจ
และความรูส้ึกจากภายใน คือ การท่ีผูเ้รียนมีปฏิกิริยาดา้นความรูส้ึกทางบวกเรื่องสุขภาพหรือการดแูลสุขภาพ
เพิ่มขึน้ 

3) สามดา้นการปฏิบตัิทางสุขภาพหรือสุขปฏิบตัิ (Health Practice) ซึ่งเป็น
กระบวนการทางการท างานทางดา้นร่างกาย คือ การท่ีผูเ้รียนกระท าหรือมีความสามารถในการ
ปฏิบตัตินเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมเพิ่มมากขึน้ 

4) ทักษะด้านสุขภาพ (Health Skill) ความเป็นเป็นความสามารถในการ
ปฏิบตัิตนทางดา้นสุขภาพ หรือมีสุขกับปฏิบตัิจนเกิดความช านาญ คล่องแคล่ว โดยทกัษะดา้น
สขุภาพนีเ้ป็นทกัษะท่ีสืบเน่ืองจากการปฏิบตัิทางดา้นสุขภาพหรือสุขภาพติบตัรท่ีถูกตอ้ง เม่ือท า
บอ่ยขึน้จงึกลายมาเป็นทกัษะนั่นเอง 
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จากเป้าหมายการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาข้างตน้ สรุปไดว้่า การจัดการเรียนรู ้
สขุศึกษามีจุดมุ่งหมายส าคญั คือ ใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไดแ้ก่ มีความรู ้ทศันคติ และ
การปฏิบตัิทางดา้นสขุภาพอย่างถกูตอ้ง แนวคิดหรือปรชัญาของสุขศึกษาจึงเนน้ท่ี “กระบวนการ
จดัการเรียนรูเ้พ่ือปอ้งกนัโรคและการมีสขุปฏิบตัิท่ีดี” (เอมอชัฌา วฒันบรุานนท,์ 2559) 

 
การพจิารณาด้านหลักสูตรสุขศึกษา 

สชุาติ โสมประยรู และ เอมอชัฌา วฒันบรุานนท ์(2553) ไดก้ลา่วไวว้า่ ในการจดั
หลกัสูตรการศึกษานัน้ จ  าเป็นตอ้งพิจารณา จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร ซึ่งควรสอดคลอ้งกบัความ
มุ่งหมายของแผนการศกึษาแห่งชาติ ปรชัญาการศกึษา ลกัษณะธรรมชาติ หรือพฒันาการผูเ้รียน 
ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรค านึงถึงความสนใจ
ความตอ้งการ และปัญหาสุขภาพของผูเ้รียน รวมทัง้จิตวิทยาแห่งการเรียนรูซ้ึ่งควรเนน้พฤติกรรม
สุขภาพด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติไปพรอ้มพรอ้มกัน โดยสอดคล้องกับความพรอ้ม
ความสามารถ และความตอ้งการของเดก็ในระดบัตา่ง ๆ ดงันี ้

ระดับช้ัน   อันดับที ่1 อันดับที ่2 อันดับที ่3 
ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 1-3  การปฏิบตัิ ทศันคติ  ความรู ้  
ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 4-6  ทศันคติ  การปฏิบตัิ ความรู ้  
ชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 1-3   ทศันคติ  ความรู ้  การปฏิบตัิ 
ชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 4-6   ความรู ้  ทศันคติ  การปฏิบตัิ 
ส าหรบัในระดบัอดุมศกึษาก็ควรเนน้ความรู ้ทศันคต ิและการปฏิบตัติามล าดบั 
เชน่เดียวกนัในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 
หลกัสูตรสุขศึกษาควรเป็นหลกัสูตรท่ีทนัสมยั ยืดหยุ่นไดแ้ละสามารถแกปั้ญหา

สขุภาพในสงัคมได ้เนือ้หาสขุศกึษาอาจแบง่ไดต้ามหวัขอ้ ดงันี ้1. สขุภาพส่วนบคุคลและชมุชน 2. 
โภชนาการและสุขภาพผู้บริโภค 3. สุขภาพจิต 4. การปฐมพยาบาล 5.การบริการสุขภาพ 6. 
สิ่งแวดลอ้ม 7. ความปลอดภยั 8. ความรูเ้รื่องเพศ 9. การใชย้าและสาเสพติด 10. มรณศกึษา 11. 
โรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ/โรคเก่ียวข้องกับพฤติกรรม ทั้งนี ้การจัดเนือ้หาสุขศึกษา ควรพิจารณา
ความเหมาะสมของผูเ้รียนในแตล่ะระดบัชัน้ดว้ย 

 
วิธีการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

ในการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษา ควรใชว้ิธีสอนท่ีหลากหลายเพ่ือใหผู้เ้รียนนัน้เกิด
การเรียนรู ้ตอ้งใชว้ิธีสอนตา่ง ๆ เชน่เดียวกบัการจดัการเรียนรูท้ั่วไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผูส้อนวา่ตอ้งการ
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ให้ผู้เรียนได้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ หรือมีพฤติกรรมท่ีคาดหวังได้อย่างไร โดยมีวิธีสอนมี
หลากหลายวิธี (สุชาติ โสทประยรู และเอมอชัฌา วฒันบุรณานนท์, 2542 ทิศนา แขมมณี, 2552, 
อา้งถึงใน เอมอชัฌา วฒันบรุานนท,์ 2559) ดงันี ้

1) การบรรยาย (Lecture) เป็นการสอนท่ีผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมประเด็นเนือ้หา 
แล้วน ามาบรรยายพูดให้ผู้เรียนฟัง ในการบรรยายควรจะพูดให้สั้นและเข้าใจง่าย อาจมีการ
ยกตวัอยา่งและใชท้า่ทางประกอบเพ่ือใหผู้เ้รียนสนใจ อย่างไรก็ตามการสอนโดยวิธีบรรยายอาจท า
ใหผู้เ้รียนเบื่อหนา่ยเพราะเป็นผูเ้พียงผูฟั้งและจดบนัทกึ 

2) การอภิปราย (Discussion) เป็นการให้ผู้เรียนได้มีการร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ในประเด็นท่ีผู้สอนก าหนด  เพ่ือพัฒนาความคิด  แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณซ์กัถามหรือตอบปัญหาซึ่งกนัและกัน ท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้บบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมระชาธิปไตยในชั้นเรียน โดยการอภิปรายสามารถกระท าไดท้ัง้กลุ่มใหญ่  และกลุ่มย่อย 
โดยเฉพาะในกลุม่ยอ่ย นัน้จะชว่ยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสพดู แสดงความคดิเห็นมากขึน้ 

3) การรายงาน (Report) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในบทเรียน 
โดยการศึกษาหาขอ้มูล เนือ้หา และความรูใ้นประเด็นท่ีไดร้บัมอบหาหมายจากผูส้อน แลว้จดัท า
เป็นรายงานซึ่งผูส้อนสามารถก าหนดไดท้ัง้การรายงานเดี่ยวรายบคุคล หรือการรายงานกลุ่ม หาก
เป็นไปไดค้วรใหผู้เ้รียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาหรือคน้พบมาน าเสนอโดยการพูด หรือเล่าให้
เพ่ือนฟังหนา้ชัน้เรียน 

4) การส ารวจ (Survey) เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดอ้อกส ารวจ
พืน้ท่ีต่าง ๆ ตามท่ีผูส้อนก าหนดให้ หรือตามประเด็นเนือ้หาท่ีก าหนด แลว้สรุป จดัท าบนัทึก หรือ
ท าเป็นรายงานส่งทัง้นีอ้าจท าไดท้ัง้ในเวลาและนอกเวลาเรียน โดยการส ารวจในเวลาเรียนนัน้ ควร
มีการก าหนดกติกาและเวลาในการส ารวจใหช้ดัเจน ส่วนการส ารวจนอกหอ้งเรียนนัน้ ผูส้อนอาจ
ไม่ไดต้ิดตามไปดว้ย จงึควรเนน้ย า้ใหผู้เ้รียนเคารพกติกาและขอ้ปฏิบตัิในพืน้ท่ีท่ีท าการส ารวจนอก
เวลาเรียนดว้ย  

5) การศกึษานอกสถานท่ี (Field Trip) เป็นการน าผูเ้รียนไดมี้โอกาสไปศกึษา
นอกสถานท่ี ซึ่งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้บประสบการณต์รง และเป็นการเปล่ียนบรรยากาศของ
การเรียนดว้ย การสอนโดยการศึกษาสถานท่ีนีม้กัเสริมหรือใหท้  าควบคูก่ับการใหผู้เ้รียนท าใบงาน 
หาค าตอบ ตอบค าถาม หรือทารุปสง่ภายหลงั 
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6) การเชิญวิทยากร (Guest Speaker) เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนมักให้ความ
สนใจฟัง เรื่องจากวิทยากรหรือผูท้รงคณุวฒุิในสาขาวิชาจากภายนอก และเป็นการเปล่ียนแปลง
บรรยากาศในชัน้เรียน นอกเหนือจากการเรียนจากอาจารยผ์ูส้อนประจ าวิชา 

7) การจัด โครงงานการริ เริ่ม และสร้างสรรค์  (Initiative and Creative 
Project) เป็นวิธีการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนรูจ้กัคิด สรา้งสรรค ์แลว้น าเสนอในรูปแบบโครงงาน ซึ่ง
อาจจดัท าทัง้ชัน้เรียนหรือแบง่ออกเป็นกลุ่มย่อยก็ได ้โดยผูส้อนควรแนะน าใหผู้เ้รียนด าเนินการเป็น
ขัน้ตอน เช่น ก าหนดกบัวตัถปุระสงคห์รือความมุ่งหมายของโครงการ การวางแผนงาน การลงมือ
ปฏิบตัหิรือด าเนินงาน การประเมินผลโครงการ และการน าเสนอประโยชนข์องโครงการท่ีสรา้งขึน้ 

8) การสาธิต (Demonstration) เป็นวิธีท่ีช่วยท าให้บทเรียนท่ีเข้าใจได้ยาก
และไม่น่าสนใจกลายเป็นบทเรียนท่ีเข้าใจง่ายหรือน่าสนใจมากขึน้  ทั้งนี ้ผู้สอนต้องมีการ
เตรียมพรอ้มหรือซกัซอ้มมาเป็นอยา่งดีตลอดจนเตรียมอปุกรณใ์หค้รบถว้นก่อนสอน และควรมีการ
อธิบายวิธีการตา่ง ๆ ใหผู้เ้รียนเขา้ใจหรือรูจ้กัวิธีการก่อนท่ีจะเริ่มการสาธิต แลว้ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบตัิ 
นอกจากนีห้ลงัการสาธิตก็ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดซ้กัถามขอ้ขอ้งใจ 

9) การคน้ควา้ทดลอง (Experimentation) เป็นวิธีการสอนท่ีพฒันาใหผู้เ้รียน
คน้ควา้หาค าตอบไดด้ว้ยตนเองและเรียนรูด้ว้ยความเขา้ใจ เพราะผูเ้รียนไดเ้รียนรูผ้่านกระบวนการ
กระท าดว้ยตนเอง ชว่ยใหผู้เ้รียนสนใจและตัง้ใจเรียนมากขึน้จากการไดมี้สว่นรว่มในบทเรียน   

10) การเล่าเรื่อง (Storytelling) โดยเรื่องท่ีใชเ้หลา้ประกอบการสอนนัน้อาจ
เป็นเรื่องราวท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั ประสบการณ์ เหตกุารณ์ ชีวประวตัิ หรือนิทานท่ีเก่ียวกับ
หวัขอ้การจดัการเรียนรู ้ขึน้อยู่กบัวฒุิภาวะของผูเ้รียน เช่น ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาอาจชอบฟัง
นิทาน หรือเรื่องเลา่ท่ีตอ้งใชท้่าทางประกอบ เป็นตน้ ซึ่งผูส้อนควรเช่ือมโยงการเล่าเรื่องสู่บทเรียนท่ี
จะสอน 

11) การแสดงละครสุขศึกษา (Dramatizaton) เป็นการใหผู้เ้รียนแสดงละคร
สขุศกึษา หรือมีสว่นรว่มในการแสดงละคร โดยแบง่หนา้ท่ีกนั เชน่ เขียนบทละคร จดัเตรียมสถานท่ี 
จดัเตรียมเครื่องแตง่ตวั ผูแ้สดง เป็นตน้ หลงัจากผูเ้รียนแสดงเสร็จ ควรใหผู้เ้รียนส่วนหนึ่งเป็นผูช้ม
ไดช้ว่ยการแสดงความคดิเห็นตา่ง ๆ หรือสรุปขอ้เสนอแนะจากละคร  

12) การแสดงบทบาทสมมติ  (Role Playing) โดยมีผู้สอนเป็นผู้ก าหนด
สถานการณใ์หผู้เ้รียน ซึ่งตามปกตแิลว้การแสดงบทบาทสมมตินัน้จะไม่มีการซอ้มล่วงหนา้เหมือน
การแสดงละครดงันัน้วิธีสอนนีจ้งึชว่ยใหผู้เ้รียนรูจ้กัคดิ ตระหนกัถึงปัญหา รูจ้กัวิเคราะหห์าทางเลือก 
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13) การสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็นวิธีสอนท่ีต้องการให้
มองเห็นสภาพท่ีจ าลองขึน้แทนของจริงเห็นวิธีการกระท าหรือการปฏิบัติต่าง  ๆ ท่ีจะช่วยแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคตามเหตุการณ์ท่ีจ  าลองขึน้  อันเน่ืองมาจากการใช้สถานการณ์จริงอาจไม่
สะดวกต่อการจดัการเรียนรู ้ดงันัน้วิธีนีจ้ึงช่วยใหผู้เ้รียนรูจ้ักคิด และแสดงปฏิกิริยาตอบโตอ้ย่าง
อิสระคลา้ยกบัสถานการณจ์รงิ เชน่ การชว่ยเหลือผูจ้มน า้โดยใชหุ้น่จ  าลอง เป็นตน้ 

14) การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการประชุมเพ่ือรวบรวมความ
คดิเห็นของผูเ้รียน และหาขอ้สรุปเพ่ือน าไปใชป้ฏิบตัิหรือด าเนินการตา่ง ๆ ในการเรียนรูต้อ่ไป การ
กระท าไดโ้ดยใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม 8-12 คน แลว้เลือกผูน้  าการประชุมและผูจ้ดบนัทึกภายในกลุ่ม 
หลงัจากนัน้ผูน้  าการประชมุใหส้มาชิกกลุ่มทกุคนแสดงความคิดเห็นใหม้าก เนน้ดา้นปริมาณ หรือ
จ านวนความคิดเห็นโดยไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ หรือโต้แย้งความคิดเห็นท่ีน าเสนอเม่ือได้
ความคดิเห็นทัง้หมดแลว้ จงึชว่ยกนัพิจารณาคดัเลือก และสรุปดว้ยเหตผุลหรือความเป็นไปได ้

15) การโตว้าที (Debate) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น
ในประเด็น มาสนบัสนนุประเด็นของตนเอง และช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจว่าเนือ้หาการสอนในบางเรื่อง
ยังไม่อาจเช่ือถือได้ไม่แน่นอน หรือยังเป็นประเด็นท่ีมีข้อโต้แย้งกันอยู่ในการจัดการโต้วาทีนี ้ 
นอกจากจะมีผูเ้รียนท่ีเป็นฝ่ายเสนอ และฝ่ายคา้น ซึ่งตอ้งหาเหตผุลหรือขอ้มลูมาสนบัสนนุประเด็น
ของตัวเองและชีใ้ห้เห็นข้อเสียของฝ่ายตรงขา้มแลว้ ยังตอ้งมีผู้เรียนส่วนหนึ่งเป็นผูฟั้งดว้ย โดย
ผูส้อนควรจดัใหผู้ฟั้งไดซ้กัถามขอ้เท็จจริงหรือเหตผุลท่ีทัง้สองฝ่ายไดน้  าเสนอใหแ้ยกแยะว่าอะไร
เป็นความรู ้และอะไรเป็นเรื่องโฆษณาชวนเช่ือ นอกจากนีค้วรใหผู้เ้รียนไดส้รุปผลท่ีไดร้บั หรือแสดง
ความคดิเห็นจากการโตว้าทีดว้ย 

16) การเล่นเกมการศึกษา (Eduxation Game) วิธีสอนนีเ้ป็นการสอนท่ีช่วย
ผ่อนคลายความตึงเครียดของบรรยากาศในหอ้งเรียน ท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนดว้ยความสนุกสนาน
และเขา้ใจดียิ่งขึน้ ซึ่งผูส้อนจะตอ้งมีการเตรียมอปุกรณห์รือส่ือใหพ้รอ้มเป็นอย่างดี และจะตอ้งให้
ผูเ้รียนทกุคนไดมี้โอกาสรว่มเลน่เกมดว้ย  

17) การใชภ้าพยนตร ์หรือภาพสไลด ์(Moveies and Slides) วิธีสอนนีผู้ส้อน
จะตอ้งเป็นผูน้  าเสนอบรรยายหรือเลา่เรื่องย่อก่อนฉายภาพยนตรส์่วนการฉายภาพสไลดน์ัน้  ผูส้อน
ตอ้งมีการอธิบายประกอบ และฉายซ า้ หลังจากการชมภาพยนตรห์รือสไลดแ์ล้วควรให้ผู้เรียน
อภิปราย สรุปใจความส าคญั หรือแนวคดิหรืออาจท าไรงานส่ง เพ่ือใหผู้เ้รียนไดแ้สดงผลการเรียนรู้
ท่ีเกิดขึน้จากการสอน 
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18) การใชเ้ครื่องบนัทกึเสียง วิทย ุโทรทศัน ์และวิดทิศัน ์(Tape Recorder, 
Radio, Television and Vidio) เป็นการใช้ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่นเดียวกับการใช้
ภาพยนตร ์หรือภาพสไลด ์ดงันัน้ผูส้อนจงึตอ้งเป็นผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมอ่ืน ๆ หลงัจากการ
สอนดว้ยวิธีนีเ้ช่น การใหผู้เ้รียนอภิปราย ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น การใหผู้เ้รียนท าใบงาน
หลงัจากการรบัชม หรือรบัฟังเป็นตน้ 

19) การนิรภัย (Deduction) เป็นการสอนท่ีช่วยให้มีความรู ้ความเข้าใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัการ ทฤษฎี กฎ แลว้สามารถน าใชไ้ด ้ทัง้นีผู้ส้อนตอ้งใหต้วัอย่างสถานการณ์ และ
ใหผู้เ้รียนน าความรูน้ัน้ไปฝึก 

20) การอปุนยั (Induction) การสอนท่ีชว่ยใหฝึ้กทกัษะการคิด วิเคราะห ์และ
สรุปประเด็นส าคญัดว้ยตนเอง ท าใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างเขา้ใจ โดยผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมตวัอย่าง
ขอ้มลู สถานการณใ์นลกัษณะยอ่ยท่ีครอบคลมุเนือ้หาการสอนมาใหผู้เ้รียนศกึษา คดิวิเคราะห ์ 

21) การใช้กรณีตัวอย่าง (Case) การสอนท่ีช่วยให้ฝึกฝนการประเชิญ
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาจากกรณีตวัอย่างท่ีผูส้อนน ามาเป็นตวัอย่าง ตลอดจนเรียนรูจ้าก
ความคดิของผูเ้รียนคนอ่ืน  

22) การใชศ้นูยก์ารเรียน (Learning Center) การสอนท่ีเนน้ใหศ้กึษาคน้ควา้ 
และเรียนรูด้ว้ยตนเอง  

23) การใชบ้ทเรียนโปรแกรม (Programmed Intruction) เป็นวิธีการวิธีสอนท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียน เรียนรูด้ว้ยตนเองตามความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของตนเอง ซึ่ง
ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบการเรียนรูด้ว้ยตนเองจากโปรแกรม ทั้งนีผู้้สอน หรือผู้สรา้งโปรแกรม
จะตอ้งวิเคราะหเ์นือ้หา และเรียงล าดบัเนือ้หาใหเ้หมาะสม เพ่ือใหง้่ายตอ่การเรียนรูแ้ลว้จึงน าเสนอ
เนือ้หาสาระนัน้ทีละนอ้ยตามล าดบัท่ีวิเคราะหแ์ตกประเด็นและจดัเรียงล าดบั 

 
ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

แนวทางการจดัการเรียนรูส้ขุศกึษาท่ีส าคญัในปัจจบุนั น ามาเสนอเป็นตวัอยา่ง 4 
รูปแบบไดแ้ก่ การจดัการเรียนรูส้ขุศกึษาแบบบูรณาการ การจดัการเรียนรูสุ้ขศกึษาแบบยอ้นกลบั 
การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาแบบพหุปัญญา และการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาแบบคุณธรรมศึกษา 
ดงันี ้

1) การจดัการเรียนรูสุ้ขศึกษาแบบบูรณาการ (Integration Education) เป็น
การจัดการเรียนรูท่ี้ผสมผสานวิธีสอน เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรูท่ี้หลากหลาย มุ่งให้ผู้เรียน
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สามารถเช่ือมโยงความรู ้ความคดิ ทกัษะ ประสบการณท่ี์มีความหมาย มีความหลากหลาย และมี
ความสมัพนัธก์นัท่ีเป็นลกัษณะองคร์วม 

2) การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  (Backward Desig) เป็นการจัดการ 
เรียนรูท่ี้ 

ออกแบบจากการเริ่มตน้ท่ีการประเมินสู่การจดักิจกรรมการเรียนรูสุ้ขศึกษา 
โดยอิงมาตรฐานการเรียนรูก้ารออกแบบยอ้นกลบัเป็นกระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบดว้ย ผลการเรียนท่ีคาดหวงั การประเมินผลการเรียนรู ้และการออกแบบการเรียนรู ้โดยอิง
หลักสูตร และอิงมาตรฐาน ซึ่งก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด และมีก าหนดการก าหนด
เปา้หมาย หรือผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั (Learning Outcome) 

3) การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาแบบพหุปัญญา (MultipleIntelligences) เป็น
การจัดการเรียนรูท่ี้ (Gardner, 1993) เป็นผู้เสนอทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเชาวปั์ญญาของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี ้ 1) ปัญญาด้านดนตรี 
(Musical Intelligence) และเป็นความสามารถในดา้นการใชท้กัษะแสดงออกในดา้นดนตรีในดา้น
การชมการสรา้งสรรคจ์ังหวะรูเ้รื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับดนตรี 2) ปัญญาดา้นร่างกายและการ
เคล่ือนไหว (Bodily-kinesthetic Intelligence) เป็นความสามารถในการประสานสัมพันธใ์นการ
เคล่ือนไหวร่างกาย 3) ปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-
Mathematical Intelligence) เป็นความสามารถในการวิเคราะหปั์ญหาในเชิงตรรกะ การคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์4) ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) เป็นความสามารถในการใชภ้าษา
ทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียน 5) ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ ์(Spatial Intelligence) เป็นความสามารถ
ในการจัดการในเรื่องพื ้นท่ีโดยใช้ความคิดและจินตนาการ 6) ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ( 
Interpersonal Intelligence) เป็นความสามารถในการเขา้ถึง และสรา้งสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 7) ปัญญา
ดา้นการเขา้ใจตนเอง (Interpersonal) เป็นความสามารถในการเขา้ใจเรื่องต่าง ๆ ภายในตนเอง 
และ 8) ปัญญาดา้นความเขา้ใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) 

4) การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาแบบคุณธรรมศึกษา (Moral Education) การ
สอนใหมี้คณุธรรมในเรื่องการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและน าไปใชใ้นช่ือประจ าวนั  เป็นการสอนให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนให้เป็นคนมีคุณธรรม โดยเฉพาะในเรื่องความมีวินัย ซึ่งเน้นในเรื่องความ
ซ่ือสตัย ์ความรบัผิดชอบ และความอดทน โดยความซ่ือสตัย ์เป็นการปฏิบตัิตนท่ีถกูตอ้ง ไม่หลอก
ตนเอง และผูอ่ื้น ตวัอย่างเช่น พ่อคา้แม่คา้ไม่ใส่สารปรุงแต่งอาหารท่ีไม่มีมาตรฐานใหก้ับลูกคา้ 
ซ่ือสตัยใ์นการบรโิภคอาหารท่ีมีประโยชน ์เป็นตน้ (เอมอชัฌา วฒันบรุานนท,์ 2558) 
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วิธีประเมินและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในประเมินผลความรู้ 
การวดัและประเมินผลความรู ้มีวิธีการใชว้ดัไดห้ลายวิธี  

1) การใชแ้บบทดสอบชนิดต่าง ๆ ทัง้แบบอตันยัและปรนยั โดยแบบปรนยัท่ี
นิยมกันมาก ไดแ้ก่ แบบถูกผิด (True-False Test) เลือกตอบ (Multiple-Choice Test) แบบจับคู ่
(Matcher-Made Test) แบบเติมความ (Completion- Type Test) ทั้งซึ่งมีทั้งแบบทดสอบผู้ท่ี
ผูส้อนสรา้งขึน้ (Teacher-Made Test) และแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardzed Test) 

2) การสัมภาษณ์ การสนทนา หรือการซักถาม ซึ่งผู้สอนอาจกระท าเป็น
รายบคุคลหรือรายกลุม่ก็ได ้โดยผูส้อนสรา้งแบบฟอรม์หรือจดบนัทกึเอาไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3) การสาธิตหรือปฏิบตัิ เป็นการสาธิตหรือการปฏิบตัิโดยผูส้อนหรือผูเ้รียน
แลว้แตค่วามเหมาะสมดว้ยการใหผู้เ้รียนตอบ ชีใ้หเ้ห็นว่า สิ่งท่ีไดส้าธิต หรือกระท าใหด้ถูกูหรือผิด
เป็นอยา่งไร 

4) การตรวจผลงานผูเ้รียน เช่น ผลของการท ารายงาน บนัทึก เก็บรวบรวม 
การท าสมดุภาพ ท าโครงการตา่ง ๆ เป็นตน้ 

5) การสังเกตของผูส้อน วิธีนีไ้ดผ้ลนอ้ย ไม่เป็นท่ีแน่นอน เช่น การสังเกตุสี
หนา้และหนา้ตาหรือท่าทางของผูเ้รียนในขณะท่ีท าการสอนว่าสงสยัหรือไม่เขา้ใจอย่างไร  รวมทัง้
การสงัเกตสมาธิหรือความตัง้ใจของผูเ้รียนดว้ย  

 
การประเมินทัศนคตหิรือประเมินด้านจิตพสัิย 

การประเมินทศันคติมุง่วดัพฤตกิรรมการเรียนรูท้างดา้นอารมณห์รือความรูส้ึก ซึ่ง
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมต่าง ๆ ของผูเ้รียน ส าหรบัค ากริยาท่ีใชแ้สดงพฤติกรรม
ทางดา้นทัศนคติหรือจิตพิสัย เพ่ือน าไปเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 5 
ระดบั ดงันี ้ 

2.1 ขั้นรบัรู ้(Receiving) เช่น รับฟัง ยอมรบั คิดในใจ สะสม รูส้ึก ติดตาม 
เป็นตน้  

2.2 ขัน้การตอบสนอง (Responding) เชน่ ยินยอม เห็นดว้ย ตอบรบั สง่เสริม 
ชกัชวน เป็นตน้ 

2.3 ขั้นการเห็นคุณค่า  (Valuing) เช่น  สาธิต  ให้เหตุผล  โต้แย้ง  เสนอ 
ชว่ยเหลือสนบัสนนุเป็นตน้  
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2.4 การจัดระบบ  (Organiztion) เช่น  จัดแจง ปรับป รุง ท าให้สมบูรณ ์
เปรียบเทียบ วางหลกัเกณฑ ์ใหค้วามหมาย เป็นตน้  

2.5 หลกัการสรา้งนิสยั (Characterization) เชน่ เปล่ียนแปลง ตอ่เตมิ ตา้นทาน 
ปฏิบตัติาม แสดงทา่ทาง เรียบใหม ่เป็นตน้  

 
วิธีประเมินและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในประเมินผลความรู้ 

ทัศนคติเป็นสิ่งท่ีวัดและประเมินได้ยาก เพราะมีลักษณะเป็นนามธรรมและ
เก่ียวขอ้งกบัความรูน้ึกคิด รวมทัง้อารมณห์รือพฤตกิรรมทางดา้นจิตใจ ยิ่งกว่านัน้เป็นการยากท่ีจะ
ตดัสินไดว้า่ อะไรคือความเช่ือ หรือความรูส้ึกท่ีแทจ้รงิของผูเ้รียน และความเช่ือนัน้จะถกูหรือผิดอีก
ประการหนึ่งดว้ยความรูแ้ละทศันคตขิองคนเรามกัจะมีความสมัพนัธก์นั กล่าวคือ ถา้ผูเ้รียนไดร้บัรู ้
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ผูเ้รียนอาจมีทศันคติในทางท่ีดี ตรงกนัขา้มถา้ผูเ้รียนมีความรูท่ี้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่เหมาะสม ผูเ้รียนก็อาจมีทศันคติในทางไม่ดี จากความเก่ียวขอ้งและสมัพนัธก์นัของความรูแ้ละ
ทศันคตินี ้ครูจึงสามารถน าวิธีการท่ีใชว้ดัความรูไ้ปใชท้ศันคติไดด้ว้ย แต่ก็มีขอ้จ ากัดหรือขอ้ควร
ค านึงอยู่บา้ง เช่น ในการทดสอบโดยใชข้อ้เขียนไม่ว่าจะเป็นแบบอตันยัหรือปรนายก็ตาม ผูเ้รียน
ยอ่มมีโอกาสเขียนค าตอบท่ีดีและถกูตอ้งใหผู้ส้อนตรวจ ดงันัน้ แบบสอบถามในการพฒันาจากกติ
ทั่วไปจึงไม่นิยมให้ผู้ท่ีถูกถามเขียนช่ือลงไปด้วย ตามปกติแล้วการสังเกตุ การสัมภาษณ์ การ
สนทนาหรือการซกัถามก็เป็นวิธีการท่ีใชว้ดัและประเมินทศันคตไิดดี้พอสมควร นอกจากนีผู้ส้อนยงั
อาจใชแ้บบประเมินคา่ (Rating Scale) ในการวดัและประเมินทศันคตขิองผูเ้รียนอีกดว้ย 

 
การประเมินภาคปฏิบัตกิารพัฒนาด้านทักษะ 

Simpson, 1972, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี (2560) กล่าวว่า ทกัษะเป็นเรื่องท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกับพัฒนาการทางกายของผูเ้รียนท่ีมาจากความสามารถท่ีประสานการท างาน
ระหว่างกลา้มเนือ้ท่ีมีความซับซอ้น อาศยัความสามารถของการใชก้ลา้มเนือ้หลาย ๆ ส่วนการ
ท างานเกิดขึน้จากการสั่ งงานของสมอง โดยมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึก ด้านทักษะปฏิบัตินี ้
สามารถท่ีจะพฒันาดว้ยการฝึกฝน ถา้ไดร้บัการฝึกฝนท่ีดี สง่ผลตอ่ความถกูตอ้ง ซึ่งสามารถสงัเกต
ไดจ้ากความรวดเร็ว ความแม่นย า ความแรง หรือความราบรื่น โดยมีกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบ ดงันี ้  

ขัน้การรบัรู ้(percption)  
ขัน้การเตรยมความพรอ้ม (set) 
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ขัน้การสนองตอบภายใตค้วบคมุ (quided response)  
ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไก ท่ีสามารถกระท าได้เอง 

(mechanism)  
ขัน้การกระท าอยา่งสมบรูณ ์(complex overt response)  
ขัน้การคดิรเิริ่ม (origination)  

ผลท่ีผู้เรียนจะไดต้ามรูปแบบ คือ ผู้เรียนสามารถกระท า หรือแสดงออกอย่าง
คล่องแคล่ว ช  านาญ ในสิ่งท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนท าได ้และยังช่วยพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์และ
ความอดทนในตวัผูเ้รียนไดด้ว้ย 

 
วิธีประเมินและเคร่ืองมือทีใ่ช้ประเมินผลปฏิบัต ิ

การปฏิบตัิ หรือทกัษะพิสยัเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมการการเคล่ือนไหวโดย
ใช้กลา้มเนือ้หรืออวัยวะอ่ืน ๆ ของร่างกาย การวัดพฤติกรรมทางดา้นการปฎิบัติจึงเป็นการวัด
ความสามารถในการปฏิบตัิงานโดยมุ่งวดัใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ วิธีปฏิบัติ เช่น เทคนิคหรือความ
ช านาญในการปฏิบตัิงาน และการวดัผลงาน เช่น ปฏิบตัิงานเสร็จเรียบรอ้ยหรือไม่ ปริมาณและ
คณุภาพของงานเป็นอยา่งไร นอกจากนีค้วามรูแ้ละการปฏิบตัิย่อมมีความสมัพนัธก์นับา้งไม่มากก็
นอ้ย ดงันัน้ในการวดัและการปฏิบตัแิละทกัษะจึงอาจใชว้ิธีตา่ง ๆ ส าหรบัการวดัความรูม้าใชว้ดัได้
เช่นเดียวกับแบบสอบถามเพ่ือใชว้ัดทัศนคติเหมือนกัน แต่ก็มีขอ้จ ากัดหรือขอ้ควรค านึงในการ
ทดสอบโดยใชข้อ้เขียนอยู่บา้ง เช่นเดียวกับผูเ้รียนอาจจะเขียนสิ่งท่ีตนเองไม่ไดป้ฏิบตัิและไม่มี
ทกัษะลงไปได ้โดยท่ีผูส้อนไมท่ราบขอ้เท็จจรงิ 

ในดา้นการปฏิบัตินี  ้ผู้สอนสามารถใชแ้บบส ารวจรายการ (Check List) แบบ
บันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record) และแบบประเมินตนเอง (Self-appraisal) ในการวัดการ
ปฎิบัติไดแ้ต่ขึน้อยู่กับความซ่ือสัตยข์องผูเ้รียนท่ีจะเขียนตอบดว้ย โดยปกติแลว้การสังเกต การ
สัมภาษณ์การสนทนา หรือการซักถามเหล่านี ้อาจเป็นวิธีท่ีใช้วัดการปฎิบัติและทักษะได้มี
พอสมควร เช่น เม่ือผูส้อนไดส้อนเรื่องการป้องกันโรคไปแลว้ควรลองสังเกตหรือติดตามผลดูว่า
ผูเ้รียนไดน้  าวิธีการปอ้งกนันัน้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตจรงิ  

การวิจัยในครั้งนี ้ ผู้วิจัย ได้มี การประเมินผลผู้ เรียนก่อน  และหลัง เรียน  
ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ทางดา้นความรู ้เจตคติ และทักษะ และระหว่าง
เรียนประเมินจากแบบทดสอบในบทเรียน ซึ่งเป็นการประเมินท่ีตอ่เน่ืองทัง้ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน 
และหลงัเรียน  
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การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
แนวคิดการประเมินการเรียนรูข้องผูเ้รียนในชัน้เรียน เป็นการก าหนดมาตรฐาน

ชัน้เรียนโดยมีเปา้หมายส าคญัเพ่ือก าหนดแนวทางในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา จึงเป็น
เรื่องจ าเป็นท่ีผูส้อนผูบ้ริหารสถานศกึษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศกึษาจะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจแนวคดิและหลกัการพืน้ฐาน  

ผจงกาญจน ์ภู่วิภาดาวรรธน ์(2549) กล่าวถึงการประเมินผูเ้รียนในชัน้เรียนว่า 
เป็นวิธีการท่ีผู้สอนออกแบบเพ่ือช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนมีความสอดคล้องกับหลักการส าคัญ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การยึดผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง การประเมินผู้เรียนในชั้นเรียน มุ่งเน้นให้
ผูส้อนและผูเ้รียนสงัเกตและพฒันาการเรียนรูม้ากกว่าการสงัเกตแุละพฒันาการสอน ขอ้มลูท่ีไดจ้ึง
เนน้สูก่ารพฒันาการเรียนรูเ้ป็นส าคญั 

2. ผู้สอนชีแ้นะตนเองเรื่องการประเมิน การประเมินผู้เรียนในชั้นเรียนให้
ความเคารพการมีเสรีภาพทางวิชาการและความสามารถในการใช้ดลุพินิจของคณาจารยใ์นการ
ตดัสินใจ  

3. การมีผลประโยชนร์ว่มกนัเรื่องจากการประเมินผูเ้รียนในชัน้เรียนมีจดุเนน้
ท่ีการประเมินการเรียนรู ้ผูเ้รียนจึงมีส่วนส าคญัในการรว่มประเมินโดยการพยายามท าความเขา้ใจ
เนือ้หาและพฒันาความสามารถในการประเมินตนเอง ผลดีท่ีไดคื้อแรงจูงใจในการเรียนการสอน 
เน่ืองจากรูว้า่ผูส้อนใสใ่จใชเ้วลาในการพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน  

4. การประเมินพฒันาจดุประสงคห์ลกัของการประเมินผูเ้รียนในชัน้เรียน คือ 
การปรบัปรุงคุณภาพการเรียนรู้ ไม่ใช่การหาหลักฐานเพ่ือปรบัเมินและให้

เกรด การประเมินฉันเรียนจึงมกัไม่น าผลการตดัสินเป็นเกรด และผูใ้หข้อ้มลูไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผย
ตนเอง 

5. การมีบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงการประเมินผูเ้รียนในชัน้เรียนตอ้งตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละบุคคล และเหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะของผู้สอน ผู้เรียนและ
เนือ้หาวิชา  จึงมีความเป็นไปไดว้า่กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบับางชิน้เรียนอาจไมเ่หมาะสมกบัฉนัเรียน
อ่ืน ๆ ไดด้งันัน้การประเมินผูเ้รียนในชัน้เรียนแตล่ะครัง้ก็มีความเหมาะสมกบับริบทเฉพาะของการ
เรียนการสอนในครัง้ท่ีท  าการประเมินเท่านั้นไม่อาจสรุปพาดพิงไปยังการเรียนการสอนในอีก
สถานการณท่ี์มีบรบิทตา่งกนัได ้
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6. ความตอ่เน่ืองการประเมินผูเ้รียนในชัน้เรียน เป็นการด าเนินการท่ีตอ่เน่ือง
มีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างสม ่าเสมอ มีการใชเ้ครื่องมือท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น สามารถเก็บขอ้มูลได้
อยา่งรวดเรว็ผูส้อนสามารถวิเคราะหข์อ้มลูแลว้ปรบัปรุงการสอนไดท้นัที ความสมัพนัธร์ะหวา่งการ
ไดข้้อมูลย้อนกลับปรบัปรุงและใช้กิจกรรมท่ีได้รับการปรบักรุงการสอนไดท้ันทีความสัมพันธ์
ระหว่างการไดข้้อมูลย้อนกลับปรบัปรุงและใช้กิจกรรมท่ีไดร้ับการปรบัปรุงจะมีความสัมพันธ์
ต่อเน่ืองกันเหมือนห่วงโซ่หลาย ๆ ห่วง ท่ีเช่ือมโยงกันไป ท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
อยา่งตอ่เน่ือง 

7. การอยู่บนรากฐานของการสอนท่ีดี การประเมินผูเ้รียนในชัน้เรียนเป็นเรื่อง
ของความพยายามท่ีจะปรบัปรุงการเรียนการสอนท่ีดีอยู่แลว้ใหดี้ยิ่งขึน้  โดยการใชก้ระบวนการ
ประเมินท่ียืดหยุ่นมีระบบและมีประสิทธิภาพ ตามปกติผูส้อนมีการประเมินผูเ้รียนตลอดเวลาอยู่
แลว้ เช่น จากการถาม-ตอบ ผูเ้รียน การสงัเกตจุากการใชภ้าษา สีหนา้ ท่าทาง การตรวจการบา้น
หรือจากการทดสอบแต่การประเมินชัน้เรียนท าใหมี้การบูรณาการประเมินเขา้กบัการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนตามปกติเป็นไปด้วยความราบล่ืน  มีระบบและมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา
คณุภาพการเรียนการสอนอยา่งชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2561) ได้สรุปการประเมินผู้เรียนในชั้นเรียน ไว้ว่า          
การประเมินผูเ้รียนในชัน้เรียนเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพต่อผูเ้รียน เป็นวิธีการท่ีผูส้อนยึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญั มุ่งเนน้ใหผู้ส้อนและผูเ้รียนสงัเกตและพฒันาการเรียนรูม้ากกว่าการสงัเกตแุละพฒันาการ
สอน เคารพการมีเสรีภาพทางวิชาการและความสามารถในการใชด้ลุพินิจในการตัดสินใจผูส้อน
ตอ้งควรความรูใ้นรายวิชาท่ีสอนโดยสามารถตดัสินใจ ดว้า่จะประเมินอะไรอย่างไร มีจดุเนน้ท่ีการ
ประเมินการเรียนรู้ การปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูต้อบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
เนือ้หาวิชา 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า การประเมินผูเ้รียนในชัน้เรียน ควรประเมินตามการพัฒนา
จุดประสงคห์ลักของการประเมินผูเ้รียนในชั้นเรียน มีความต่อเน่ือง โดยมีเครื่องมือ ไม่มีความ
ซบัซอ้น และมีความเหมาะสมกบับรบิทเฉพาะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความราบรื่น 
มีระบบและมีเปา้หมายเพ่ือการพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนอยา่งชดัเจนมากย่ิงขึน้  

 
การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

การประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีประสิทธิผลนัน้จะช่วย
ให้ผู้เรียนทราบข้อมูลการเรียนของตนเอง เพ่ือปรบัปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึน้  ผลการเรียนควร
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อนญุาตใหผู้เ้รียนสามารถดเูกรดการเรียนของตนเองไดท้นัทีในเว็บไซต ์โดยมีการอพัเดทใหข้อ้มลูท่ี
ใหม่เสมอ โดยสามารถดูได้ทั้งรายบุคคล ทั้งนี ้รวมถึงผู้ปกครองด้วยได้จากทุกท่ีทุกเวลาดัง
นกัวิชาการไดก้ลา่วถึงวิธีการประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้

1. หลกัการประเมินผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 การประเมินการเรียนรูข้องผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21  กลา่ววา่ ผูป้ระเมินหรือผูส้อนตอ้งค านงึหลกัการตอ่ไปนี ้(ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2559)  

1.1 การประเมินท่ีแปลเปล่ียนไม่ใช่การประเมินตามเง่ือนไขมาตรฐาน
เดียวกนั  

1.2 การประเมินทางระดบับคุคลและทีมงาน   
1.3 การประเมินท่ีเปิดเผย  

2. กรอบการประเมินผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 แก่นของการประเมินทกัษะของ
ผูเ้รียนในศตรวรรษท่ี 21 มี 5 มิต ิดงันี ้(วรพจน ์วงศกิ์จรุง่เรือง และ อธิป จิตฤกษ,์ 2554) 

2.1 การเรียนรู ้ 
2.2 การเขา้ใจ  
2.3 การส ารวจ  
2.4 การสรา้งสรรค ์
2.5 การแบง่ปัน  

ณิรดา เวชญาลกัษณ ์(2561) ไดส้รุปการประเมินผลการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
ไวว้่าผูป้ระเมินตอ้งมีมาตรฐานในการใหค้ะแนนท่ีแตกตา่งกัน ทัง้เรื่องความคิดสรา้งสรรค ์การคิด
เชิงวิเคราะห์ สังเคราะหแ์ละการแก้ปัญหาในการท างาน จากผลงานท่ีไดร้่วมกันคิดในทีม การ
ประเมินจะไม่เป็นความลับ โดยผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือแบบทดสอบดว้ย ตอ้ง
ประเมินในความรูเ้ชิงของเนือ้หา มีการประเมินท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น ช่วยใหผู้เ้รียนไดท้ัง้ทักษะ
และความเขา้ใจ ผูส้อนสรา้งปฏิสมัพันธร์ะหว่างผูเ้รียน สนบัสนุนเครือข่ายการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนมี
สว่นชว่ยเหลือชมุชนการเรียนรู ้

กลา่วโดยสรุปไดว้า่ การประเมินผลการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ในการประเมินนัน้
ผู้สอนตอ้งมีมาตรฐานในการให้คะแนน ท่ีวัดจากผลงาน ทั้งด้านความคิดสรา้งสรรค ์การคิด
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์การรูจ้กัแกไ้ขปัญหา ทัง้นีก้ารประเมินนัน้ตอ้งมีความหลากหลาย และมีความ
ยืดหยุน่ ท่ีสามารถชว่ยใหผู้เ้รียนไดท้กัษะ ความเขา้ใจ เพ่ือไดมี้สว่นรว่มตอ่การประเมิน 
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เกณฑก์ารหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2521) กล่าวว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับ

ประสิทธิภาพของชดุการสอนท่ีจะสามารถชว่ยใหผู้เ้รียนเกิดไดก้ารเรียนรู ้และหากชดุการสอนนัน้มี
ประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว ชุดการสอนนั้นก็จะมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอนได ้ในการก าหนดถึง
เกณฑ์ประสิทธิภาพสามารถท าไดโ้ดยท่ีจะประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียนใน 2 ลักษณะ คือ 
พฤติกรรมท่ีต่อเน่ือง (การกระบวนการ E1) และพฤติกรรมท่ีเป็นขัน้สุดท้าย (ผลลัพธ์ E2) การ
ประเมินพฤตกิรรมตอ่เน่ือง คือ การท่ีประเมินพฤตกิรรมย่อย ๆ หลายอยา่ง เรียกไดว้่า กระบวนการ 
(Process) การประเมินพฤติกรรมของขัน้สุดทา้ยนัน้ คือ การประเมินผลลัพธ์ ผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนของผู้เรียนในเนื ้อหาของแต่ละหน่วย โดยพิจารณาท่ีผลการสอบหลังเรียน  เกณฑ์
ประสิทธิภาพนัน้มีหลายเกณฑ ์เช่น 75/75  80/80 85/85 90/90 และ 95/95 ผูผ้ลิตชดุการสอนนัน้
จะเป็นผูพ้ิจารณาไดค้วามเหมาะสม โดยปกติเนือ้หาของวิชาท่ีเป็นความรู ้ความจ า จะตัง้เกณฑไ์ว้
ท่ี 80/80 85/85  หรือ 90/90 ส่วนเนื ้อหาท่ีเป็นความรู้ในด้านทักษะ หรือด้านเจตคติท่ี ต้องใช้
ระยะเวลาค่อนขา้งนานท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะ หรือเปล่ียนแปลงเจตคติ อาจจะต ่ากว่า เช่น 
75/75 ทัง้นีต้ามท่ีผูผ้ลิตไม่ควรตัง้เกณฑท่ี์ต ่าจนเกินไป เพราะจะส่งผลตอ่ประสิทธิภาพต่อชุดการ
สอนท่ีไมมี่ความหมายในการตัง้เกณฑ ์

เสาวนีย ์สิกขาบณัฑิต (2528 ) กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพในชุดกิจกรรมนัน้
จะตอ้งถือแบบมาตรฐาน 90/90 และประสิทธิภาพของผลลพัธ ์เป็น E1/E2 หมายถึง ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการท่ีจะเอาไวใ้นชดุกิจกรรมนัน้ คดิเป็นรอ้ยละในการประเมินการเรียน E1/E2  

ทัง้นีเ้กณฑก์ารหาค่าประสิทธิภาพของการพฒันารายวิชาฯ ท่ีผูว้ิจยัใชค้รัง้นี ้คือ 
เกณฑม์าตรฐาน 80/80 E1/E2 โดยการพิจารณาจากกระบวนในการเรียนรูแ้ละผลของการเรียนรู ้
ดงันี ้ 

80 ตวัแรก (E1) หมายถึง รอ้ยละของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีจาก
การประเมินการปฎิบตัิกิจกรรมตามใบงาน และแบบทดสอบหลงัเรียนในแตบ่ทของการเรียนรู ้มาก
หรือเทา่กบัรอ้ยละ 80  

80 ตวัหลงั (E2) หมายถึง รอ้ยละของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจาก
การประเมินทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นความรู ้เจตคติ และทักษะ มากกว่าหรือเท่ากับ
รอ้ยละ 80 
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3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
1. ความหมาย ความส าคัญ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 ) ไดส้รุปเก่ียวกับการบูรณา
การว่า การเรียนการสอนแบบบูรณารมีจุดเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ทักษะความคิด
ความสามารถหลาย ๆ ด้านให้สอดคล้องกับกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ  และสอดคล้อกับ
ชีวิตประจ าวัน จุดเด่น คือ จะมีบรรยากาศไม่เป็นทางการ เป็นธรรมชาติ ไม่รูส้ึกเคร่งเครียดกับ
กรอบของกลุ่มประสบการณ์ มีความสุขกับการเรียน ได้ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ ์
ความสามารถ และทกัษะหลายดา้นใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิต 

อรนชุ  ลิมตศิริ (2555 ) ไดใ้หค้วามหมายของการบรูณาการว่า เป็นการน าหน่วย
ท่ีแยกจากกันมาเป็นอันเดียวกัน ท าหน้าท่ีประสานกลมกลืนเป็นองคร์วมหนึ่งเดียวท่ีมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง ส่วนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ หมายถึง การจัดประสบการ
เรียนรูท่ี้เช่ือมโยงหวัขอ้หรือเนือ้หาสาขาวิชาตา่ง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งผสมผสานเขา้ดว้ยกนั 
เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความรูแ้บบองคร์วม ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงความรู ้ความคิด เจตคติ และการฝึก
ปฏิบตัเิพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้จง้ รูจ้รงิในสิ่งท่ีศกึษา และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิได ้

พิมพันธ ์เดชะคุปต ์(2561) ไดใ้ห้ความหมายของการบูรณาการ คือ การท าให้
สมบูรณ ์(Integration) คือการท าหน่วยย่อย ๆ ท่ีสมัพนัธก์ันมาผสมผสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
ใหค้รบสมบรูณใ์นตวัเอง 

โดยสรุปกล่าวไดว้่า บูรณาการ หมายถึง การรวมเนือ้หาสาระของวิชาต่าง ๆ ใน
หลกัสตูรท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั ความคดิรวบยอดหรือทกัษะในการเรียนรูใ้หเ้ช่ือมโยง
สัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกัน โดยการตัง้เป็นหัวข้อเรื่องขึน้ใหม่และมีหัวข้อย่อยตามเนือ้หาสาระท่ี
สามารถเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัได ้อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบับริบทการเรียนรูใ้นสงัคม ท่ีเป็นประโยชนมี์
ตอ่ผูเ้รียน และใหโ้อกาสผูเ้รียนในการท ากรรมดว้ยตนเอง 
 

ความส าคัญของการบูรณาการ 
ความส าคญัของการบูรณาการ ลกัษณะการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมา เป็น

วิธีการท่ีมุ่งเนน้การถ่ายทอดของเนือ้หาวิชา มากกว่าการเรียนรูจ้ากสภาพจริง อีกทัง้ยงัไม่ไดเ้ป็น
กระบวนการเรียนท่ีท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการในคิดวิเคราะห ์การแสดงความคิดเห็น การแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง และยงัขาดการเช่ือมโยงใหเ้หมาะสมกับบริบท และสภาพแวดลอ้มในสงัคม  
ทัง้นีค้วามส าคญัของการบูรณาการอีกประการหนึ่ง คือ การท่ีผูเ้รียนจะเขา้ใจในสิ่งต่าง ๆ อย่าง
อย่างแจจ้ริง เกิดความเขา้ใจและน าการไปใชไ้ดก็้ตอ่เม่ือความรู ้กบัความคิดเช่ือมโยงกนั สมัพนัธ์
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กบัสิ่งรอบตวั ส่งผลท าใหค้วามรูแ้ละประสบการณเ์ป็นระบบใหม่ท่ีเหมาะสมกับตนเอง ดงันัน้การ
สอนควรเนน้ใหมี้การเช่ือมโยงความคิดในเนือ้หา โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย ถือเป็นการบรูณาการ
ในเนือ้หา และวิธีการท่ีดี 

2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
จากความหมายและความส าคัญของการบูรณาการข้างต้น  ได้มีผู้ ท่ี ให้

ความหมายของการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ ไวด้งันี ้ 
ส านกังานวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2547) กล่าวว่า การจดัการเรียน

การสอนแบบบูรณาการเป็นกิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงความรู ้ความคิด ทกัษะ และ
ประสบการณท่ี์มีความหลากหลายและสมัพนัธก์นัเป็นองคร์วม เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการรูแ้จง้ รูจ้รงิใน
สิ่งท่ีศกึษา สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิได ้

ลัดดา ศิลาน้อย (2550) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียน
สามารถเช่ือมโยงความรูใ้นเนือ้หาวิชา ท่ีมีความสมัพนัธก์ัน โดยใชว้ิชาหนึ่ง หรือเนือ้หาใดเนือ้หา
หนึ่งเป็นแกน เม่ือผูส้อนน ามาใชใ้นการเรียนการสอนตอ้งค านึงถึงทีมงานโดย การปรึกษาหารือ
เสนอแนะใหค้วามคดิเห็นรว่มกนัในการสอนเทคนิคนีต้อ้งอาศยัทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ทิศนา แขมมณี (2560) กลา่วว่า การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้การบรูณา
การ หมายถึง การน าเนือ้หาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกันมาสัมพันธ์ใหเ้ป็นเรื่องเดียวกัน และจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในลักษณะท่ีเป็นองคร์วม และสามารถน า
ความรู ้ความเขา้ใจ ไปประยกุตป์รบัใชไ้ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั 

โดยสรุปกล่าวไดว้่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง เป็นการจดัการ
เรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงความรู ้ความคิด ทักษะ และประสบการณ์ท่ีมีความ
หลากหลายท่ีสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถน าไปประยุกตป์รบัใชด้จ้ริงในสภาพบริบทของ
ผูเ้รียน 

3. ลักษณะรูปแบบของการบูรณาการ  
การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการท่ีพบโดยทั่วไปมีอยู ่4 แบบ  

1. การบูรณาการแบบสอดแทก (Infusion) การเรียนรูแ้บบนี้ผู้สอนได้น า
เนือ้หาในรายวิชาตา่ง ๆ มาแทรก ซึ่งเป็นการวางแผนการสอนท่ีมีผูส้อนเพียงคนเดียว 

2. การบูรณาการแบบขนาน (Parallel) การเรียนรูแ้บบนีค้รูตัง้แต ่2 คนขึน้ไป 
ท่ีใชว้ิธีการสอนของตนเอง และน ามาแลกเปล่ียนวางแผนร่วมกัน  โดยมุ่งจัดการเรียนรูห้ัวเรื่อง 
(Theme) ความคดิรวบยอด (Concept) และปัญหา (Problem) 
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3. การบรูณาการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) การเรียนรูแ้บบนีค้ลา้ย
กับแบบคู่ขนาน โดยผู้สอน 2 คนขึน้ไปต่างคนต่างสอนวิชาของตน จัดกิจกรรมการเรียนรูข้อง
ตนเองเป็นสว่นใหญ่มาวางแผนการสอนรว่มกนัในการใหง้านหรือโครงการท่ีมีหวัเรื่อง แนวคิดหรือ
ความคดิรวบยอดและปัญหาเดียวกนั  

4. การบูรณาการแบบขา้มวิชา (Transdisciplinary) การเรียนรูใ้นลกัษณะนี้
ผูส้อนในรายวิชาต่าง ๆ ไดท้  าการสอน วางแผน ก าหนดความคิดรวบยอด ท่ีเป็นปัญหาเดียวกัน 
โดยการรว่มกนัสอนเป็นคณะ 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
อรญัญา  สทุธาสิโนบล (2545) แนวทางในการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการ มีอยู่ 

3 ประการ ดงันี ้
1. ยึดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้โดยใชจ้ดุประสงคก์ารเรียนรูเ้ป็นหลกัในการบูร

ณาการใชจ้ดุประสงคก์ารเรียนรูท่ี้ถอดมาจากหลกัสตูรท่ีเนน้สหวิทยาการ ครอบคลมุทกุปรเิขตของ
สมรรถภาพของ มนุษย ์เช่น ดา้นความรูส้ึก ทกัษะปฏิบตัิ เชาวปั์ญญา การส่ือสาร การแกปั้ญหา 
คา่นิยมและทกัษะ เป็นจดุประสงคจ์  าพวกท่ีท าใหผู้เ้รียนมี Vision of the Whole  

2. ยึดกิจกรรมการเรียนรู ้เป็นการเริ่มตน้คิดจากกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยมี  
แนวทางวา่ตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรูด้งันี ้

2.1 ผูเ้รียนไดเ้ป็นผูก้ระท าท่ีมีส่วนรว่มกิจกรรมการเรียนรูท้างกิรยิาอาการ
ความคิด ความรูส้ึก ไม่ใช่การท าตามค าบอก ตอ้งหลากหลาย ครอบคลุมดา้นหลักๆของชีวิต
ผูเ้รียน  

2.2 ประเด็นสาระของกิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกับชีวิตภูมิหลงัของผูเ้รียน 
เชน่ ใหผู้เ้รียนไดท้  าโครงการโดยเริ่มตัง้แตก่ารวางแผนโครงการ  

3. การยึดผูเ้รียนเป็นหลักในการก าหนดจุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยยดึหลกัความพรอ้ม ความสนใจ ความถนดั  

การวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยไดบู้รณาการรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ
ส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้โดยการบูรณาการเชิง
เนือ้หา และมีกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมของสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ และเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู ้ความเข้าใจ เจตคติ ความคิดในทาง
สรา้งสรรค ์และทักษะ การปฏิบัติท่ีถูกต้องและเหมาะสม เก่ียวกับทางด้านสุขภาพ ชีวิตและ
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ครอบครวั ตลอดจนน าองคค์วามรูท่ี้ไดไ้ปบูรณาการเช่ือมโยงใชจ้ริงในการด าเนินชีวิตตามบริบท
ของผูเ้รียนเพ่ือสง่ผลในการมีคณุภาพชีวิตท่ีสมบรูณ ์

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตร 

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งช าติส  านัก
กรรมาธิการ 3 ส  านกังานเลขาธิการวฒุิสภา (2560) หลกัสตูรมีความส าคญัตอ่กระบวนการจดัการ
เรียนรูแ้ละเสมือนแผนแม่บทของการศึกษา  และเป็นแก่นส าคัญในการวางแนวทางการจัด
การศึกษา เป็นตวัก าหนดทิศทางของการศึกษาในการใหค้วามรู้ การเสริมสรา้งเจตคติซึ่งในการ
ฝึกอบรมดา้นต่าง  ๆ  เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะอย่างรอบดา้น โดยเฉพาะ
ในระดบัอดุมศกึษา หลกัสตูรท าใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดแนวทางเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนยงั
ช่วยพฒันาประเทศชาติ ใหมี้ความเจริญเป็น “ประเทศไทย 4.0” กา้วหนา้ในทุกดา้น และเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ทุกประการ ปัจจุบนัหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาเป็นการจดัการศึกษาท่ี
เป็นศูนยร์วมขององคค์วามรู  ้ดา้นต่าง ๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีความจ าเป็นท่ีตอ้งน า
ศาสตรท์ัง้ทางดา้นวิชาการและศาสตรท์างดา้นวิชาชีพ  มาประยุกต ์และจดักระบวนการเรียนการ
สอนเขา้ดว้ยกนัใหส้อดคลอ้ง และเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์อย่างไรก็ตามในระดบัอดุมศกึษานัน้ยงั
หมายรวมถึงการจดัหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลยัชุมชนดว้ย แต่ทัง้นีห้ลักสูตรการศึกษาขัน้
พื ้นฐานนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ งในการเช่ือมโยงและเตรียมนักเรียน  ให้เข้าสู่การศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาควรเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีกระบวนการคิดการแสวงหาความรู้  และ
แกไ้ขปัญหาหรือท่ีเรียกวา่ หลกัสตูรชา่งคดิ “Thinking curriculum”  

หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) พ.ศ. 2551 ก าหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษา 
หรือจดัหลกัสตูรท่ีมุ่งเนน้มาตรฐาน ผลการเรียนรู ้(outcome-based education, OBE) ของผูเ้รียน 
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง  หลักสูตร ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งได้
ก าหนดผลการเรียนรู  ้5 ดา้น คือ (1) ดา้นคณุธรรม จริยธรรม (2) ดา้นความรู ้(3) ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา (4) ดา้นทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบ (5) ดา้นทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพตอ้งมี 
ดา้นท่ี (6) ทักษะพิสัยเพ่ือแสดงสมรรถนะของผูเ้รียน ดว้ยและตามประกาศคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา  
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น  
1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ได้แก่  

1.1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ท่ีเนน้ความรู ้และทกัษะในดา้นวิชาการ สามารถน าความรูไ้ปประยกุต์
ปรบัใชใ้นสถานการณจ์รงิอยา่งสรา้งสรรค ์ 

1.2) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ท่ีมีความสามารถพิเศษ เน้นผลิตบณัฑิตท่ีมีความรูค้วามสามารถระดบัสูง โดยใช้ 
หลกัสตูรปกตท่ีิเปิดสอนอยูแ่ลว้ใหร้องรบัศกัยภาพของผูเ้รียน  

 
2) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัตกิาร ได้แก่  

2.1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี 
ความรอบรูท้ั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเน้นความรูส้มรรถนะ และทักษะด้านวิชาชีพตาม
ขอ้ก าหนด ของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทกัษะดา้นการปฏิบตัิเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานัน้ ๆ  

2.2) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  เป็น
หลกัสตูรส าหรบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรูส้มรรถนะทางวิชาชีพ 
หรือปฏิบตัิการขัน้สงู ทัง้นีต้อ้งมีการเรียนรายวิชาระดบับณัฑิตศกึษา ในหลกัสตูรนีไ้ม่นอ้ยกว่า 12 
หนว่ยกิต 

โครงสรา้งหลักสูตร ประกอบดว้ย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสดัสว่นจ านวนหนว่ยกิตของแตล่ะหมวดวิชา ดงันี ้ 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาท่ีสรา้งความเป็นมนุษยใ์หส้มบูรณ ์
โดยเห็นคณุคา่ของตนเอง ผูอ่ื้น สงัคม และความเปล่ียนแปลง โดยก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 30 
หนว่ยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื ้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพท่ีมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบตัิ โดยใหมี้จ านวนหน่วย
กิตรวม ขึน้อยูก่บัประเภทของหลกัสตูร  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู ้ความเขา้ใจ 
ตามท่ีตนเองถนดัหรือสนใจ ในหลกัสตูรจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน่อ้ยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
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บทสรุป  
การปฏิรูปการจดัท าหลกัสตูรนัน้มีความส าคญัตอ่กระบวนการจดัการเรียนรูแ้ละ

เสมือนเป็นแผนแม่บท ของการศึกษาท่ีถือเป็นแก่นส าคญัในการวางแนวทางการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะในระดบัอดุมศกึษา หลกัสตูรท าใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดแนวทางในการประกอบอาชีพ
ตามความรู้ความสามารถ ความถนัด  และความสนใจของตนเอง ตลอดจนยังช่วยพัฒนา
ประเทศชาติใหมี้ความเจริญเป็น “ประเทศไทย 4.0” ในการจดัท าหลกัสูตรท่ีดีน่าสนใจ ทันสมัย 
และตอบสนองในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ ตอ้งค านงึถึงสิ่งตา่งๆเพ่ือน ามาซึ่งหลกัสตูรท่ีมี
ผลการเรียนรูต้ามสมรรถนะของวิชาชีพ (competency-based learning) ไดแ้ก่ ความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการและตลาดแรงงาน อตัลกัษณแ์ละเอกลกัษณ์ หลกัสตูรของสถาบนั เจตนารมณข์อง
รฐับาล และของ ASEAN รวมทัง้แกปั้ญหา และอปุสรรคในการจดัท าและบริหารหลกัสูตร ดงันัน้ 
จึงเสนอโครงสรา้ง หลักสูตรขัน้พืน้ฐานใหม่ โดยเป็นหลักสูตรท่ีมีลกัษณะเป็น outcome-based 
curriculum ก าหนดให้ การเรียนการสอนเป็นการผสมผสานการถ่ายทอดความรู้ผนวกกับ
กระบวนการในการถ่ายทอด ซึ่งก าหนด โดยประสบการณ์การเรียนรู ้(learning experience) 6 
ดา้น กลุ่มสาระ 6 ดา้น ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรบั คนไทย 10 ดา้น และก าหนดค่านิยมและเจตคติ
ความเป็นไทย 6 ดา้น และมีลักษณะการจัดล าดบั การเรียนการสอนเป็นขั้นตอน โดยค านึงถึง
พัฒนาการของสมองในช่วงวัยต่าง ๆ และมีการจัดการ  ด้านเวลา โดยก าหนดให้ใช้เวลาใน
หอ้งเรียนผสมผสานกบัเวลานอกหอ้งเรียน  

 
ข้อเสนอแนะเพือ่ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้  

1) ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษา
และการกีฬา สภานิตบัิญัตแิห่งชาต ิ(2560) 

1. ป รับ ให้ มี การจัดการเรียน รู้เชิ ง รุก  (Active Learning) ซึ่ งหมายถึ ง
กระบวนการเรียนการสอนแบบท่ีผูเ้รียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนการสอนของครูครูไม่ใช่ผูม้า
บอกเล่า ความรูด้ว้ยการบรรยายเหมือนเดิม แตค่รูตอ้งออกแบบการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีส่วน
รว่มในหอ้งเรียน มากขึน้ โดยการพูดคยุ การอ่าน การเขียน การสะทอ้นค าถามกลับ และการตัง้
ปัญหาสรา้งบรรยากาศ ของการมีสว่นรว่มของผูเ้รียน และมีสภาพการเรียนรูแ้บบรว่มมือกนั พรอ้ม
กับปลูกฝังแนวคิดและค่านิยม ในการเรียนรูแ้บบตอ้งศึกษาคน้ควา้แบบมีส่วนร่วมดว้ยตวัเอง มี
การคิดเชิงวิพากษ์มีการแกไ้ขปัญหา มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม มีการส่ือสารและมีการ
ท างานรว่มกนั 
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2. เสริมทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ท าใหมี้การเรียนรูไ้ปตลอด ชีวิต ซึ่ง 
นกัศกึษาจะไดท้ัง้ hard skills และ soft skills ท าใหมี้การท างานรว่มกนัและปรบัตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได้ 
ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่  

2.1 ทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมท าใหมี้ความรูค้วบคู่ไปกบั กาคิดเชิง
วิพากษ์มีการแก้ไขปัญหา มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม มีการส่ือสาร และมีการท างาน
รว่มกนั  

2.2 ทกัษะชีวิตและการท างานท าใหเ้กิดความยืดหยุน่ และความสามารถ
ของการปรบัตวั การชีน้  าตวัเอง ความเป็นผูน้  า ความรูร้บัผิดและความรบัผิดชอบ ความคิดริเริ่ม 
รวมทัง้ ทกัษะทางสงัคมและการเรียนรูข้า้มวฒันธรรม  

2.3 ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีท าใหเ้กิดทกัษะในการใช้ 
และรูเ้ท่าทนัขอ้มูลข่าวสารท่ีมีมากขึน้ทุกขณะ ทัง้นีใ้นการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกสามารถท าใหเ้กิด
ทกัษะการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21 ไดค้รบทกุทกัษะอยูแ่ลว้ 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูร้่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบ  Work-
Integrated Learning หรือท่ีเรียกว่าสหกิจศึกษา (Cooperative education) เพ่ือให้เกิดความ
เช่ือมโยง ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตัิพัฒนาองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์การท างานต่าง ๆ 
ก่อนท่ีผูเ้รียนตอ้ง ออกไปท างานจริง รวมทัง้แสวงหาแนวทางจดักระบวนการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งแรง
บนัดาลใจใหผู้เ้รียน ไดมี้ความตอ้งการเรียนรูม้ากกว่าและนอกเหนือกว่าท่ีหลกัสตูรไดก้ าหนด ได้
เรียนรูศ้ึกษาดว้ยตนเอง ฝึกการปฏิบตัิงาน หรือลงมือท าดว้ยตนเองใหม้ากขึน้จะสามารถสรา้ง
สงัคมแห่งการเรียนรูแ้ละสามารถ สรา้งองคค์วามรูจ้ากการปฏิบตัจิริงท่ีดีเพิ่มขึน้ไดโ้ดยมีการตกลง
เป็นความรว่มมือกบัสถานประกอบการ ในการจดัการเรียนรูก้นัก่อนวา่นกัศกึษาจะเขา้ไปท างานใน
สว่นใด มีอาจารยน์ิเทศสหกิจและตวัแทน ของสถานประกอบการประเมินการท างานของนิสิต  

4. ส่งเสริมการจดัการเรียนรูท่ี้ใหผู้เ้รียนไดส้มัผสักับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ จริง 
ของสงัคมโดยใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรูศ้าสตรต์า่ง ๆ นอกหอ้งเรียน หรือแหล่งการเรียนรูต้า่ง ๆ เช่น 
ศนูยเ์รียนรูช้มุชน พิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิต เป็นตน้ อนัน าไปสูก่ารตัง้ประเดน็ปัญหาหรือค าถามตา่ง ๆ จะ
เกิด การแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละเสนอความเห็นในมมุมองท่ีแตกตา่งระหว่างกนั น าไปสูแ่นวค าตอบ
ของ ประเด็นปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสงัคมและชมุชนรว่มกัน การจดัการเรียนรูใ้น
ลกัษณะดงักลา่ว จะท าใหผู้เ้รียนมีการกระตุน้ตวัเองอยูเ่สมอ รวมทัง้เป็นการปลกุจิตส านึกของการ
ท าหน้าท่ีทางวิชาการ เพ่ือสังคมอย่างอิสระ มีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมรับใช้สังคม และสรา้ง
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วฒันธรรมอดุมศกึษาท่ีมี จิตวิญญาณของการท าหนา้ท่ีทางวิชาการเพ่ือสงัคมอย่างอิสระ ซึ่งควรมี
การผลกัดนัใหกิ้จกรรมเหลา่นี ้เป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูรเพ่ือจบการศกึษาดว้ย  

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูใ้นการเป็นผู้ประกอบการ ตามนโยบายของ
รฐับาลท่ีสรา้งผูป้ระกอบการใหม ่ไมเ่นน้ใหก้ารผลิตบณัฑิตไปเป็นลกูจา้งเทา่นัน้  

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูแ้บบการสรา้งนวตักรรม (Innovation) และองค์
ความรูใ้หม่การจดัการเรียนรูท่ี้มีคณุภาพและประสบผลส าเร็จนัน้ ผูเ้รียนสามารถน าองคค์วามรู้ ท่ี
ไดไ้ปพฒันาตอ่ยอดและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพิ่มเติมไดโ้ดยเฉพาะในขัน้บณัฑิตศกึษา เพ่ือใหเ้กิด
คนไทย  ท่ี เป็น “ฐานก าลังหลัก” ซึ่ งควรจัดการเรียนรู้แบบ “Project-Based Learning หรือ 
Problem-Based Learning”  

7. มีกระบวนการเตรียมความพรอ้มผูเ้รียน คือ  
7.1 อบรมให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูรู้ปแบบต่าง ๆ 

ก่อนท่ีจะด าเนินการจดัการ เพ่ือใหไ้ดผ้ลการเรียนรูต้ามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ 
7.2 ตอ้งท าใหผู้เ้รียนมีความรูส้ึกภาคภูมิใจในการศึกษาในศาสตรห์รือ

สาขาท่ีศกึษาอยู ่ 
7.3 ตอ้งปลูกฝังในเรื่องความรบัผิดชอบใหก้ับผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นเรื่อง

ส าคญัเพื่อตอ่ยอดสูก่ารประกอบอาชีพตา่ง ๆ ภายหลงัส าเรจ็การศกึษา  
7.4 ปัญหาส าคญัในปัจจุบนัท่ีเกิดขึน้กับระบบการจดัการเรียนรู้ คือ ผูท่ี้

ส  าเร็จการศึกษาออกไปไม่สูง้าน เน่ืองจากกระบวนการจดัการศึกษาท่ีไม่มีการสรา้งแรงจูงใจต่อ
การท างาน หรืออาจเป็นเพราะบรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มท่ีจดัการศกึษา ไม่เอือ้อ านวยตอ่การ
สรา้งกระบวนการรบัรูแ้ละการเรียนรูท่ี้ดี  

7.5 ตอ้งสรา้งอุดมการณ์แห่งชาติขึน้มา เน่ืองจากการมีอุดมการณ์ของ
ชาติ จะเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง โดยมี
เป้าหมายท่ีชัดเจน ว่าตอ้งการพัฒนาผูเ้รียนไปในทิศทางใด มีบุคลิกลักษณะอย่างไร เพ่ือจะได้
แสวงหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ จัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู ้และมีวิธีการประเมินผล 
สมัฤทธ์ิทางการศกึษาอยา่งไร 

2) ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ส าหรบัในวัยเรียน ระดับอุดมศึกษาได้กล่าวไว้ละเอียดแล้วส่วนในระดับ

อนบุาล ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ควรด าเนินการ ดงันี ้ 
- ใหค้วามส าคญักบัการเรียนรูข้องเดก็ตัง้แตแ่รกเกิด  
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- ลดขนาดหอ้งเรียน เนน้การจดักิจกรรมพฒันาทกัษะนกัเรียนดา้นตา่ง ๆ 
โดยเนน้ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21  

- พฒันาทกัษะการเขียนและใชภ้าษา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- โรงเรียนสามารถใชต้  าราเรียนท่ีสอดคลอ้งกับสภาพนกัเรียนในพืน้ท่ีได้ 

โดยมีการก าหนดขอบเขตเนือ้หาของต าราหนงัสือเรียนท่ีพงึมี  
- ก าหนดวิชาพืน้ฐานของหลกัสูตร เพิ่มวิชาเลือกในหลกัสูตร ซึ่งมีความ

แตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ีส าหรบัเด็กวยัเรียน สถาบนัอดุมศกึษาจ าเป็นตอ้งมีภารกิจในการจดัการ 
เรียนรูใ้หก้ับประชากรในวยันีเ้พ่ือเพิ่มสมรรถนะใหพ้วกเขาไดป้ระกอบสมัมาชีพไดร้วมทัง้พฒันา  
คนไทยใหเ้ป็น “ฐานก าลงัหลกั”  
 

บทสรุป  
การปฏิรูปการเรียนรูมี้เป้าหมายส าคัญในการสรา้งพลเมืองคุณภาพเพ่ือเพิ่ม

ศกัยภาพ การแข่งขนัท่ีเราจะสรา้งคนท่ี “ดีเก่ง และมีสุข” เป็น “คนไทย 4.0” และเป็น “ฐานก าลงั
หลกั” ท่ีมีคณุภาพสงูและมีทกัษะชีวิตเพ่ือการมีสมัมาชีพ กระบวนการและวิธีการจดัการเรียนรูน้ัน้ 
ตอ้งมีการเปล่ียน จากการสอนแบบบรรยายไปเป็นการจดัการเรียนรูแ้บบเชิงรุก (Active Learning) 
ซึ่งจะท าใหมี้การคิด เชิงวิพากษ์ มีความคิดเชิงสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม มีการส่ือสาร และมีการ
ท างาน รว่มกนั ซึ่งเป็นทกัษะของการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการจดัการเรียนรูร้ว่มกบัสถาน
ประกอบการ ในรูปแบบ Work-Integrated Learning หรือสหกิจศกึษา ส่งเสริมการจดัการเรียนรูท่ี้
ใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริงของสังคม โดยใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรู้
ศาสตรต์่าง ๆ นอกหอ้งเรียน หรือแหล่งการเรียนรูต้่าง ๆ เพ่ือให้เกิดจิตสาธารณะและการรบัใช้
สังคม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ในการเป็นผู้ประกอบการ ตามนโยบายของรฐับาลท่ีจะสรา้ง
ผูป้ระกอบการใหม่ ไม่เนน้ใหก้ารผลิตบณัฑิต ไปเป็นลกูจา้งเท่านัน้ และส่งเสริมการจดัการเรียนรู้
แบบการสร้างนวัตกรรม ( innovation) และองค์ความรู้ใหม่  ในรูปแบบของ “Project-Based 
Learning” ซึ่งการจะจดัการเรียนรูแ้บบต่าง ๆ นัน้ ทัง้อาจารยผ์ูส้อน  และผูเ้รียน ตอ้งเขา้ใจวิธีการ
สอนและตอ้งมีการเตรียมพรอ้ม นอกจากนีก้ารเรียนรูต้ลอดชีวิตโดยเฉพาะ  ในคนนอกวยัเรียนก็มี
สว่นส าคญัในการพฒันาประเทศเชน่กนั  
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4.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
จากการวิจยัเรื่องรูปแบบการจดัการศึษาท่ีเหมาะสมส าหรบัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะ

กิจหรือพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนนภาคใต  ้สรุปจากการวิจยัไดว้า่ รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เหมาะสม
ส าหรบัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (บทุสิทธ์ิ ไชยชนะ, 2559)  

หลักการ บูรณาการจัดการเรียนรูใ้ห้มีความรูค้วามเช่ียวชาญในวิชาชีพเป็นผู้น  า
ทางด้านความคิดเข้าใจ  และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชุมชนท้องถ่ินได้อย่างเป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพเป็นตน้แบบดา้นประชาธิปไตย เพ่ือชุมชนการอยู่รว่มกันในชุมชนอย่างสนัติรวมทัง้
การบรหิารทรพัยากรในชมุชนอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

ผลการเรียนรู ้
1. มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพและพรอ้มพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
2. มีทักษะการแก้ปัญหาในการท างานและปัญหาทางสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. เป็นตน้แบบดา้นประชาธิปไตยอาสาสมคัรและการอยู่รว่มกนัโดยสนัติ 
4. เป็นผูด้แูลทรพัยากรในชมุชนและด ารงตนในฐานะพลเมืองไทยและพลเมือง

โลกไดอ้ยา่งมีความสขุ 
เง่ือนไขความส าเรจ็ 

1. อาจารยต์อ้งส่งเสริมชีแ้นะการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานการณ์
ประกอบการเพ่ือใหส้ามารถแกปั้ญหาการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการส่งเสริมให้
เป็นผูป้ระกอบการ 

2. อาจารยต์อ้งมีการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนรว่มกบัสถานประกอบการ
อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือใหเ้ทา่ทนัการเปล่ียนแปลง 

3. การมีส่วนรว่มจากชมุชนทอ้งถ่ินในการบริการชมุชนโดยการมีส่วนรว่มในการ
แกปั้ญหาในชมุชน 

4. สง่เสรมิใหมี้การจดัตัง้กลุม่ สมาคม เพ่ือชว่ยเหลือสาธารณะประโยชน ์
 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

ศลิป์ชยั สวุรรณมณี, จรสั อติวิทยาภรณ,์ และ อิศรฎัฐ์ รนิไธสง (2557) ท าการศกึษา 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัรูปแบบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาของรฐัท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษาสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์
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องค์ประกอบเชิงยืนยันฯ กลุ่มตัวอย่าง จ าวน 224 คน กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็น
ผูบ้ริหารระดบัเขตพืน้ท่ี และผูบ้ริหารระดบัโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนฯ 1. ดา้นค่านิยมร่วม คือ หลักการท่ีมีความส าคญัต่อ การก าหนดค่านิยมรว่ม คือ หลัก
ความเท่าเทียม และหลกัความหลากหลายซึ่งมีตวับ่งชีท่ี้ส  าคญั ภายใตห้ลักความเท่าเทียม คือ 
การจัดการศึกษาท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่วนตวับ่งชีท่ี้ส  าคญัภายใตห้ลักความ
หลากหลาย คือ การก าหนดปรัชญา และนโยบายของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนพหุวัฒนธรรม        
2. ดา้นยทุธศาสตร ์คือ หลกัการท่ีมีความส าคญัตอ่การก าหนดยทุธศาสตร ์คือ หลกัการมีส่วนรว่ม 
มีตวับง่ชีท่ี้ส  าคญัภายใตห้ลกัการมีส่วนรว่ม คือ แผนยทุธศาสตรต์อ้งเกิดจากการมีส่วนรว่มของทกุ
ภาคส่วน ท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 3. ด้านระบบ คือ หลักการท่ีมี
ความส าคญัต่อการจดัระบบ การบริหารโรงเรียน คือ หลกัความหลากหลายซึ่งมีตวับ่งชีท่ี้ส  าคญั
ภายใตห้ลกัความหลากหลาย คือ การเลือกส่ือการเรียนการสอนท่ีสะทอ้นประวตัิศาสตรข์องความ
เป็นสงัคมพหวุฒันธรรม 4. ดา้นโครงสรา้ง คือ หลกัการท่ีมีความส าคญัต่อการจดั โครงสรา้งการ
บริหารโรงเรียน คือ หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีตัวบ่งชีท่ี้ส  าคญัภายใตห้ลักการมีส่วนร่วม คือการ
ก าหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกับสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีชัดเจนในสายงานทุกระดบั  และ 5. ดา้น
รูปแบบ คือ หลกัการท่ีมีความส าคญัตอ่รูปแบบการ บรหิารโรงเรียน คือ หลกัความหลากหลาย ซึ่ง
มีตวับ่งชีท่ี้ส  าคญัภายใตห้ลกัความหลากหลาย คือ การพฒันาบุคลากรใหมี้ทศันคติท่ีดีต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และครูผูส้อนควรใชรู้ปแบบการสอนท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาถึง
ความแตกตา่งระหวา่งผูเ้รียนเป็นตวับง่ชีท่ี้ส  าคญั 

ธงพล พรหม ณ นคร (2558) ท าการศึกษา แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐัในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนใต้ เพ่ือศึกษา 1. 
สถานการณปั์ญหาเยาวชนมุสลิมในพืน้ท่ีฯ 2. กระบวนการท างาน และผลของการปฎิบตัิของงาน
หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเยาวชนไทยมสุลิม 3. ปัญหาและอปุสรรคของหน่วยงานใน
ภาคการด าเนินการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม 4. หาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของหน่วย
ภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในพื ้นท่ีฯ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ส ารวจ
ภาคสนาม การสมัภาษณแ์บบเจาะจง การสนทนากลุ่ม พบว่า 1. ปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ีได้
สง่ผลหลายประการทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่ ปัญหาใหญ่ของเยาวชนมสุลิมในพืน้ท่ี คือ ปัญหา
ยาเสพติดซึ่งมีอยู่ในทุกชมุชน ส่งผลใหเ้ยาวชนมุสลิมจ านวนมากติดยาเสพติด และปัญหาการมี
เพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัควร จนน าไปสู่การตัง้ครรภก์่อนวยัควรของเยาวชนมสุลิม 2. การด าเนินงาน
ของหน่วยงานรฐัไม่ประสบความส าเร็จ และโครงการส่วนมากเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ 
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ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาท่ีตน้เหตุ โครงการต่าง ๆ ของรฐัไม่อาจครอบคลุมปัญหาเยาวชนทัง้หมด 
และเป็นปัญหาในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ครอบครวั และชมุชนมีบทบาทส าคญัมากกว่าหน่วยงาน
ภาครฐั 3. แนวทางการพัฒนาด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัในการแก้ไขปัญหาเยาวชนในฯ 
ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ 1. แนวทางป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  2. แนวทางด้าน
การศึกษา 3.สามแนวทางดา้นสาธารณสุขและอนามยัเจริญพันธุ ์4. แนวทางดา้นงบประมาณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาเยาวชน และ 5. แนวทางดา้นการพฒันาครอบครวัและชมุชน 

ผกามาศ พีธรากร (2558) ไดท้  าการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบรูณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรูเ้พ่ือพฒันาชมุชนของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สงักดั
สถาบนัพระบรมราชชนก การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1.) ศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกับการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ 2.) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการ
จดัการความรูเ้พ่ือพฒันาชุมชนฯ 3.) เพ่ือทดลองใชแ้ละประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการท่ีพัฒนาขึน้ 4.) ถอดบทเรียนการสรา้งสรรคผ์ลงานเพ่ือพัฒนาชุมชนฯ 
ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพปัจจบุนัการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการของวิทยาลยัพยาบาล 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 2. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการจดัการความรูเ้พ่ือ
พัฒนาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค ์ผลลัพธ์ การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้เตรียมความพรอ้ม ขัน้เรียนรู ้ขัน้สะทอ้นความคดิ ขัน้
สรา้งความรูแ้ละขัน้ประเมินผล และจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู ้ประกอบดว้ย ขัน้ตอนการก าหนดความรู ้ ขัน้ตอนการสืบคน้ความรู ้ ขัน้ตอนการสรา้ง
ความรู ้ขั้นตอนการจัดเก็บความรู ้ขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู ้และขั้นตอนการประเมินผล
ความรู ้ระบบสงัคม ระบบสนบัสนุน เง่ือนไขการใชรู้ปแบบและผ่านการรบัรองรูปแบบ 3. ผลการ
ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรูท่ี้พัฒนาขึน้  
พบว่า สมรรถนะการสรา้งสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชมุชนเพิ่ม ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา
สงูกว่าก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบ
บรูณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรูท่ี้พฒันาขึน้ พบวา่ นกัศกึษาพยาบาลพึงพอใจรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการจัดการความรูเ้พ่ือพัฒนาชุมชนฯ อยู่ในระดบัมาก 4. ถอด
บทเรียน พบว่า ความส าเร็จเกิดจากการบริหารจดัการท่ีดี ประสบการณ์ของอาจารย ์มีแผนการ
สอน KM action plan มีการบรูณาการการเรียนการสอน 3 รายวิชา คนในชมุชนพึงพอใจและยินดี
ใหค้วามรว่มมือ  
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สิงหา จนัทนข์าว (2558) ไดพ้ฒันาหลกัสตูรสุขศึกษาและพลศกึษาส าหรบัสามเณร
ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. พัฒนาหลกัสูตร
สถานศกึษาพิเศษกลุ่มสาระสขุศกึษาและพลศกึษาฯ 2. ศกึษาผลสมัฤทธ์ิดา้นความรู ้เจตคติ และ 
การปฏิบตั ิ3. ศกึษาประสิทธิภาพของหลกัสตูรฯ และ 4. ศกึษาความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสตูรฯ วิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง โดยน าหลกัสตูรท่ีไดพ้ฒันาขึน้นัน้ไปทดลองใชก้ับ
สามเณร โดยด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การศึกษาข้อมูลพื ้นฐานท่ีใช้ในการพัฒนา
หลกัสูตร 2. การพัฒนาของหลกัสูตร 3. การหาคณุภาพหลกัสูตร 4. การทดลองใชห้ลกัสตูร และ 
5. การประเมินผลของการทดลองใชห้ลักสูตร ด าเนินการทดลองโดยการน าแผนการการเรียนรู้
จ  านวน 21 แผน ไปทดลองใช้ โดยจัดการเรียนรูแ้ผนละ 1 ชั่วโมง โดยประเมินผลสัมฤทธ์ิดา้น
ความรู ้เจตคติ และการปฏิบัติ ทั้งก่อนและหลัง ผลการวิจัย พบว่า 1.การพัฒนาหลักสูตรฯ ท่ี
พฒันาขึน้มีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและเหมาะสม กบัขอ้บญัญัติของสามเณรฯ ท าให ้พบว่า มี
องค์ประกอบของหลักสูตร 13 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1)วิสัยทัศน์  2)หลักการ 3) เป้าหมาย 4) 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์5) สาระของหลกัสตูร 6) ค าอธิบายหลกัสตูร 7)มาตรฐานการเรียนรู ้8) 
ตวัชีว้ัด 9) สาระการเรียนรูเ้รื่องวิถีชีวิตของสามเณร 10) โครงสรา้งเวลา เรียน 11)แนวทางการ
จดัการเรียนรู ้12) แนวทางการวดัและประเมินผล และ 13) ส่ือและแหล่งการเรียนรู ้ 2. ผลสมัฤทธ์ิ
การเรียนรูด้า้นความรู ้เจตคติ และดา้นการปฏิบตัิ หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียท่ีสงูขึน้ และเม่ือ
น ามาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ก่อนและหลงั พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ ดา้นความรู ้เจตคต ิ
และดา้นการปฏิบตัิ หลงัการทดลองสูงกว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3.ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 70/70 4. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากท่ีสดุ 

กรศศิร ์ ชิดดี (2559) ไดท้  าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูร้ายวิชาการสรา้ง
เสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือการปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมสขุภาพและการเสริมสรา้งวฒุิภาวะทางอารมณข์องนกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูร้ายฯ 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
รายวิชาฯ 3) ศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูร้ายวิชาฯ ด าเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ
กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 
ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง ประมวลขอ้มูลจากแบบสอบถาม แบบประเมินและแบบบนัทึกการ
เรียนรูอิ้สระ ผลการวิจยัพบว่า การศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรูร้ายวิชาฯ พบว่า สอดคลอ้งกับ
แนวคิดจิตตปัญญาศกึษาท่ีใชจ้ดัการศกึษากบันกัศกึษาพยาบาล จึงพฒันาการจดัการเรียนรูต้าม
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แนวคิดจิตปัญญาศกึษาไดรู้ปแบบ ประกอบดว้ย การเริ่มฐานกาย การรูจ้กัใช ้ฐานใจ ฝักใฝ่การฟัง
ผา่นฐานหวัดว้ย 3 กระบวนการ คือ สนุทรียสนทนา  การฟังอยา่งลึกซึง้  และการสะทอ้นการเรียนรู ้
และทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบ พบผลการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ  มีความแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี.05 และการเสรมิสรา้งวฒุิภาวะทางอารมณ ์มีความแตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ี.05  

ชบา ข่ีทอง (2559) ไดท้  าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพศศึกษาดว้ยเทคนิคการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ 
ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรฯ กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารยผ์ูส้อนรายวิชา
เพศศึกษา 17 คน ผูบ้ริหาร 17 คน และนกัศึกษา 392 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 
แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งและแบบส ารวจความตอ้งการจ าเป็น วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยคา่เฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะหเ์นือ้หา 2) สรา้งหลักสูตรฯ ดว้ยเทคนิคการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือของนกัศึกษา โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 6 คน นักศึกษา 30 คน เครื่องมือการ
วิจยั ประกอบดว้ย หลกัสตูรและคูมื่อฝึกอบรมฯ แบบประเมินทกัษะ แบบทดสอบดา้นความรู ้แบบ
ประเมินด้านเจตคติ แบบประเมินด้านความพึงพอใจ และแบบประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรฯ 3) ทดลองใช ้และประเมินผลหลักสูตรฯ ดว้ยเทคนิคท่ีเป็นการเรียนรูแ้บบร่วมมือกับ
นกัศึกษาในกลุ่มน าร่อง และกลุ่มสถานการณ์จริง โดยเครื่องมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย หลกัสูตรและ
คู่มือฝึกอบรมฯ แบบประเมินดา้นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรูเ้พศศึกษา แบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัเรื่องเพศศกึษา แบบประเมินเจตคติตอ่เรื่องเพศศกึษา และแบบประเมินความพึงพอใจตอ่
หลักสูตรฝึกอบรม ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพศศึกษาใน
สถาบนัการพลศกึษา ผูส้อนสว่นใหญ่จะสอนตามค าอธิบายรายวิชาและเน้นการสอนแบบบรรยาย 
ปัญหาท่ีพบ คือ ผูเ้รียนใหค้วามสนใจนอ้ย สถานท่ีเรียนไมเ่อือ้อ านวย ขาดส่ือและเทคโนโลยีและมี
กิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลให้เวลาในการเรียนการสอนน้อยลง ในส่วนของเนือ้หาพบว่า นักศึกษา 
ผูส้อนและผู้บริหาร มีความตอ้งการเนือ้หาท่ีใกล้เคียงกัน  2. หลักสูตรฝึกอบรมฯ  ท่ีสรา้งขึน้ใช้
เทคนิคการเรียนรูแ้บบรว่มมือ มี 9 องคป์ระกอบดงันี ้1) หลกัการของหลกัสูตร 2) จดุมุ่งหมายของ
หลกัสูตร 3) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4) คณุสมบตัิและจ านวนของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 5) ส่ือ
การฝึกอบรม 6) การประเมินผลการฝึกอบรม 7) โครงสรา้งหลกัสตูร 8) ก าหนดการฝึกอบรม และ 
9) แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรม  3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฯ น าร่องและทดลองใน
สถานการณ์จริง พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความรูเ้รื่องเพศศึกษา และเจตคติท่ีดีต่อเรื่องเพศศึกษา
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เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรูเ้พศศกึษา และมีความ
พงึพอใจตอ่หลกัสตูรฯ สงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ทิฆมัพร สมพงษ์, วฒุิชยั เนียมเทศ, เอกรินทร ์สงัขท์อง, และ เรชา ชูสวุรรณ (2559) 
ไดท้  าการศกึษาการบริหารสถานศกึษาในสงัคมพหวุฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือหาแนวทางในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัด
การศกึษาในพืน้ท่ี ท่ีมีความแตกตา่งกนัระหวา่ง ภาษา ศาสนา และวฒันธรรม ซึ่งมีความแตกตา่ง
กันอย่างสิน้เชิงจึงเป็นการยากส าหรบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษา ท่ีจะเขา้ใจ เขา้ถึง 
และพฒันาใหชุ้มชน สามารถอยู่รว่มกันในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข และน าไปสู่การพฒันาอย่าง
ยั่งยืนโดยเฉพาะในโรงเรียนซึ่งเป็นหลกัให้ความรูแ้ก่ผูเ้รียนใหก้ารยอมรบัความแตกต่าง และการ
เปล่ียนแปลง จึงเป็นบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีตอ้งใชห้ลกัการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมา
ใช้ในการบริหารประกอบด้วย องคป์ระกอบ  ในการบริหารสถานศึกษา คือ ภาวะผู้น  าเชิงพหุ
วฒันธรรมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลกัสูตรและการเรียนการสอน และการมี
ส่วนร่วม เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งการยอมรบัในความหลากหลายของอตัลกัษณภ์าษา ศาสนา  วฒันธรรม 
และเป็นการพฒันาคณุภาพการศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอี้กดว้ย 

บญุสิทธ์ิ ไชยชนะ (2559) ท าการศกึษา รูปแบบการจดัการศกึษาท่ีเหมาะสมส าหรบั
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษา รวบรวม 
สังเคราะห์องคค์วามรูเ้ก่ียวกับสภาพ และรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยั การวิจยัมี 4 ระยะคือ 1.การศกึษารวบรวม สงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้ก่ียวกบั
สภาพ และรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั จากการ 
สนทนากลุ่ม กับครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 198 คน 2.การสงัเคราะห ์และสรา้งรูปแบบ
การจดัการศกึษาฯ โดยการประชมุปฏิบตัิการ 3.การตรวจสอบรูปแบบการจดัการศกึษาฯ โดยการ
สนทนากลุ่มกับผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 29 คน และ 4.การน าเสนอขอ้สรุปรูปแบบเง่ือนไขตลอดจน
ความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาฯ โดยได้น าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาฯ ข้อมูลมา
สงัเคราะหเ์นือ้หา ผลการศกึษา พบว่า 1. รูปแบบการจดัการศกึษา เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาไทย ผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2557 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของนักเรียน ได้คะแนนเฉล่ียท่ีต ่ากว่าเกณฑ ์       
2. รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพัฒนาทักษะการคิด จากผลการประเมินการศึกษา  
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2557 ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6, ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาคณิตศาสตรไ์ด้คะแนนเฉล่ียท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ 3. รูปแบบการจัด
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การศึกษาเพ่ือพัฒนาพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า  ทุก
ระดบัการศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมของความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ผลปรากฏจากสถานการณท่ี์เกิดขึน้สาเหตท่ีุส าคญั คือ ความไมเ่ขา้ใจถึงการอยู่รว่มกนั
ในต่างวฒันธรรม การยอมรบัซึ่งกันและกัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รชักาลท่ี 9 ไดพ้ระราชทานแนวทาง “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งความ
สมานฉันทใ์นการอยู่ร่วมกัน และเป็นหวัใจท่ีส าคญัในการด าเนินงานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ดงันัน้การพฒันารูปแบบการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาทกัษะการอยู่รว่มกันในสงัคมพหวุฒันธรรม 
จึงควรจดัท าหลกัสตูรดา้นสนัติศกึษาในแตล่ะระดบั โดยมีเนือ้หาใหเ้หมาะสมในแตล่ะระดบั และ
ใชห้ลกัการในการยอมรบัความแตกตา่ง การเคารพในความเช่ือความเห็นของแตล่ะบคุคล การไม่
ใชค้วามรุนแรงในการส่ือสารและการแกปั้ญหา และการนอ้มน าแนวทางพระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถึง 
พัฒนา มาใช้ส  าหรับการพัฒนารูปแบบดังกล่าว รวมทั้งมีการบูรณาการเนือ้หาเหล่านี ้อยู่ใน
รายวิชาตา่ง ๆ เพ่ือสง่เสรมิใหเ้กิดทกัษะการอยูร่ว่มกนัดว้ยสนัติภาพในสงัคมพหวุฒันธรรมไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพตอ่ไป 

ชุติมา ทัศโร, ปริญญา ทองสอน, และ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2563) ได้ท าการ
พฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันทใ์นสงัคมพหุวฒันธรรมในรายวิชา
ความเป็นครูวิชาชีพส าหรบันักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือพัฒนารูปแบบและศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความ
สมานฉันทฯ์กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศกึษาหลกัสูตรศกึษาศาสตรบณัฑิต จ านวน 60 คน เครื่องมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ฯ แบบประเมินคณุลกัษณะ
ความสมานฉันท ์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัเจตคติต่อรูปแบบการจดัการ 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ หลกัการ
ของรูปแบบฯ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ กระบวนการเรียนการสอน เนือ้หาสาระการเรียนรู ้การวดั
และประเมินผล ผลการประเมินรูปแบบอยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ ผลการใชรู้ปแบบฯ พบว่า 
นกัศกึษากลุม่ทดลองมีคณุลกัษณะความสมานฉนัทฯ์ อยู่ในระดบัดี และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั .05 และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู
กวา่นกัศกึษากลุม่ควบคมุท่ีเรียนแบบปกติ 

จินดารตัน ์แก้วพิกุล (2559) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลกัสตูรรายวิชาการศกึษาคน้ควา้ และสรา้งองคค์วามรู ้เพ่ือพฒันาทกัษะการแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนมาตรฐานสากล  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
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หลักสูตรรายวิชาฯ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และเพ่ือประเมินผลการใช้
หลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้า  และสร้างองค์ความรู้ การวิจัยครั้งนี ้ด  า เนินการโดยใช ้
กระบวนการวิจยัและพฒันาโดยน าระเบียบวิธีวิจยัของการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่มมา
ประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร ซึ่งผลการวิจยัแบง่เป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 1 ผล
การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐาน โดยการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่ียวกับ
สภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาหลกัสตูร และสนทนากลุ่มครูท่ีมีประสบการณใ์นการ
สอนรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรูเ้ก่ียวกับสภาพปัญหาความตอ้งการในการ
พัฒนาหลักสูตรและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  ขั้นตอนท่ี 2 ผลการออกแบบและพัฒนา
หลกัสูตร ผูว้ิจยัและผูร้ว่มวิจยัร่วมกันออกแบบ  และโครงร่างหลักสูตรตามองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของหลกัสตูร ซึ่งผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลอ้งของโครงรา่งหลกัสูตรโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า โครงรา่งหลกัสตูรมีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก ในแตล่ะองคป์ระกอบของ
โครงรา่งหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกนั ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองใชห้ลกัสตูร สว่นท่ี 1 การทดลองน า
รอ่งกบันกัเรียนท่ีไมใ่ช่กลุม่เปา้หมาย พบวา่ แบบฝึกหดัในบางหวัขอ้ยงันอ้ยเกินไปท าใหน้กัเรียนยงั
ไม่เขา้ใจในหัวขอ้นัน้ ๆ ส่วนท่ี 2 การทดลองใชห้ลักสูตร น าโครงร่างหลักสูตรท่ีปรบัปรุงแลว้ไป
ทดลองใชก้บั โดยใชแ้บบแผนการวิจยัแบบก่อนการทดลอง แบบกลุ่มเดียววดัสองครัง้ ผลการวิจยั 
พบว่า นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสูตรมีทกัษะการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองหลงั
ทดลองสงูกว่า ก่อนทดลองใชห้ลกัสตูรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ครูผูส้อนและนกัเรียน
มีความพึงพอใจ ต่อหลกัสูตรอยู่ในระดบัมาก ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรบัปรุงหลกัสูตร 
พบวา่ ทกุองคป์ระกอบของหลกัสตูรมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนั แตห่ลงัจากทดลองใชห้ลกัสตูร
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการปรบัปรุงเอกสาร ประกอบการเรียนในส่วนของแบบฝึกหดัใหมี้ระดบัความยาก
ง่ายท่ีเหมาะสม และใชส้ถานการณท่ี์ สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน เพ่ือใหห้ลกัสูตรมี
ความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

หรรษา เศรษฐบุปผา, สมบตัิ สกุลพรรณ์, และ สวุิท อินทอง (2559 )ไดศ้ึกษา ระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศมีความส าคัญ ในศตวรรษท่ี 21 ความมุ่งหมายเฉพาะ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบและการศกึษาประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยบูรณาการส่ือและอิเล็กทรอนิกส์ เขา้
กบัการจดัการเรียนการสอนส าหรบันกัศึกษาพยาบาล ในระดบัปริญญาตรี โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างนัน้
ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ นักศึกษาพยาบาลจ านวน 151 คน เครื่องมือท่ีใช้คือ
แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูทั่วไป แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความพึง
พอใจ และแบบประเมินปัญหารวมถึงอุปสรรคของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
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พรรณา และการทดสอบค่าทีแบบ เป็นอิสระต่อกัน ส าหรบัขอ้มูลเชิงคณุภาพ โดยการวิเคราะห์
เนือ้หา ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการจดัการเรียนการสอนทัง้แบบแทนท่ีทัง้หมด และแบบน ามา
ประกอบกนั ซึ่งไดแ้ก่ เนือ้หา รวมถึงการเตรียมเนือ้หาเพ่ือน าไปสู่กระบวนการในการจดัการเรียนรู้ 
ตลอดจนการส่ือสาร และการประเมินผลในการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนโดยช่องทางท่ีผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์แบบแทนท่ีทั้งหมด (full/comprehensive 
replacement) มีค่าสงูกว่ากลุ่มท่ีเขา้เรียนตามรูปแบบการน ามาประกอบกัน (Hybrid type) อย่าง
มีนัยยะส าคัญทางสถิติ (p<.05) 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่ง
ค่อนข้างไปในทางท่ีสูง และพึงพอใจท่ีสามารถเรียนไดทุ้กเวลา 4) ในดา้นของปัญหาอุปสรรค 
พบว่า ระบบเครือข่ายนัน้คอ่นขา้งเขา้ถึงยาก ผลการศกึษาจึงถือไดว้่าเป็นนวตักรรมในการจดัการ
เรียนการสอนส าหรบันกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี เพ่ือใหเ้ปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ส  าหรบั
การจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ตอ่ไป 

อดิพันธุ ์ประสิทธ์ิ (2559) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูพ้ล
ศกึษาโดยใชส้มองเป็นฐาน เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนมธัยมศกึษาตอนตน้ การ
วิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนฯ โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะ เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา
โดยใชส้มองเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนฯ กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารย ์
และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ไดค้า่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และความสอดคลอ้งของรูปแบบการ
เรียนรูพ้ลศึกษาโดยใชส้มองเป็นฐาน เท่ากับ 1.00 และ .60 และ 2) ศึกษาผลของการใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาโดยใชส้มองเป็นฐาน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 2 หอ้ง เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง จ านวน 40 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ คือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาโดยใช้สมองเป็นฐาน และ 2) แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ เจตคติ ทักษะปฏิบัติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถภาพทางกาย วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่
ที ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาโดยใชส้มองเป็นฐาน เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียน ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู ้9 แผน และการสอนพลศกึษา 5 ขัน้ 
ไดแ้ก่ ขัน้เตรียม ขัน้สอน ขัน้ปฏิบตัิ ขัน้น าไปใช้ และขัน้สรุป และ 2) หลักการจัดการเรียนรูท่ี้ใช้
สมองเป็นฐานตามแนวคิดทฤษฎีพหปัุญญา 12 ประการ ไดแ้ก่ สมองท างานหลายหนา้ท่ีพรอ้มกนั 
และรวดเร็ว 2. การเรียนรูเ้ก่ียวขอ้งกับการท างานของร่างกาย 3. การคน้หาความรกัความหมาย
เป็นการท างานของสมองท่ีเป็นทกัษะสว่นตวั 4. สมองถกูออกแบบมาเพ่ือรบัรูแ้ละสรา้งรูปแบบการ
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เรียนรู ้5. อารมณเ์ป็นสิ่งส าคญัในการสรา้งรูปแบบ 6. สมองซิกซา้ยและขวาท างานเก่ียวขอ้งกนั 7. 
ความตัง้ใจจากภายในมีความสมัพนัธส์งูต่อการเลือกตอบสนอง 8. การเรียนรูเ้กิดขึน้ไดโ้ดยความ
ตัง้ใจและจิตใตส้  านกึ 9. ความจ าเป็นของมนษุยเ์กิดจากการท าซ า้และการเช่ือมโยง 10. การเรียนรู้
จากสิ่งแวดลอ้มสามารถพัฒนาสมองได ้11. การเรียนรูไ้ดดี้เกิดจากกิจกรรมท่ีทา้ทาย 12. สมอง
ของแตล่ะคนจะมีลกัษณะเฉพาะตวั ผลของการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูฯ้ พบว่า 1) ผลสมัฤทธ์ิ
การเรียนของผูเ้รียนภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน แตกต่าง
กันก่อนเรียนในดา้นความรูท้ักษะ และสมรรถภาพทางกาย ดา้นความเร็ว พลัง และความอ่อน 
ตวัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ . 05 และ 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระหว่างกลุ่ม พบว่า 
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7 ด้าน และ
สมรรถภาพทางกาย ดา้นความเร็ว และความอ่อนตวัแตกตา่งกบักลุ่มควบคมุ อย่างมีในยะส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั. 05 

ศิริกัญญา  แก่นทอง (2561) ไดท้  าการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสันติศึกษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  มีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) พฒันารูปแบบการสอน
วิชาสนัติศกึษาฯ 2) ทดลองใชรู้ปการสอน และ 3) ประเมินคณุภาพรูปการสอน ผลการวิจยัพบว่า 
1. รูปแบบหลกัสูตรสนัติศึกษาฯ มีองค ์ประกอบส าคญั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) เนือ้หาการสอน 
ประกอบดว้ย วตัถปุระสงค/์จดุมุง่หมาย วิธีสอนและการจดักิจกรรมขัน้ตอน 2) ส่ือและอปุกรณก์าร
สอนสันติศึกษา และ 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 5 ขัน้คือ การรบัรู ้การ
ตอบสนอง การเห็นคณุคา่ การจดัระบบ และการสรา้งลกัษณะนิสยั การวดัและประเมินผล 2. ผล
การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน พบว่า 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) เจตคติ  หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .012 3) มีความสามารถจดัการความขดัแยง้อยู่ในระดบัปานกลาง  3) มีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการสอนระดับมาก 3. ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบของการเรียนการสอน 
พบว่า 1) รูปแบบของการสอนมีคณุภาพโดยเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 2) มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นสถานการณจ์รงิ 

ชวิน พงษ์ผจญ (2561) ไดท้  าการศกึษาสภาพปัญหาการพฒันาการศกึษาเพ่ือสรา้ง
สนัติสุขของโรงเรียนรฐับาลในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์
สภาพปัญหาในการพัฒนาการศึกษาฯ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี 
(Qualitative case study) เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครู จากโรงเรียนรฐับาล 13 
แห่ง ของจงัหวดันราธิวาส แลว้วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการวิเคราะหแ์ก่นโครงเรื่อง  ผลการวิจยัพบว่า 
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สภาพการณแ์ละการจดัการศกึษาในพืน้ท่ีนี  ้ในปัจจบุนัมีปัญหาทัง้ในดา้นการกระจายโอกาส การ
เคารพความแตกต่าง การมีส่วนร่วมและการปรองดองโดยปัญหาเหล่านีเ้ป็นความรุนแรงและ
ความขดัแยง้เชิงโครงสรา้งท่ีขดัขวางการพฒันาการศกึษาเพ่ือสรา้งสนัติสขุท่ีน าไปสู่การสรา้งสนัติ
สุขท่ียั่ งยืนและความยุติธรรมในสังคม งานวิจัย นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยหลัก  ท่ีมุ่งพัฒนา
หลกัสูตรอบรมครูในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามแนวคิดการศกึษา เพ่ือสรา้งสนัติสุข ขอ้
คน้พบขา้งตน้จึงมีส่วนส าคญัในฐานะขอ้มูลท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร แสดงใหเ้ห็นว่า
หลักสูตรจะต้องพัฒนาความรูค้วามเข้าใจของครูในประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองตอ่หลกัสตูรแกนกลาง ชมุชน และนโยบายทางดา้นการศกึษา แนวคดิพหวุฒันธรรมการ
จัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม และแนวคิดการศึกษาเพ่ือสรา้งสันติสุข เพ่ือท่ีจะพัฒนาให้
โรงเรียนเป็นศนูยก์ลางในการสรา้งสนัติสขุแก่ชมุชนและสงัคมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยา่งแทจ้รงิ 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้่าการจัดการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียนถึงแมจ้ะมีการจัดการ
เรียนรูห้รือการจัดการเรียนการสอนมีวิธีท่ีแตกต่างกันออกไป ท่ีส าคญัจะตอ้งมีขัน้ตอนของการ
จดัการเรียนรูท่ี้ครบกระบวนการของการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย เนือ้หา วตัถุประสงค/์
จดุมุ่งหมาย วิธีสอนและการจดักิจกรรม ส่ือแหล่งการเรียนรู ้และการวดัการประเมินผลผูเ้รียน อีก
ทัง้ตอ้งค านงึผูเ้รียนเป็นส าคญัใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนท่ีตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์
สงูสดุท่ีผูเ้รียนควรจะไดร้บัจากการเรียนรูท่ี้หลากหลาย เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือรน้ในการ
เรียน และเรียนรูไ้ดเ้ต็มศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ี  จากกระบวนการเรียนรูท่ี้เกิดความรู ้
ความเขา้ใจ เจตคติ และทกัษะตา่ง ๆ ท่ีไดร้บัจากผูส้อน เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถรวมน าองคค์วามรู้
ไปประยุกตป์รบัใชไ้ดจ้ริงในการด าเนินชีวิตพรอ้มทั้งสามารถท่ีจะถ่ายทอดความรูใ้ห้กับชุมชน 
สงัคม และประเทศชาตติอ่ไป 
 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Confer (2001, January) ได้ศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ

เปล่ียนแปลงวิธีการสอนของครูโดยเนน้นักเรียนเป็นศูนยกลางซึ่งนักเรียนจะไดร้บัความรู ้ความ
เขา้ใจ จากการเจรจาตอ่รองและการท างานรว่มกบัคนอ่ืน ๆ กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียน 42 คน ครู 6 
คน ผลการศกึษาพบว่า ในระยะแรก ๆ จากการสมัภาษณแ์ละการสงัเกตการณส์อนในหอ้งเรียนครู
ยงัไม่มีความเข้าใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับแนวคิด และการปฏิบตัิบตัิในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ แต่หลงัจากการไดร้บัการพฒันาแลว้ พบว่า ครูมีความเขา้ใจในแนวความคิดและการปฏิบตัิ
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แบบใหม่ไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนีค้รูบางคนสามารถท าความเขา้ใจแนวความคิดการสอน
แบบใหม่ไดก้่อนท่ีจะลงมือปฏิบตัิจริง แต่ครูบางคนตอ้งปฏิบตัิใหช้ดัเจนเสียก่อนจึงจะเกิดความ
เขา้ใจ  

Jungst (2003) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การสนับสนุนอาจารย์ผู้ท่ีปรารถนาจะ
เปล่ียนรูปแบบการศึกษาในการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระดับอุดมศึกษา สรุป
ผลการวิจยั ดงันี ้นกัศึกษาท่ีมีประสบการณแ์บบเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางแบบใหม่ มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูกว่าการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางแบบเก่า (ในอเมริกามีการเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางนานแลว้ แต่เขาตอ้งการจะพฒันาขึน้ไปเรื่อย ๆ เพ่ือใหไ้ดผ้ลสมัฤทธ์ิสงูสุด) และพบว่า
เป็นการยากท่ีผูส้อนท่ีไม่ไดเ้ตรียมการสอนท่ีดีจะสามารถด าเนินการสอนแบบนีไ้ด้  ท่ีมหาวิทยาลยั
ไอโอวา ไดมี้โปรแกรมและกระบวนการท่ีจะชว่ยคณาจารยใ์นการเปล่ียนรูปแบบการสอน มีทัง้แบบ
เบือ้งตน้และเป็น workshop โดยจะช่วยใหอ้าจารยเ์ขา้ใจกลยุทธ์และสามารถพัฒนาการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางได ้

Carol (2004) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาของครูมืออาชีพในการคดัเลือกการ
เรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของของนกัศกึษาระดบัวิทยาลยั ท่ีมีตอ่การเรียนวิชา
ภาคปฏิบตัิ การศกึษาวิจยัครัง้นีใ้ชร้ะยะเวลาเป็น 2 ช่วง มีการตรวจสอบขอ้จ ากดัการรบัรูข้องกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นครูท่ีเลือกจะพฒันาบริหารจดัการกิจกรรมใหเ้ป็นครูมืออาชีพดว้ยตนเอง  กิจกรรม
การเรียนรูข้องครูท่ีไดร้บัการพัฒนาไดแ้สดงออกมาใหเ้ห็นหลังจากผ่านไปแลว้ 10 สัปดาหแ์ละ
รวมทั้งผลสะทอ้นความคิดเห็นในวารสารและฐานขอ้มูลงานวิจัยการบริหารจัดการในชัน้เรียน
เก่ียวกับวิชาภาคปฏิบตัิ งานวิจัยนีย้ังคน้พบในเชิงลึกถึงผลกระทบของกิจกรรมการพัฒนาวิชา
ภาคปฏิบตัขิองครูมืออาชีพ ครูจ านวน 9 คน  ท่ีเขา้รว่มในครัง้นีมี้แรงจงูใจในการท่ีจะพฒันาตนเอง
ให้มีความเช่ียวชาญ การรวบรวมข้อมูลจัดด าเนินการในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2003 โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการตรวจสอบความรูค้วามสามารถครูกลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน  
88 คนท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีสอนในมหาวิทยาลยัชิคาโก  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2003  ไดจ้ดัเก็บ
ขอ้มลูจากการใหต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการวิเคราะหรู์ปแบบการเรียนการสอน ระยะท่ี 2 เป็น
การส ารวจข้อมูลโดยการจัดครูเป็นกลุ่ม ๆ สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สังเกตในชั้นเรียนและ
สงัเกตการณใ์ชส่ื้อและสิ่งประดิษฐ์ประกอบการเรียนการสอน  ในชว่งนี ้ไดสุ้่มกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
13 คนให้เป็นกลุ่มพัฒนาครูมืออาชีพในการคัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะเฉพาะของนกัศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1) ครูมีความสามารถในการพฒันาตนเองใหเ้ป็น
ครูมืออาชีพไดดี้ขึน้ 2) การพฒันาการเรียนการสอนของครูมืออาชีพโดยการคดัเลือกใหเ้หมาะสม
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กับลกัษณะเฉพาะของนกัศึกษา มีค่านยัส าคญัทางสถิติในทางบวก 3) การพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูมืออาชีพโดยการคัดเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของนักศึกษา รวมทั้งผล
สะท้อนกลับและฐานข้อมูลงานวิจัย ซึ่ งเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรทาให้ครูมีความ
สะดวกสบายในการจดัการเรียนการสอนมากขึน้ 4) ท าใหค้รูยอมรบัผลกระทบจากการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนแนวใหม่ในวิชาภาคปฏิบตัิ และมหาวิทยาลัยก็มีการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกใหก้บัครูมากขึน้ 

Fenning (2004) ไดท้  าการศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตใ์นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
และความส าเร็จในการเรียนของนกัศกึษา โดยพืน้ฐานของ Cohort  สรุปผลการวิจยั ดงันี ้การเรียน
เป็นกระบวนการทางธรรมชาติท่ีมีอยู่ในทกุสงัคม และสถานศกึษา และมีส่วนในการท าใหป้ระสบ
ความส าเร็จทัง้ในอาชีพ การงานและความมุ่งหมายส่วนบุคคล งานวิจยันีเ้นน้ท่ีจะท าวิธีการเรียน
โดยพืน้ฐานของ Cohort มาใชใ้นการศึกษาระดบัสูงในแคนาดาการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาในแคนาดาในปัจจบุนัถึงจดุเปล่ียนโดยจะเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญัใน
ทกุวิถีทาง และจะสรา้งรูปแบบใหมแ่ละวิถีทางใหม่ในรูปแบบความคิดในการเรียน สถานศกึษาชัน้
น าตา่ง ๆ ก าลงัปรบัพนัธกิจ จดุมุ่งหมาย คา่นิยมรว่ม ยทุธศาสตร ์และวิถีทาง เพ่ือท่ีจะใหมี้ความ
มั่นใจในคณุภาพ และจะน าไปสูรู่ปแบบท่ีมีการเรียนเป็นศนูยก์ลาง 

Bada และ Suhonen (2021) ไดพ้ัฒนาและประเมินรูปแบบเกมคอมพิวเตอรช์่วย
สอนเรื่องเอชไอวี/เอดส ์ในผูเ้รียนระดบัต ่ากว่าชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศยูกนัดา กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูเ้รียนอาย ุ13- 8 ปีในโรงเรียนสามแห่ง ๆ ละ 20 คนผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเกมคอมพิวเตอร์
ขึน้มา 2 เกม เกมแรกมีเนือ้หาความรูพื้น้ฐานดา้นเอชไอวี/เอสด ์ไดแ้ก่ ระบบภูมิคุม้กันของมนุษย์
พฒันาการของเอดส ์ช่องทางการติดตอ่สารคดัหลั่ งท่ีไม่มีเชือ้เอชไอวี อาการของโรคเอดส ์ปัจจยัท่ี
ท าใหเ้กิดการมีเพศสมัพนัธ์ การปอ้งกนัเอชไอวี/เอดส ์เหตผุลท่ีควรชะลอการมีเพศสมัพนัธก์ารใช้
ชีวิตอย่างรบัผิดชอบ ส่วนเกมท่ีสองมีเนือ้หาเก่ียวกบัการปอ้งกนัเอชไอวี/เอดส ์ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีท าให้
เกิดการมีเพศสมัพันธก์ารป้องกันเอชไอวี/เอดส ์เหตผุลท่ีควรชะลอการมีเพศสมัพนัธ์ การใชชี้วิต
อย่างรบัผิดชอบ ผลการวิจยั พบวา่ ผูเ้รียนมากกว่ารอ้ยละ 80 มีความพึงพอใจตอ่เกม และเกมท า
ให้ผู้เรียนมีความรูเ้รื่องเอชไอวี/เอดส ์เพิ่มขึน้  และยังพบว่าเกมคอมพิวเตอรช์่วยการเรียนรูก้ับ
ความรูเ้รื่องเอชไอวี/เอดส ์มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

Barth J และ Lannen P ( 2012) ไดศ้ึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะในการติดต่อส่ือสารในสาขาเนือ้งอกวิทยา การทบทวนวรรณกรรมระบบเชิงปริมาณ ซึ่ง
หลกัสตูรการฝึกอบรมส่วนใหญ่เนน้ทกัษะการติดต่อส่ือสารโดยทั่ วไป ในขณะท่ีบางหลกัสูตรเนน้
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เนือ้หาเฉพาะ เช่น การแทรกข่าวรา้ย หรือ การพัฒนาการติดต่อส่ือสารกับสมาชิกในครอบครวั 
ทัง้นีก้ารฝึกอบรมประกอบดว้ย ภาคปฏิบตัิ เชิงรุก เชน่ บทบาทสมมต ิและใชเ้วลาอยา่งนอ้ยท่ีสดุ 6 
ชั่วโมง และเทคนิควิธีท่ีใชใ้นการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การบรรยายหรือหนังสือคู่มือโสตทัศนวสัดกุาร
แลกเปล่ียนความคดิเห็นรายกรณีและการจ าแนกสถานการณ ์การตดิตอ่ส่ือสารท่ีตงึเครียด รวมถึง
อุปสรรคต่อการติดต่อส่ือสาร ซึ่งจะใชเ้พ่ือนหรือบทบาทสมมติของนักแสดง โดยผูเ้ข้าร่วมการ
ฝึกอบรมตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพดา้นสขุภาพ (เช่น แพทย ์พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห)์ ท่ี
ท างานร่วมกับผูป่้วยโรคมะเร็ง จากการศึกษาครัง้นีส้รุปไดว้่าการฝึกอบรมผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ
ดา้นสุขภาพโดยการฝึกอบรมทกัษะในการติดตอ่ส่ือสาร เป็นวิธีการหนึ่งท่ีมีผลดีในอนาคตตอ่การ
เปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการติดต่อส่ือสาร นอกจากนีผู้ป่้วยอาจจะไดร้บัประโยชน์
จากผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพดา้นสขุภาพท่ีไดร้บัการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ แตย่งัขาดการศกึษาอย่าง
จรงิจงั 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดขึน้นั้นมี
หลากหลายวิธี และรูปแบบ แต่สิ่งเดียวท่ีผู้วิจัยมีความมุ่งหมายเดียวกันคือตอ้งการจะพัฒนา
ผูเ้รียน พฒันาการเรียนการสอนในการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพ่ือการพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้มีความรู ้ความเขา้ใจ มีเจตคติท่ีดีในการคิดท่ีสรา้งสรรค ์และทกัษะตา่ง ๆ ท่ีท า
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างแทจ้ริง และหลักในการจัดการเรียนรูต้อ้งมีกระบวนการ ขัน้ตอนท่ี
สามารถดงึดดูและกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนจริง และค านงึถึงการ
เรียนรูจ้ากแหล่งใกลต้วัจากประสบการณ ์ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้และเกิดทกัษะไดด้ว้ย
จากตวัผูเ้รียนเองซึ่งจะท าใหส้ง่ผลถึงการเรียนรูท่ี้คงทนและถาวร  
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งเพ่ือพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษา 

โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development)  รูปแบบผสมผสาน (Mixed  method  approach) ซึ่งผู้วิจัยได้ด  าเนินงานวิจัย
น าเสนอตามขัน้ตอนของการวิจยัเป็น 5 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษา บริบท สภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็น แนวทางในการ
พฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ระยะท่ี 2 การสรา้งและพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบั
นกัศกึษา โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบ
บรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ระยะท่ี 4 การทดลองน ารอ่งการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณา
การส าหรบันกัศกึษา โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ระยะท่ี 5 การทดลองประเมินผลในสภาพการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบ
บูรณาการส าหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ใน
กระบวนการวิจัยนี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการขอใบรบัรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ ของมหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ หมายเลขรบัรอง SWUEC-G 035/2562X (ภาคผนวก จ) 
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ระยะที่ 1 การศึกษา บริบท สภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็น และแนวทาง
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ
นักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Research : R1) 

 

          ข้ันตอน   กระบวนการ        ผลลัพธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ระยะท่ี 1 

ขัน้ตอนท่ี 1 
 
 

    
 

1. ศกึษาเอกสาร หลกัสตูร
และรายวิชา เพื่อวิเคราะห์
สภาพการจดัการเรยีนรู ้และ
ความตอ้งการในการจดัการ
เรยีนรู ้

2. ศกึษาเชิงบรบิท
วฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 
3. ศกึษาการจดัการเรยีนรู ้
แบบบรูณาการ 

 
 

    
 

1. ผลสรุปการจดัการ
เรยีนรูร้ายวิชาฯ 

2. ขอ้มลูเชิงบรบิท
วฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

3. แนวทางในการ
จดัการเรยีนรูร้ายวิชาฯ 

4. รา่งค  าถามในการ
สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

 
 

    
 

ศกึษา บรบิท เก่ียวกบัการ
จดัการเรยีนรูร้ายวิชาชีวิต
และครอบครวัแบบบรณา
การส าหรบันกัศกึษาโดย
อิงบรบิทเชิงวฒันธรรม
สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

 

 

    

 

ขัน้ตอนท่ี 3 
 
 

    
 

สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญที่มี
ประสบการณใ์นการ
จดัการเรยีนรูรู้ปแบบ
บรูณาการ หรอืรายวิชาที่
เก่ียวขอ้ง 

 

 

    

 

1. สรา้งแบบสมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ 
2. คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ 
3. ติดตอ่ประสานงาน 
4. สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

 
 

    
 

1. บทสรุบรบิทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

2. แนวทางในการ
จดัการเรยีนรูร้ายวิชาฯ 

 
 

    
 

ระดมความคิดเห็น
นกัศกึษา โดยวิธีการ
สนทนากลุม่ เพ่ือวิเคราะห์
ความตอ้งการจ าเป็นใน
การจดัการเรยีนรูร้ายวิชาฯ 

 

 

    

 

ขัน้ตอนท่ี 2 
 
 

    
 

1. จดัสนทนากลุม่ (Focus 
group discussion) 
นกัศกึษาทีผ่่านการเรยีน
รายวิชาชีวิตและครอบครวั 

2. แบง่กลุม่การสนทนา 
เสนอแนคิดเห็น ความ
ตอ้งการในการจดัการเรยีนรู ้
รายวิชาฯ 

 
 

    
 

ความตอ้งการจ าเป็น 
ของนกัศกึษาที่ผา่นการ
เรยีนรายวิชาชีวิวิตและ
ครอบครวัฯ 

 

 

    

 

1. น าขอ้มลูทัง้หมดจาก
ขัน้ตอนที่ 1-3 มาวิเคราะห ์
สงัเคราะห ์และสรุป 

2. สรา้งแบบสรุป
องคป์ระกอบการพฒันาการ
จดัการเรยีนรูร้ายวิชาฯ  

 
 

    
 

สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบ
การจดัการเรยีนรูร้ายวิชาฯ 

 

 

    

 

แนวทางการจดัการ
เรยีนรูร้ายวิชาฯ 

 

 

    

 

ขัน้ตอนท่ี 4 
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ระยะที่ 2  การสร้างและพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ
ส าหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Development : D1) 

 
         ข้ันตอน          กระบวนการ         ผลลัพธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ระยะท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รา่งรายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัแบบบรูณาการ
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิง
บรบิทเชิงวฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

 

    

 

ขัน้ตอนท่ี 5 
 
 

    
 

มี 2 สว่น 
1. รา่งของโครงสรา้ง
รายวิชาฯ และรา่ง
ของแผนการเรยีนรู ้
รายวิชาฯ 

2. เครือ่งมือประเมิน
คณุภาพรายวิชาฯ 

 
 

    
 

1. สรา้งและพฒันารา่ง
รายวิชาฯ 2 สว่น ดงันี ้

  1.1 รา่งโครงสรา้งรายวิชาฯ 

  1.2 รา่งแผนการเรยีนรู ้
รายวิชาฯ 

2. สรา้งเครือ่งมือแบบ
ประเมินคณุภาพของรา่ง
รายวิชาฯ 
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ระยะที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัว
แบบบูรณาการส าหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(Research : R1) 

 
           ข้ันตอน         กระบวนการ     ผลลัพธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ระยะท่ี 3 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 6 
 
 

    
 

ตรวจสอบคณุภาพ
ของรา่งโครงสรา้
รายวิชาฯ และ
แผนการเรยีนรู ้

 

 

    

 

1. เลือกผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อ
ประเมินคณุภาพรา่ง
รายวิชาฯ 

2. น ารา่งรายวิชาฯ ที่ผูว้ิจยั
สรา้งขึน้ (จากระยะที่ 2) ให้
ผูเ้ช่ียชาญประเมินคณุภาพ
และเสนอแนะ เพื่อการ
ปรบัปรุงแกไ้ข โดยใชแ้บบ
ประเมินคณุภาพของ
รายวิชาฯ (จากระยะที่ 2) 
3. ทดลองใชเ้ครือ่งมือแบบ
ประเมินกบั นศ. ที่ผ่านการ
เรยีนรายวิชาชีวิตและ
ครอบครวั 

 
 

    
 

1. คณุภาพของรา่ง
โครงสรา้งรายวิชา และรา่ง
แผนการเรยีนรูร้ายวิชาฯ 
2. คณุภาพแบบทดสอบ
ในบทเรยีน 
3. คณุภาพแบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
4. คณุภาพแบบประเมิน
ความพงึพอใจ 

 
 

    
 

ขัน้ตอนท่ี 7 
 
 

    
 

ปรบัปรุง แกไ้ขรา่ง
ของรายวิชาฯ 

 

 

    

 

รา่งรายวิชาฯ  
(ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1) 

 
 

    
 

น าผลการประเมินจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ (จากขัน้ตอนที่ 
1-6 มาแกไ้ขปรบัปรุงรา่ง
รายวิชาใหมี้ความถกูตอ้ง 
เหมาะสม และเป็นไปได ้ของ
เครือ่งมือ แลว้น ามาจดัท า
รา่งรายวิชาฯ  (ฉบบัปรบัปรุง 
ครัง้ที่ 1) 
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ระยะที่ 4 การทดลองน าร่องการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครัว

แบบบูรณาการส าหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(Development : D2) 

 
  ข้ันตอน  กระบวนการ     ผลลัพธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ระยะ ท่ี 4 

 

ขัน้ตอนท่ี 8 
 
 

    
 

ทดลองใชน้ ารอ่ง
การจดัการเรยีนรู ้
รายวิชาฯ (ฉบบั
ปรบัปรุง ครัง้ที่ 1) 

 

 

    

 

1. ด าเนินการขอความรว่มมือ
ในการทดลองใชร้า่งรายวิชาฯ 

2. ทดลองน ารอ่งกบั นศ. โดย
การจดัการเรยีนดว้ยรา่ง
แผนการเรยีนรู ้13 แผนของ
รายวิชา (ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 1)  
3. ทดสอบก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน 
4. ให ้นศ. ประเมินความพงึ
พอใจที่มีตอ่การจดัการเรยีนรู ้
รายวิชาฯ 

 
 

    
 

1. ประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลของรายวิชาฯ 

E1/E2 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
ก่อน-หลงัเรยีนของ นศ. ที่
เรยีนดว้ยรายวิชาฯ  
 3. ผลการทดสอบความ
พงึพอใจของ นศ. ที่มีตอ่
ภายหลงัการเรยีนดว้ย
รายวิชาฯ 

 
 

    
 

น าผลการประเมินจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ (จากขัน้ตอนที่ 1-
6 มาแกไ้ขปรบัปรุงรา่ง
รายวิชาใหมี้ความถกูตอ้ง 
เหมาะสม และเป็นไปได ้ของ
เครือ่งมือ แลว้น ามาจดัท ารา่ง
รายวิชาฯ  
(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 2) 

 
 

    
 

ปรบัปรุง รา่ง
รายวิชาฯ (ฉบบั
ปรบัปรุงครัง้ที่ 1) 

 
 

    
 

ขัน้ตอนท่ี 9 
 
 

    
 

รา่งรายวิชาฯ  
(ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 2) 
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ระยะที่ 5 การทดลองประเมินผลในสภาพของการพัฒนารายวิชาชีวิตและ
ครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 
         ข้ันตอน                 กระบวนการ     ผลลัพธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ระยะท่ี 5 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 10 
 
 

    
 

ทดลองใชก้ารจดัการ
เรยีนรูร้ายวิชาฯ กบั 
นศ. สาขาวิชาพล
ศกึษาและสขุศกึษา 
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา โดยการใช้
รายวิชาฯ  
(ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 2) 

 
 

    
 

1. น ารา่งรายวิชาฯ (ฉบบั
ปรบัปรุงครัง้ที่ 2) ทดลองใช้
กบั นศ. กลุม่ตวัอยา่ง  
2. ทดลองสอนกบั นศ. โดย
การจดัการเรยีนดว้ยรา่ง
แผนการเรยีนรู ้13 แผนของ
รายวิชา (ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 
2)  
3. ทดสอบความรูข้อง นศ. 
ในแตล่ะหน่วยเรยีน ดว้ย
แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีน 

4. ให ้นศ. ประเมินความพงึ
พอใจที่มีตอ่การจดัการเรยีนรู ้
รายวิชาฯ 

 
 

 
 

    
 

1. ประสิทธิภาพ/
รายวิชาฯ (E1/E2) 
2. ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีน ก่อน-
หลงัเรยีนของ นศ. 
ที่เรยีนดว้ยรายวิชาฯ  
 3. ผลการทดสอบ
ความพงึพอใจของ 
นศ. ที่มีตอ่
ภายหลงัการเรยีน
ดว้ยรายวิชาฯ 

 

    

 

ขัน้ตอนท่ี 11 
 
 

    
 

จดัท ารายวิชาฯ เพื่อ
น ามาเผยแพร ่

 
 

    
 

ปรบัปรุง รา่งรายวิชาฯ  

 

 

    

 

รายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัแบบ
บรูณาการส าหรบั
นกัศกึษาโดยอิง
บรบิท เชิง
วฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
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ระยะที่ 1 การศกึษา บรบิท สภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางเก่ียวกบัการ
พฒันาการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบท
เชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(Research : R1) 

 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษา บริบท สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ ความต้องการในการจัดการเรียนรู้

รายวิชา ประกอบดว้ย เนือ้หารายวิชา จดุประสงคร์ายวิชา กิจกรรมการเรียนรู ้ส่ือ แหล่งการเรียนรู ้
และการประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวั
แบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
ตาราง 2 วิธีการด าเนินการในระยะท่ี 1 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
1. ศกึษา บรบิท
เก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้
รายวิชาฯ 

1. ศกึษาเอกสาร 
หลกัสตูรและ
รายวิชา เพ่ือ
วิเคราะหส์ภาพ
การจดัการเรียนรู้
ในปัจจบุนั และ
ความตอ้งการใน
การจดัการเรียนรู้
รายวิชาฯ 
ประกอบดว้ย 
เนือ้หารายวิชา 
จดุประสงค์
รายวิชา กิจกรรม
การเรียนรู ้ส่ือ 
แหลง่การเรียนรู ้
และการ  

1. เอกสาร
หลกัสตูรและ
รายวิชา 
2. เอกสาร
เก่ียวกบัแนวคดิ
ทางศาสนา  
พหวุฒันธรรม 
หลกัการทาง
ศาสนา ค าสอน
และการปฏิบตัท่ีิ
เก่ียวขอ้ง 
3. เอกสาร 
งานวิจยัเก่ียวกบั
การจดัการ
เรียนรูแ้บบ
บรูณาการ 

1. แบบบนัทกึ 
 การจดัการเรียนรู ้
 รายวิชาฯ 
2. แบบบนัทกึ
บรบิทเชิง
วฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
3. แบบการ
จดัการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการ 
 

1. ผลสรุป 
 การจดัการ
เรียนรู ้
 รายวิชาฯ   
2. ขอ้มลู บรบิท 
เชิงวฒันธรรม 
สามจงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต ้
3. แนวทางใน
การจดัการ
เรียนรูร้ายวิชาฯ 
4. รา่งค าถาม
ในการ
สมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
 ประเมินผล   

2. ศกึษาบริบทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
ประกอบดว้ย แนวคิดทาง
ศาสนา พหวุฒันธรรม 
หลกัการทางศาสนา ค า
สอนและการปฏิบตัท่ีิ
เก่ียวขอ้ง 
3. ศกึษาการจดัการ
เรียนรูแ้บบบรูณาการ 

   

2. สมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์
ในการจดัการ
เรียนรูแ้บบ
บรูณาหรือ
รายวิชาท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1. สรา้งแบบสมัภาษณผ์ู้
เช่ียวชายโดยมีลกัษณะ
เครื่องมือในการ
สมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง 
(Semi-structured 
interview) ตามกรอบ
ทฤษฎีเชิงระบบ และการ
ประเมินผลการเรียนรู ้

ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 15 คน 
 

แบบ
สมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกบั
ประสบการณ์
ในการจดัการ
เรียนรูแ้บบ
บรูณาการ 

1.ผลสรุปบริบท
เชิงวฒันธรรม
สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
2. แนวทางใน
การจดัการ
เรียนรูร้ายวิชาฯ 

 2. คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญใน
การใหข้อ้มลูรายละเอียด
รายละเอียด และ
ขอ้เสนอแนะ โดยแบบ
กอ้นหิมะ(Snowball 
Sampling) ประกอบดว้ย 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
 (1) ผูน้  าศาสนา   

(2) ผูน้  าทางสงัคมหรือ
ทอ้งถ่ิน   
(3) ครูสายผูส้อน   
(4) นกัวิชาการทาง
วฒันธรรม   
(5) บคุลากรทางการแพทย ์
สาธารณสขุ ด าเนินการขยาย
กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญเพิ่มเตมิ 
จนกวา่ขอ้มลูจะอ่ิมตวั  

   

 3. ตดิตอ่ประสานงาน
ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใหข้อ้มลูและ
แนวทางในการจดัการเรียนรู้
แบบบรูณาการรายวิชาฯ 

   

 4. ด าเนินการสมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยแบบ
สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

   

3. ระดมความ
คดิเห็นโดย
วิธีการสนทนา
กลุม่เพ่ือ
วิเคราะหค์วาม
ตอ้งการในการ
จดัการเรียนรู้
รายวิชา 

1. จดัสนทนากลุม่ (focus 
group discussion) 
นกัศกึษาท่ีผ่านการเรียน
รายวิชาชีวิตและครอบครวั
เพ่ือวิเคราะหค์วามตอ้งการ
จ าเป็นในการจดักระบวนการ
เรียนรูร้ายวิชา 

นกัศกึษาท่ี
ผา่นการเรียน
รายวิชาชีวิต
และ
ครอบครวั 

แบบบนัทกึ
ความคดิเห็น 
และความ
ตอ้งการของ
การจดัการ
เรียนรูร้ายวิชาฯ 
ในการสนทนา
กลุม่ของ 

ความ
ตอ้งการ
จ าเป็น 
การ
สนทนา
กลุม่ของ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
   นกัศกึษาท่ี

ผา่นการเรียน
รายวิชาชีวิต
และครอบครวั 
จ านวน 30 
คน 

นกัศกึษาท่ี
ผา่นการเรียน
รายวิชาชีวิต
และครอบครวั 

 2. แบง่กลุม่นกัศกึษา ใหแ้ต่
ละกลุม่มีจ  านวนเทา่ ๆ กนั
และใหน้กัศกึษาแตล่ะคน
เสนอแนวคดิ ความ
คดิเห็น และความ
ตอ้งการในการจดัการ
เรียนรูใ้นรายวิชาฯ  

     

4. สงัเคราะห์
องคป์ระกอบ
การจดัการ
เรียนรูร้ายวิชา 

1. น าขอ้มลูทัง้หมดจาก
ขัน้ตอนท่ี 1-3 มา
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และ
สรุปเพ่ือเป็นแนวทางใน
การสรา้งและพฒันาการ
จดัการกระบวนการเรียนรู้
ท่ีมีความเหมาะสมและ
เป็นไปได ้

   

 2. สรา้งแบบสรุป
องคป์ระกอบการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้
รายวิชาฯ 

ผลการสรุป
จากขัน้ตอนท่ี 
1-3 

        - แนวทางการ
จดัการเรียนรู้
รายวิชาฯ 
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ระยะที ่1 การศึกษา บริบท สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิง
บริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 
ข้ันตอนที่ 1 ศึกษา บริบทแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้  
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือศกึษาบริบท และวฒันธรรมการจดัการเรียนรู  ้ประกอบดว้ย บริบท วิถีชีวิตระบบ

โครงสรา้งการดัการเรียนรู ้หลกัสูตร และสภาพปัญหาทั่วไป แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
เป็นข้อมูลพืน้ฐานน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ
ส าหรบันกัศกึษา โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีการด าเนินตามขัน้ตอน 
ดงันี ้

 
วิธีด าเนินการ 

1. ก าหนดแหล่งขอ้มูลของการวิเคราะหเ์อกสาร ประกอบดว้ย เอกสาร แนวคิด และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือวิเคราะหส์ภาพการจัดการเรียนรูใ้น ประกอบดว้ย บริบท วิถีชีวิตระบบ
โครงสรา้งการจัดการเรียนรู ้หลักสูตร และสภาพปัญหาทั่วไป แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยใชช้ว่งเวลาในการเก็บ 1 เดือน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

แบบบันทึกข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัแบบ บรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 
การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) 
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ข้ันตอนที ่2 ระดมความคิดเหน็โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  
เพือ่วิเคราะหค์วามต้องการในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับความตอ้งการในการพฒันาการจัดการเรียนรูร้ายวิชาโดย
การแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และขอ้เสนอแนะจากนกัศกึษา เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเก่ียวกบัความ
ตอ้งการในการจดักระบวนการเรียนรูอ้ย่างแทจ้ริงของรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายดนภาคใต ้

วิธีด าเนินการ 
1. ก าหนดแหลง่ขอ้มลู คือ ตวัแทนนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 ท่ีผ่านการเรียนรายวิชาชีวิตและ

ครอบครวัมาแล้ว โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากสาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา จ านวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน รวม 18
คน  และสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั ราชภัฏยะลา จ านวน 2 
กลุม่ ๆ ละ 6 คน รวม 2 กลุม่ รวมทัง้สิน้ 5 กลุม่ 30 คน โดยทกุกลุม่คละเพศของตวัแทนนกัศกึษา  

2. ด าเนินการสนทนากลุ่มโดยผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็นผู้น  าการสนทนากลุม่ กล่าวทกัทาย 
แนะน า อธิบายความเป็นมาของการวิจยั และวตัถุประสงคข์องการสนทนากลุ่ม เพ่ือใหมี้ความ
เขา้ใจตรงกันและการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน  โดยใช้เวลากลุ่มละ 3 ชั่วโมง เพ่ือ
วิเคราะหค์วามตอ้งการในการพฒันาการจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณา
การส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายดนภาคใต ้ประกอบดว้ย  

2.1 วตัถปุระสงคข์องรายวิชา 
2.2 เนือ้หา สาระ 
2.3 วิธีการสอน/กิจกรรมการจดัการเรียนรู ้
2.4 ส่ือ แหลง่การเรียนรู ้
2.5 การวดั และประเมินผล 
2.6 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

3. ปิดการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยสรุปประเด็นท่ีไดจ้ากการสนทนาแต่ละประเด็น
ตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของประเดน็ท่ีไดส้รุป และเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มสนทนาให้
เสนอความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ประเด็นการสนทนากลุ่ม เรื่องความตอ้งการในการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและ

ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
2. แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม ซึ่งด  าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และด าเนินการปรบัแก้ตาม
ขอ้แนะน า จากนัน้ทดลองใชเ้ครื่องมือกบัตวัแทนนกัศกึษา จ านวน 1 กลุม่ เพ่ือตรวจสอบความเป็น
ปรนยัของประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม พบว่า เครื่องมือมีความเป็นปรนยัสามารถน าไปใชไ้ด้ 
โดยแบบบนัทกึการสนทนากลุม่ มีลกัษณะดงัตวัอยา่ง (ภาคผนวก ข) 

 
การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการวิ เคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content analysis) ร่วมกับการ
เปรียบเทียบความคงท่ีของขอ้มลู (Constant comparative) 

 
ข้ันตอนที่ 3 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ 
  

วัตถุประสงค ์
เพ่ือหาแนวทางในการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบั

นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายดนภาคใต ้
 
วิธีด าเนินการ 

1. ก าหนดแหล่งข้อมูล คือ ผู้เช่ียวชาญในดา้นสุขภาพ การใช้ชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับ  
ศาสนาและวฒันธรรม  ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยจ าแนกเป็น 5 กลุ่มประกอบดว้ย 
1) กลุ่มผูน้  าศาสนา 2) กลุ่มผูน้  าทางสงัคมหรือทอ้งถ่ิน 3) กลุ่มครูสายผูส้อน 4) กลุ่มนกัวิชาการ
ทางวฒันธรรม และ 5) กลุม่บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ซึ่งไดม้าโดยการเลือกแบบกอ้น
หิมะ (Snowball technique) โดยก าหนดจดุเริ่มตน้ท่ีกลุ่มละ 2 คน รวม 10 คน จากนัน้ขยายขอบเขต
ของกลุม่ตวัอยา่งออกไปจนไดข้อ้มลูท่ีอ่ิมตวั (data saturation) ซึ่งไดจ้  านวนผูเ้ช่ียวชาญทัง้สิน้ 15 คน 

2. สร้างเครื่ อง มือ  คือ  แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้าง  (Semi-structured 
interview) เพ่ือสอบถามแนวทางในการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบั
นกัศกึษา โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งด  าเนินการตรวจสอบคณุภาพ
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ของเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธต์รวจสอบ และด าเนินการ
ปรบัแก้ตามขอ้แนะน า จากนัน้ทดลองใชเ้ครื่องมือ กับผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นปรนยัของประเด็นขอ้ค าถามในแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง พบว่า เครื่องมือมีความ
เป็นปรนยัสามารถน าไปใชไ้ด ้

3. ติดต่อประสานงานกับผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้ขอ้มูล รายละเอียด และข้อเสนอแนว
แนวทางในการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวั 

4. ด าเนินการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญในแตล่ะกลุ่ม โดยใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มลู 1 
เดือน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-structured interview) เพ่ือสอบถาม
แนวทางในการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา โดยอิงบรบิทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยแบบสมัภาษณ ์มีลกัษณะดงัตวัอยา่ง (ภาคผนวก ข) 

 
การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

วิเคราะหข์อ้มลูโดยน าผลท่ีไดม้าวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content analysis) 
 

ข้ันตอนที ่4 สังเคราะหอ์งคป์ระกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื ้นฐานเบือ้งต้นท่ีถูกต้องชัดเจน สามารถน ามาสรุปสังเคราะห์
องคป์ระกอบเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบ
บรูณาการส าหรบันกัศกึษา โดยอิงบรบิทสามจงัหวดัชายดนภาคใต ้

 
วิธีด าเนินการ 

น าผลการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หาของทัง้ 3 ส่วน คือ ส่วนของการสงัเคราะหเ์อกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ส่วนของความตอ้งการจ าเป็นของนักศึกษา และส่วนของแนวทางในการ
พฒันารายวิชาจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาสงัเคราะหร์ว่ม เพ่ือสรา้งขอ้มลูสรุปรว่มกันใน
ประเด็นของความตอ้งการและแนวทางในการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ 
โดยอิงบรบิทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
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การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 
การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการวิเคราะห์

เนือ้หา (Content Analysis) 
 

ระยะที่ 2  การสรา้งและพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ
นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(Development : D1) 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือสรา้งและพัฒนาการจัดการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
ตาราง 3 วิธีการด าเนินการในระยะท่ี 2  
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
5. รา่งรายวิชาฯ 1. จากแนวทางการ

จดัการเรียนรูร้ายวิชาฯ 
ในระยะท่ี 1 ผูว้ิจยั
ด  าเนินการสรา้งและ
พฒันา รา่งรายวิชาฯ 
ประกอบดว้ย 2 สว่น
ดงันี ้
1.1 รา่งโครงสรา้ง
ของรายวิชาฯ ไดแ้ก่ 
การก าหนดเนือ้หาของ
รายวิชาฯ 
1.2 รา่งแผนการ
จดัการเรียนรูร้ายวิชา
ฯเพื่อเป็นแนวทางใน 
การจดักระบวนการ 

แบบสรุป
องคป์ระกอบการ
พฒันาการ
จดัการเรียนรู้
รายวิชาฯ 
(จากระยะท่ี 1 
ขัน้ตอนท่ี 4) 

      - 1. รา่งรายวิชาฯ 
ประกอบดว้ย  
1.1 รา่งของ
โครงสรา้ง
รายวิชาฯ 
1.2 รา่งของ
แผนการจดัการ
เรียนรูร้ายวิชาฯ  
(รวมทัง้แบบวดั
ความรูใ้นแตล่ะ
หนว่ยเรียน และ
แบบรวม) 
2. เครื่องมือ
ประเมิน
คณุภาพของรา่ง
รายวิชาฯ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
 จดัการเรียนรู ้

2. สรา้งแบบ
ประเมินคณุภาพ
ของรา่งรายวิชาฯ 

   

 

ระยะที ่2 การสร้างและพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษา 
โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ข้ันตอนที ่5 ร่างรายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบท 
เชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือสรา้งและพัฒนาการจัดการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
วิธีด าเนินการ 

1. จากขอ้มูลพืน้ฐานในระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัด  าเนินการสรา้งและพฒันารา่งรายวิชาชีวิต
และครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ประกอบดว้ย 2 สว่นดงันี ้

1.1 รา่งโครงสรา้งของรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา 
โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ การก าหนดเนือ้หา สาระของรายวิชา  

1.2 ร่างแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบั
นกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัระบวน
จดัการเรียนรู ้ประกอบดว้ย เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการกระบวนการเรียนรู ้ท่ีประกอบดว้ย  

1.2.1 จุดประสงคข์องรายวิชาท่ีมีความต้องการจะพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ความรู ้เข้าใจ สติปัญญา ด้านเจตคติ ความคิด และด้านทักษะ การปฏิบัติ ท่ีสามารถน าไป
ประยกุตป์รบัใชไ้ดจ้รงิในการด าเนินชีวิตในบรบิทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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1.2.2 เนือ้หา สาระ สอดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยมีเนือ้หาสาระ
ของรายวิชา ท่ีมีการบูรณาการของเนือ้หารายวิชาโดยสามารถเช่ือมโยงกับบริบทเชิงวัฒนธรรม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถน าองคค์วามรู ้เจตคติท่ีดี และมีทักษะ การ
ปฏิบัติท่ีถูกตอ้งในการน าไปประยุกตใ์ช้ไดจ้ริงในการด าเนินชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

1.2.3 การจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดย
การมีส่วนรว่ม และเนน้ใหก้ารลงมือปฏิบตัิ โดยมีกระบวนการกลุ่มท่ีใหผู้เ้รียนสามารถท ากิจกรรม
กลุ่มร่วมกัน เช่น การศึกษาคน้ควา้ การคิดวิเคราะห ์การแลกเปล่ียนและการแสดงความคิดเห็น
รว่มกนั รวมถึงการป้องกนัและสามารถแกปั้ญหาไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้นีเ้พ่ือส่งเสรมิใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูท่ี้ดีไดด้ว้ยตนเอง  

1.2.4 ส่ือ แหลง่การเรียนรู ้มีความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์และกิจกรรมการ
เรียนรูข้องรายวิชา โดยใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมในการใชไ้ดจ้ริง และมีความเหมาะสมกับผูเ้รียนใน
บริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทัง้นีอ้าจน ามาจากแหล่งชมุชนในทอ้งถ่ินท่ีมีอยู ่
เช่น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับเนือ้หารายวิชา ตลอดจนถึงส่ือสิ่งพิมพ ์และส่ือออนไลนต์่าง ๆ ท่ี
สามารถ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

1.2.5 การวดัและประเมินผล ท่ีมีความสอดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้
และกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งจะตอ้งมีเกณฑใ์นการวดัท่ีชดัเจนทัง้ท่ีเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
ทัง้นีใ้นการวดัและประเมินผลจะตอ้งมีก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ระหว่างการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้และหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มีสาระการเรียนรูเ้พ่ือความยุติธรรม และเป็น
กระบวนการท่ีนา่เช่ือถือได ้ 

2. สรา้งเครื่องมือประเมินคุณภาพรายวิชาฯ ประเมินคุณภาพความถูกต้อง 
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรา่งรายวิชา และแผนการเรียนรูร้ายวิชา ทัง้ 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นจุดประสงคร์ายวิชา เนือ้หา สาระรายวิชา การจัดการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ 
แหล่งการเรียนรู ้การวดัและการประเมินผล ในทุกดา้นของการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวั
แบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดน  

3. สรา้งเครื่องมือแบบประเมินคณุภาพรายวิชาฯ ในบทเรียน  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. รา่งของโครงสรา้งรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศกึษาโดย

อิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
2. ร่างของแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบั 

นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
3. เครื่องมือประเมินคุณภาพรายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ

นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3.1 แบบทดสอบในบทเรียน   
3.2 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

4. เครื่องมือประเมินความพงึพอใจ  
5. เครื่องมือประเมินแบบประเมินแบบทดสอบในบทเรียนเรียน  

 
การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 
2. ตรวจสอบการประเมินความถูกต้อง เหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่าง

โครงสรา้งรายวิชา และแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา ทัง้ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นจุดประสงค์
รายวิชา เนือ้หา สาระรายวิชา การจัดการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ แหล่งการเรียนรู ้
การวดัและการประเมินผล คือ ค่ามธัยฐาน (Md) ไม่นอ้ยกว่า 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยัระหว่างค
วอไทน ์(IQR) ไมเ่กิน 1.50 ถือวา่ยอมรบัได ้ 

3. ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ตั้งแต่ 0.80 ขึน้ไป  ค่าความยากง่าย (Difficuity) ท่ีมีค่าระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) มากกวา่ 0.20 และคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) 0.70 ขึน้ไป  

 
ระยะที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณา

การส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(Research : R2) 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณา
การ ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ตาราง 4 วิธีการด าเนินการในระยะท่ี 3  
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ตาราง 4 วิธีด  าเนินการในระยะท่ี 3 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
6. ตรวจสอบ
คณุภาพของ
รา่งโครงสรา้ง
ของรายวิชาฯ
และแผนการ
จดัการเรียนรู้
รายวิชา 

1. เลือก
ผูเ้ช่ียวชาญ โดย
การเลือกแบบ
เจาะจง เพ่ือ
ประเมินคณุภาพ
ของรา่งรายวิชาฯ 
2. น ารา่งรายวิชา
ฯ ท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้ 
(จากระยะท่ี 2) 
ใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมินคณุภาพ
และเสนอ
ขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรบัปรุงแกไ้ข 
โดยใชแ้บบ
ประเมินคณุภาพ
ของรา่งรายวิชาฯ 
(จากระยะท่ี 2) 
3.ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 7 
ทา่น 

ผูเ้ช่ียวชาญ 7 คน 
 

1. รา่งโครงสรา้ง
รายวิชาฯ และรา่ง
แผนการเรียนรู ้
(จากระยะท่ี 2) 
2. คณุภาพ
เครื่องมือวดัผล 
2. แบบประเมิน
คณุภาพของรา่ง
รายวิชาฯ  
(จากระยะท่ี 2) 
 
 

1. คณุภาพของ
รา่งโครงสรา้ง
และแผนการ
เรียนรูร้ายวิชาฯ 
ความเหมาะสม 
ความถกูตอ้ง 
และความ
เป็นไดจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญ 
2. คณุภาพ
แบบทดสอบใน
บทเรียน 
3. คณุภาพ
แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์
ทางการเรียน 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
 4. ทดลองใชเ้ครื่องมือ

แบบประเมิน 
นกัศกึษาท่ีผ่าน 
การเรียนรายวิชาฯ
มาแลว้  
จ านวน 30 คน 

แบบบทดสอ
บผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

คณุภาพของ
เครื่องมือวดั
และ
ประเมินผล 

7. ปรบัปรุง 
แกไ้ขรา่ง
รายวิชาฯ 

น าผลประเมินจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ(จาก
ขัน้ตอนท่ี 6)  มาแกไ้ข
ปรบัปรุงรา่งรายวิชาฯให้
มีความถกูตอ้งความ
เหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้องเครื่องมือ 
แลว้น ามาจดัท ารา่ง
รายวิชาฯ (ฉบบั
ปรบัปรุง ครัง้ท่ี 1) 

แบบสรุปผลแบบ
สรุปผลจากการ
ประเมินคณุภาพ
ของรา่งรายวิชาฯ  
(จากขัน้ตอนท่ี 6) 

         - รา่งรายวิชาฯ
(ฉบบัปรบัปรุง
ครัง้ท่ี 1) 

 
ระยะที ่3 ตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ
ส าหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ข้ันตอนที ่6 ตรวจสอบคุณภาพร่างของเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพรายของรายวิชา 
และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณา
การส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

วิธีด าเนินการ 
1. เลือกผูเ้ช่ียวชาญ โดยการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือตรวตสอบความเหมาะสมของ

การพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรม
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 7 ทา่น โดยก าหนดคณุสมบตัผิูเ้ช่ียวชาญ ดงันี ้
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1.1 อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอดุมศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบั 
ปรญิญาโท หรือปรญิญาเอก ท่ีมีความรูห้รือเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาชีวิตและครอบครวั 

1.2 บคุคลท่ีส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท หรือปรญิญาเอกทางดา้นหลกัสตูร
และการสอน หรือท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาหลกัสตูร 

1.3 บคุคลท่ีส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิาโท หรือปริญญาเอกทางดา้นการวดัและ
การประเมินผล หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 บุคคลทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ระดับช านาญการ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
ทางดา้นชีวิตและครอบครวั หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 

1.5 ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ  
ปรญิญาโทขึน้ไป หรือเทียบเทา่ ท่ีสอนในกลุม่สาระการเรียนรูส้งัคม ศาสนา และวฒันธรรม 

1.6 อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือ
ปรญิญาเอก และท าการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นสงัคมวิทยา 

1.7 ติดต่อประสานงานกับผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเพ่ืออธิบายวตัถุประสงค ์
และกรอบแนวคดิการวิจยัโดยละเอียด (ใชเ้วลาประมาณ 2 สปัดาห)์ 

2. น ารา่งรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้ (จากระยะท่ี 2) ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
คณุภาพ เสนอขอ้เสนอแนะ เพ่ือการปรบัปรุงแกไ้ข โดยใชแ้บบประเมินคณุภาพของร่างรายวิชา
ชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้(จากระยะท่ี 2) 

2.1 น ารา่งใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินคณุภาพรา่งรายวิชา โดยประเมินคณุภาพตาม
แบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเครท์ (Likert rating 
scale) โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ขอ้ความนัน้มีความถกูตอ้ง/ความ 
เหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนน 4 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ขอ้ความนัน้มีความถกูตอ้ง/ความ 
เหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 

คะแนน 3 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ขอ้ความนัน้มีความถกูตอ้ง/ความ 
เหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ขอ้ความนัน้มีความถกูตอ้ง/ความ 
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เหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ย 

คะแนน 1 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ขอ้ความนัน้มีความถกูตอ้ง/ความ 
เหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

โดยก าหนดวา่ หากผูเ้ช่ียวชาญประเมินคณุภาพประเดน็ใด หรือขอ้ความใดดว้ย 
คะแนน 1 – 3 ใหผู้เ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะความคดิเห็นเพิ่มเตมิเพ่ือการปรบัปรุงแกไ้ข 

2.2 จากผลการประเมินคุณภาพของรา่งรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณา
การส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยท าการหา
คา่มธัยฐาน และคา่พิสยัความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและน ามาแปลความหมาย ดงันี ้

คา่เฉล่ีย  ความหมาย 
4.50-5.00 ถกูตอ้ง/เหมาะสม/เป็นไปได ้ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.50-4.49 ถกูตอ้ง/เหมาะสม/เป็นไปได ้ในระดบัมาก 
2.50-3.49 ถกูตอ้ง/เหมาะสม/เป็นไปได ้ในระดบัปานกลาง 
1.50-2.49 ถกูตอ้ง/เหมาะสม/เป็นไปได ้ในระดบันอ้ย 
1.00-1.49 ถกูตอ้ง/เหมาะสม/เป็นไปได ้ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

เกณฑ์ในการตัดสินความถูกต้อง/ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของการ
พฒันาการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบท
เชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ผู้วิจัยก าหนดในแต่ละข้อความมีค่ามัธยฐาน (Md)  
ตั้งแต่ 3.50 ขึน้ไป  และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 ถึงจะยอมรับได้ และหาก
ขอ้ความใดมีคา่มธัยฐาน นอ้ยกวา่ 3.50 หรือมีความเหมาะสมในระดบัปานกลางลงมาถึงระดบันอ้ย
ท่ีสดุ ผูว้ิจยัจะพิจารณาปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญในแต่
ละประเดน็ 

3. ผูเ้ช่ียวชาญตรวจตสอบคุณภาพของการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบ
บรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

3.1 คณุภาพคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC)  

 มีความเห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1 
มีความเห็นวา่ไมแ่นใ่จ ใหค้ะแนน 0 
มีความเห็นวา่ไมส่อดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 
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3.2 คณุภาพแบบทดสอบในบทเรียน  
3.3 คณุภาพแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.4 น าแบบแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ไป

ทดลองใชก้ับนกัศึกษาท่ีผ่านการเรียนรายวิชาชีวิตและครอบครัว จ  านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความยากง่าย (Difficulty) ระหว่าง 0.2-0.8 คา่อ านาจจ าแนก (Discrimination) มากกว่า 0.2 และ
คา่ความเช่ือมั่น (Reliability) 0.7 ขึน้ไป  

4. การตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินความเท่ียงตรงของแบบวดัความพงึพอใจ  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. ร่างโครงสรา้งรายวิชาและร่างแผนการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบ
บรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จากระยะท่ี 2) 

2. คณุภาพเครื่องมือวดัผล (ดงัปรากฎรายละเอียดภาคผนวก ค) 
3. เครื่องมือประเมินคณุภาพรายวิชาฯ (จากระยะท่ี 2) 

3.1 แบบทดสอบในบทเรียน (ดงัปรากฎรายละเอียดภาคผนวก ค) 
3.2 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ดงัปรากฎรายละเอียด 

ภาคผนวก ค) 
4. เครื่องมือประเมินความพงึพอใจ (ดงัปรากฎรายละเอียดภาคผนวก ค) 

   
การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

การวิเคราะหห์าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.8 ขึน้ไป การ
วิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content  Validity) การวิเคราะหต์รวจสอบหาคุณภาพ
เครื่องมือ โดยวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Md) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าความเท่ียงตรง 
(Validity)  ความยากง่าย (Difficulty) ระหว่าง 0.2-0.8 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
มากกวา่ 0.2 และคา่ความเช่ือมั่น (Reliability)  

 
 
 
 
 



 128 
 

 

ข้ันตอนที่ 7 ปรับปรุง แก้ไขร่างรายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ
นักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือปรบัปรุง แกไ้ข ร่างรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศึกษา
โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญใหมี้
ความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

วิธีด าเนินการ 
น าผลประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ (จากขัน้ตอนท่ี 6) มาแกไ้ขปรบัปรุงร่างรายวิชา ใหมี้

ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องเครื่องมือ แลว้น ามาจดัท าร่างรายวิชาชีวิต
และ ครอบครวัชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี 1)  

 
การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

การวิ เคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา (Content  Validity) การวิ เคราะห ์
ตรวจสอบหาคณุภาพเครื่องมือ โดยวิเคราะหค์า่มธัยฐาน (Md) คา่พิสยัระหว่างควอไทล ์(IQR) คา่
ความเท่ียงตรง (Validity) มากกว่า 0.50 ความยากง่าย (Difficulty) ระหว่าง 0.2-0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) มากกวา่ 0.20 และคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) 0.70 ขึน้ไป 

ผลการตรวจสอบประเมินความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ของรายวิชา
ชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้พบว่า รา่งของรายวิชา แผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา ซึ่งประกอบไปดว้ย 1) จุดประสงค์
รายวิชา (2) เนือ้หา สาระรายวิชา (3) การจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน (4) ส่ือ แหล่ง
การเรียนรู ้และ (5) การวดัและการประเมินผล จากผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 7 ท่าน 
พบว่า มีคา่มธัยฐาน 4-5 และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์0-1 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด นั่นคือมี
ค่ามธัยฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 และค่าพิสัยระหว่างควอไทลไ์ม่เกิน 1.50 จึงถือว่าร่างของ
โครงสรา้งรายวิชา และแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชามีคณุภาพผา่นเกณฑท์กุดา้น 

ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการ
ส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งประกอบไปดว้ยขอ้
ค าถามทัง้หมด 150 ขอ้ จากผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 7 ท่าน พบว่า แบบทดสอบ
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รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มีขอ้ค าถามท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑท่ี์ก าหนด (IOC มีคา่ 0.8 ขึน้ไป) จ านวน 
125 ขอ้ (ดงัปรากฎรายละเอียดภาคผนวก ค) 

ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงสรา้งแบบทดสอบรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบั
นักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้จ านวน 125 ข้อ แล้วน าไป
ทดลองใชก้ับนักศึกษาท่ีผ่านการเรียนรายวิชาชีวิตและครอบครวั จ  านวน 30 คน แลว้น าผลการ
ทดสอบท่ีได ้วิเคราะหข์อ้ค าถาม เพ่ือหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมั่น 
ผลการศึกษา พบว่า ขอ้ถามทุกขอ้มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกมากกว่า 0.20 ขึน้ไป และมีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.95 (ดงัปรากฎรายละเอียดภาคผนวก 
ค) ดงันัน้จึงน าแบบทดสอบรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษา โดยอิง
บริบทเชิงวฒันธรรมสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 125 ขอ้ ดงักล่าวไปทดลองใชก้ับกลุ่ม
ทดลองในขัน้ตอนตอ่ไป 

 
ระยะที่ 4 การทดลองน ารอ่งการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ 

ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(Development : D2) 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือทดลองน ารอ่งใชแ้ผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการ
โดยด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู ้
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ตาราง 5 วิธีการด าเนินการในระยะท่ี 4 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
8. ทดลองใชร้อ่ง
รอ่งการจดัการ
เรียนรูร้ายวิชาฯ 
กบั นศ. คณะ
ศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัการ
กีฬาแหง่ชาต ิ 
วิทยาเขตยะลา  
โดยการใช ้รา่ง
รายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัฯ  
(ฉบบัปรบัปรุง 
ครัง้ท่ี 1) 

1. ด าเนินการขอ
ความรว่มมือใน
การทดลองใช้
รายวิชาฯ (ฉบบั
ปรบัปรุง ครัง้ท่ี 1) 
เพ่ือใหก้าร
ด าเนินการเป็นไป
ดว้ยความเรียบรอ้ย 
2. จดัการเรียน
การสอนดว้ยรา่ง
แผนรายวิชาฯ 

(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้
ท่ี1) 

นศ. สาขาวิชา
สขุศกึษา ชัน้
ปีท่ี 3 จ านวน 
1 หอ้งเรียน 

1. แบบทดสอบใน
บทเรียน 
2. แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการ 

1. ประสิทธิภาพ
เชิงกระบวนการ/
ผลลพัธ ์การ
จดัการเรียนรู ้
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
     
 กบั นศ. คณะ

ศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัการกีฬา
แหง่ 
2.1 ทดสอบใน
บทเรียน เม่ือจบ
บทเรียนนัน้ๆ  
2.2. ภายหลงัจาก 

เรียนครบทกุหนว่ย
เรียน ทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน (หลงัเรียน) 
2.3 ประเมินความ
พงึพอใจท่ีมีตอ่การ
จดัการเรียนรู้
รายวิชาฯ (ฉบบั
แกไ้ข ครัง้ท่ี1)ชาต ิ
วิทยาเขตยะลา 

40 คน คณะ
ศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลยั
การกีฬา
แหง่ชาต ิ 
วิทยาเขตยะลา  

 

เรียน (ก่อน-
หลงัเรียน) 
3. แบบประเมิน
ความพงึพอใจ
ท่ีมีตอ่การ
จดัการเรียนรู้
รายวิชาฯ 

รายวิชาฯ(E1/E2) 
2. ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
(ก่อน-หลงัเรียน) 
3. ความพงึพอใจ
ของนกัศกึษาท่ีมี
ตอ่การจดัการ
เรียนรูร้ายวิชาฯ 
 

9. ปรบัปรุง 
รา่งรายวิชาฯ
(ฉบบัแกไ้ข 
ครัง้ท่ี 2) 

1. วิเคราะหผ์ล
ประเมิน 
ประสิทธิภาพของ
การพฒันาการ
จดัการเรียนรู ้
(E1/E2) ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

  รา่งรายวิชาฯ ท่ี
ผา่นการปรบัปรุง
(ฉบบัแกไ้ข ครัง้ท่ี 2) 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
 (ก่อน-หลงัเรียน) และความ

พงึพอใจของนกัศกึษา 
ตลอดจนปัญหาและ
อปุสรรคในระหวา่งการ
จดัการเรียนการสอน เพ่ือ
น ามาปรบัปรุง และแกไ้ข
รา่งรายวิชาฯ 

 -  

 2. จดัท ารา่งรายวิชาฯ 
(ฉบบัแกไ้ข ครัง้ท่ี 2) 

   

 
ระยะที ่4 การทดลองน าร่องการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ
ส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ข้ันตอนที ่8 ทดลองใช้น าร่องการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยการใช้ร่างรายวิชาชีวิตและ 
ครอบครัวฯ (ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1) 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ
ส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู ้

 
วิธีด าเนินการ 

1. ด าเนินการขอความร่วมมือในการทดลองใชร้่างรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบ
บรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ฉบบัปรบัปรุง
ครัง้ท่ี 1) เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ดงันี ้

1.1 ท าหนังสือขออนุญาตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยา
เขตยะลา เพ่ือชีแ้จงวตัถปุระสงค ์รายละเอียด และการด าเนินการวิจยัเพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
ดว้ยความเรียบรอ้ย 
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1.2 แจง้อาจารยป์ระจ ารายวิชาเตรียมความพรอ้มของนกัศึกษากลุ่ม  ทดลองน า
รอ่งเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดของขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการด าเนินการจดัการเรียนรูร้ายวิชา  

1.3 จดัสภาพหอ้งเรียนและสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู ้เพ่ือกระตุน้และ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสนใจ ตัง้ใจและใฝ่เรียนรู ้เช่น ส่ือ แหล่งการเรียนรู ้และประสบการณ์ท่ี
สอดคลอ้งในการจดัการเรียนการสอน 

2. จัดการเรียนการสอนด้วยร่างแผนรายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ
ส าหรบั นกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี1) 
กบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาสขุศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติ วิทยา
เขตยะลา เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์โดยก่อนจดัการเรียนการสอนใหน้กัศกึษาท าแบบทดสอบก่อน
เรียนดา้นความรู ้เจตคต ิและทกัษะ จ านวน 125 ขอ้ 

3. ใหน้กัศกึษาท าแบบทดสอบในบทเรียนหลงัเรียน ภายหลงัจากการเรียนในแต่ละ
บทนัน้เสรจ็สิน้ 

4. ภายหลงัจากเรียนจบทกุบทเรียน  
4.1 ใหน้กัศกึษาท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนดา้นความรู้

เจตคต ิทกัษะ จ านวน 125 ขอ้ 
4.2 ใหน้กัศึกษาประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนดว้ยร่าง

แผนรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี1) 

5. ประเมินผลประสิทธิภาพของการเรียนการสอนด้วยร่างแผนรายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี1) ดงันี ้

5.1 ประเมินประสิทธิภาพของการพฒันาการเรียนรู ้E1/E2 โดยใชเ้กณฑ ์E1/E2 
เทา่กบั 80/80 

5.2 ใหน้กัศกึษาประเมินความพงึพอใจของการจดัการเรียนรูร้ายวิชารายวิชาชีวิต
และครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ประกอบดว้ย ดา้นจดุประสงค ์ดา้นเนือ้หา สาระ ดา้นการจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียน
การ ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรู ้และดา้นการวดัและการประเมินผล โดยประเมินหรือเสนอแนะตาม
แบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเครท์ (Likert rating 
scale) โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้
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คะแนน  5  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนน  4  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนน  3  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนน  1  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. แผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา
โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ฉบบัแกไ้ข ครัง้ท่ี 1)  

2. แบบทดสอบในบทเรียนแตล่ะหนว่ยการเรียน 
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิกทางการเรียนรู ้ด้านความรู ้เจตคติ และด้านทักษะ 

จ านวน 125 ขอ้ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอนดว้ยรา่งแผนรายวิชาชีวิตและ

ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 
การวิเคราะหข์อ้มลูโดยประเมินประสิทธิภาพของการพฒันาการจดัการเรียนรู  ้E1/E2 

เป รียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย Paired Sample t-test และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจตอ่การจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบั
นักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที แบบ 
One Samples t-test เม่ือก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 
ข้ันตอนที่ 9 ปรับปรุง ร่างรายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ

นักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1) 
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือปรบัปรุงร่างของรายวิชาท่ีผ่านการทดลองน าร่องมาตรวจสอบ แกไ้ข ก่อนการ

น าไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 
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วิธีด าเนินการ 
1. วิเคราะห์ผลประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ E1/E2 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน และความพึงพอใจของนกัศึกษา ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในระหว่างการจดัการเรียนการสอน เพ่ือน ามาปรบัปรุงและแก้ไข ร่างรายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี 1)  

2. จดัท ารา่งรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิง บรบิท
เชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี 2) 

3. น าไปใชก้ารประเมินผลในสภาพจรงิ 
 
การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

การวิเคราะหผ์ลประสิทธิภาพของการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้E1/E2 โดยใชส้ถิติ
ทดสอบ One Sample t-test 
 

ระยะที่ 5 การทดลองประเมินผลในสภาพของการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบ
บรูณาการ ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใตว้ตัถปุระสงค ์

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือประเมินผลของการจัดการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
ตาราง 6 วิธีการด าเนินการในระยะท่ี 5 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
10. ทดลองใช้
การจดัการ
เรียนรูร้ายวิชาฯ 
กบักลุม่
ตวัอยา่งท่ีเป็น
นกัศกึษา   

1. ด าเนินการขอ
ความรว่มมือใน
การใชร้า่ง
รายวิชาฯ (ฉบบั
ปรบัปรุง ครัง้ท่ี 
2) เพ่ือใหก้าร 

มหาวิทยาลยั
ราชภฎัยะลา 

1. รา่งรายวิชาชีวิต
และครอบครวัฯ (ฉบบั
ปรบัปรุง ครัง้ท่ี 1) 

 

1. ประสิทธิภาพ
เชิง
กระบวนการ/
ผลลพัธ ์การ
จดัการเรียนรู้
รายวิชาฯ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
คณะครุ
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลา  
โดยการใช ้
รา่งรายวิชา
ชีวิตและ
ครอบครวัฯ  
(ฉบบัปรบัปรุง 
ครัง้ท่ี 2) 

ด าเนินงานเป็นไป
ดว้ยความเรียบรอ้ย 
2 . จดัการเรียนการ
สอนดว้ยรา่งแผน
รายวิชาฯ (ฉบบั
ปรบัปรุง ครัง้ท่ี1) กบั
นกัศกึษาคณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลา  
2.1 ทดสอบใน
บทเรียน เม่ือจบ
บทเรียนนัน้ๆ  
2.2. ภายหลงัจาก
เรียนครบทกุหนว่ย
เรียน ทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน (หลงัเรียน) 
2.3 ประเมินความ
พงึพอใจท่ีมีตอ่การ
จดัการเรียนรู้
รายวิชาฯ (ฉบบั
แกไ้ข ครัง้ท่ี 2)ชาต ิ
วิทยาเขตยะลา 

นศ. สาขาวิชา
พลศกึษาและ
สขุศกึษา ชัน้ปี
ท่ี 2 จ านวน 1 
หอ้งเรียน40 
คน คณะ
ศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลยั
การกีฬา
แหง่ชาต ิ 
วิทยาเขตยะลา  
 

1. . แบบทดสอบ
ในบทเรียน 
2. แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
(ก่อน-หลงั
เรียน) 
3. แบบประเมิน
ความพงึพอใจ
ท่ีมีตอ่การ
จดัการเรียนรู้
รายวิชาฯ 

1. ประสิทธิภาพเชงิ
กระบวนการ/ผลลพัธ ์
การจดัการเรียนรู ้
รายวิชาฯ(E1/E2) 
2. ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
(ก่อน-หลงัเรียน) 
3. ความพงึพอใจ
ของนกัศกึษาท่ีมี
ตอ่การจดัการ
เรียนรูร้ายวิชาฯ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผลลัพธ ์
11. ปรบัปรุง 
รา่งรายวิชาฯ
(ฉบบัแกไ้ข
ครัง้ท่ี 2) 

1. วิเคราะหผ์ลประเมิน 
ประสิทธิภาพของการ
พฒันาการจดัการเรียนรู ้
(E1/E2) ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน (ก่อน-หลงัเรียน)และ
ความพงึพอใจของนกัศกึษา 
ตลอดจนปัญหาและอปุสรรค
ในระหวา่งการจดัการเรียนการ
สอน  เพ่ือน ามาเผยแพร ่รา่ง
รายวิชาฯ  

 - รา่งรายวิชาฯ 
ท่ีผา่นการ
ปรบัปรุง(ฉบบั
แกไ้ข ครัง้ท่ี 2) 

 

ระยะที ่5 การประเมินผลในสภาพของการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณา
การส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

ข้ันตอนที ่10 ทดลองใช้การจัดการเรียนรู้รายวิชากับกลุ่มตัวอย่าง ทีเ่ป็นนักศึกษา  
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา โดยการใช้รายวิชาฯ (ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่2)  

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือทดลองประเมินผลกบักลุม่ตวัอย่างในสภาพการพฒันาการจดัการเรียนรูร้ายวิชา
ชีวิตและครอบครวัรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
ข้ันตอนที่ 10 ทดลองใช้การจัดการเรียนรู้รายวิชากับกลุ่มตัวอย่างกับนักศึกษา

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือทดลองประเมินผลของการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณา

การส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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1. ด าเนินการขอความรว่มมือในการใชร้า่งรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการ
ส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้(ฉบบัปรบัปรุงครัง้ท่ี 1) 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ดงันี ้

1.1 ท าหนงัสือขออนญุาตคณบดีคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา เพ่ือ
ชีแ้จงวตัถุประสงค ์รายละเอียด และการด าเนินการวิจัยเพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความ
เรียบรอ้ย 

1.2 แจ้งอาจารยป์ระจ ารายวิชาเตรียมความพรอ้มของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  
เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดของขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการด าเนินการจดัการเรียนรูร้ายวิชาฯ 

1.3 จดัสภาพหอ้งเรียนและสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู ้เพ่ือกระตุน้และ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสนใจ ตัง้ใจและใฝ่เรียนรู ้เช่น ส่ือ แหล่งการเรียนรู ้และประสบการณ์ท่ี
สอดคลอ้งในการจดัการเรียนการสอน 

2. จัดการเรียนการสอนด้วยร่างแผนรายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ
ส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี2) 
กบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาพลศกึษาสขุศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา เป็น
ระยะเวลา 15 สัปดาห ์โดยก่อนจัดการเรียนการสอนใหน้ักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนดา้น
ความรู ้เจตคต ิและทกัษะ จ านวน 125 ขอ้ 

3. ใหน้กัศกึษาท าแบบทดสอบในบทเรียนหลงัเรียน ภายหลงัจากการเรียนในแต่ละ
บทนัน้เสรจ็สิน้ 

4. ภายหลงัจากเรียนจบทกุบทเรียน  
4.1 ใหน้กัศกึษาท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนดา้นความรู ้

เจตคต ิทกัษะ จ านวน 125 ขอ้ 
4.2 ใหน้กัศึกษาประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนดว้ยร่าง

แผนรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี 2) 

5. ประเมินผลประสิทธิภาพของการเรียนการสอนด้วยร่างแผนรายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี2) ดงันี ้

5.1 ประเมินประสิทธิภาพของการพฒันาการเรียนรู ้E1/E2 โดยใชเ้กณฑ ์E1/E2 
เทา่กบั 80/80 
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5.2 ใหน้กัศกึษาประเมินความพึงพอใจของการจดัการเรียนรูร้ายวิชารายวิชา
ชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ประกอบดว้ย ดา้นจดุประสงค ์ดา้นเนือ้หา สาระ ดา้นการจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียน
การ ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรู ้และดา้นการวดัและการประเมินผล โดยประเมินหรือเสนอแนะตาม
แบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเครท์ (Likert rating 
scale) โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้

คะแนน  5  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนน  4  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนน  3  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนน  1  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. แผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา
โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับแก้ไข ครั้งท่ี  1) (ดังปรากฎ
รายละเอียดภาคผนวก ง) 

2. แบบทดสอบในบทเรียนแตล่ะหนว่ยการเรียน  
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิกทางการเรียนรู ้ด้านความรู ้เจตคติ และด้านทักษะ 

จ านวน 125 ขอ้ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอนดว้ยรา่งแผนรายวิชาชีวิตและ

ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(ดงัปรากฎรายละเอียดภาคผนวก ข) 
  

การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 
การวิเคราะหข์อ้มลูโดยประเมินประสิทธิภาพของการพฒันาการจดัการเรียนรู  ้E1/E2 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรูด้้วย Paired Sample t-test และ
ทดสอบความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรับ
นักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที แบบ 
One Samples t-test เม่ือก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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ข้ันตอนที่ 11 ปรับปรุงและเผยแพร่รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ
ส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือวิเคราะห์ผล ประเมินประสิทธิผลและเผยแพร่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. วิ เคราะห์ ประเมินประสิท ธิผลของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  (E1/E2) 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของนกัศกึษา ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคในระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือน ามาเผยแพร่ รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบั
นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี 2) 

2. จดัท ารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

1. การวิเคราะหข์อ้มูลประสิทธิผลของแบบประเมินความพึงพอใจ ประสิทธิผลของ
การจดัการเรียนรู ้ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการพฒันารายวิชา โดยใชส้ถิติทดสอบ
คา่ที แบบ One-sample t-test และ Paired Sample t-test เม่ือก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เพ่ือทดสอบสมมตฐิานขอ้ท่ี 1 และ 2 

2. การวิเคราะหผ์ลประสิทธิภาพของการพฒันาการจดัการเรียนรู ้E1/E2  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

การวิจัยและพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิง
บริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ครัง้นีแ้บ่งการน าเสนอตามระยะของการวิจัย
ออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษา บริบท สภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น ตลอดจนแนวทาง
ในการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิง 

วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ตอนท่ี 2 ผลการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษา

โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้   
ตอนท่ี 3 ผลของการใชร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศึกษา 

โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในมิติของประสิทธิภาพ ผลสมัฤทธ์ิและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจดัการเรียนรูต้ามรายวิชาชีวิตและครอบครวัเชิงบรูณาการ
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ผูว้ิจยัก าหนดสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
  X  แทน คา่เฉล่ีย 
  Sd แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  t  แทน คา่สถิตทิดสอบที 

n แทน กลุม่ตวัอยา่ง 
Md แทน คา่มธัยฐาน 
IQR  แทน คา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์
P แทน คา่ความยากง่าย 
r แทน คา่อ านาจจ าแนก 
E1 แทน คา่ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ 
E2 แทน คา่ประสิทธิภาพเชิงผลลพัธ ์
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
Sig.  แทน คา่ความนา่จะเป็น    
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษา สภาพปัญหา บริบท ความต้องการจ าเป็น ตลอดจน
แนวทางในการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบรูณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิง
บริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในตอนนีเ้ป็นการน าเสนอผลการศึกษาวิจยัในระยะท่ี 1 ของการวิจยั โดยผูว้ิจยัน าเสนอ 
ดงันี ้

1.1 ผลการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริบทการพัฒนารายวิชา
ชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้สามารถสรุปออกได ้5 ประเดน็ยอ่ย ดงันี ้ 

 
ตาราง 7 การศกึษา บริบทในการพฒันารายวิชา ชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบั
นกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

             ประเดน็                                                                    ขอ้มลู 
บรบิท 
 

    พบว่า พื ้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
จงัหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และ4 อ าเภอของจังหวัสงขลา คือ 
สะบา้ย้อย นาทวี เทพา และจะนะ มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ 
อิสลาม คริสต ์และไทยเชือ้สายจีน ประชากรรอ้ยละ 82.62 เป็นผูน้บั
ถือศาสนาอิสลาม มีการด าเนินวิถีชีวิตแบบมุสลิม และมีการปฏิบตัิ
ศาสนกิจอย่างเคร่งครดั ซึ่งมีความหลากหลายท่ีครอบคลุมถึงเรื่อง
ชาติพันธุ ์ศาสนา ภาษา ประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่
ทัศนคติและความเช่ือ  อาศัยอยู่ร่วมกันและจัด เป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม  ทั้งนี ้วัฒนธรรมมลายูมุสลิมในพื ้นท่ีได้มีการสืบสาน 
เรียนรูแ้ละส่งต่อผ่านการด าเนินชีวิตของท่านศาสดา พระเจ้าใน
ศาสนาอิสลามไดก้ าหนดหลกัศรทัธาและการปฏิบตัิเริ่มตัง้แต่อยู่ใน
ทอ้ง การใชชี้วิตจนกระทั่งถึงแก่ความตาย และในปัจจบุนัวฒันธรรม
มลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้แสดงใหเ้ห็นถึงความ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินท่ีมีความเฉพาะและมีวฒันธรรมเป็น
ลกัษณะร่วมกันของวฒันธรรมสากล ท่ีแสดงใหเ้ห็นในลกัษณะของ
ภาษา ศาสนา กตกิาการอยูร่ว่มกนั วิถีชีวิต อาชีพ การศกึษา อาหาร  
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

          ประเด็น                                                    ขอ้มลู 
 ประเพณี และการปฏิสมัพนัธก์นัในรูปแบบตา่ง ๆ ทางสงัคม 

        วิถีชีวิต               พบว่า ประชากรมีวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัศาสนา
เป็นส าคญั มีการอาศยัอยู่รว่มกันโดยมีความแตกต่างกันในดา้นชาติ
พันธ์ ศาสนา ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน 
ตลอดจนการอาศยัอยู่รว่มกนัมีการยอมรบักบัฝ่ายตรงขา้มในสิ่งท่ีเขา
เป็น รวมทั้งตระหนัก เข้าใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข ทั้งนีค้วามเป็นวัฒนธรรม
มลายูมุสลิมของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของทอ้งถ่ินซึ่งมีน าไปสู่การอยู่ร่วมกันดว้ยความสันติสุข ทัง้นี ้
ความเป็นวัฒนธรรมมลายูมุสลิมของสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้มี
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ิน ซึ่งมีวฒันธรรมในลักษณะท่ี
เป็นวัฒนธรรมสากล ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมในพืน้ท่ีแสดงออกมาท่ี
เห็นไดช้ดั คือ ศาสนา ภาษา การด าเนินชีวิต อาชีพ การศกึษา การอยู่
รว่มกัน ประเพณี ศิลปะ การละเล่น การเกิด การตาย  ตลอดถึงการมี
ปฏิสมัพนัธก์นัในลกัษณะตา่ง ๆ ของทางสงัคม   

ระบบโครงสรา้งการ
จดัการเรียนรู ้

พบว่า การศึกษาในพื ้น ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ระบบ
การศึกษาภาคสามัญทั่ วไป  (หมายถึง อนุบาลประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาและอุดมศึกษา) ระบบการศึกษาท่ีเก่ียวกับศาสนา แบ่ง
ออกเป็น ระบบตาดีกา (ระดับอนุบาลเด็กเล็ก)ระบบซือกอเลาะฮฺ 
(ระดบัประถม) คือ เรียนหลงัเลิกเรียนภาคสามัญในวนัธรรมดา หรือ
เรียนเฉพาะวันเสารอ์าทิตย์ แลว้แต่ชุมชน ระบบปอเนาะ (ระบบการ
เรียนท่ีอยู่ประจ าในบริเวณโรงเรียน ซึ่งสามารถท่ีจะเรียนไดต้ลอดชีวิต) 
ระบบโรงเรียนเอกชนท่ีท าการสอนศาสนาอิสลาม โดยแบ่งการศึกษา
ภาคศาสนาเป็น สามระดบั ระดบัอิบตีดาอีห ์(ชัน้ 1-4) ระดบัมูตาวัต
สิต (ชัน้ 5-7) และระดบัซานาวี (ชัน้ 8-10) โดยศกึษาควบคูไ่ปกบั 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

        ประเดน็                                         ขอ้มลู 
 วิชาสามญั ในระดบัอุดมศึกษา (ม.1-ม.6) โดยจัดใหมี้การ

เรียนการสอนมีทัง้ภาคอย่างละครึ่งวนั เรียน 6 วนัต่อสัปดาห ์และ
หยุดวนัศกุร ์และสุดา้น คือ ระดบักลุลิยะฮฺ คือ ระดบั วิทยาลยัหรือ
เทียบเทา่คณะหนึ่งของมหาวิทยาลยั 

หลกัสตูร        พบว่า กระบวนการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ยังขาด
การบูรณาการระหว่างความรู ้ความเขา้ใจ ออีกทัง้ในการเรียนการ
สอนยงัอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นการแยกออกจากวิถีชีวิต และมีปัญหาใน
เรื่องของโครงสรา้งหลกัสตูร การบรหิารจดัการ 

       อีกทั้งในระดับอุดมศึกษายังขาดโปรแกรมหรือ
หลกัสตูรท่ีสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รียน ส่งผลท าใหมี้นกัเรียน
ในพืน้ท่ีไปศึกษาตอ่ตา่งพืน้ท่ีหรือตา่งประเทศ อีกทัง้หลกัสตูรท่ีเปิด
การเรียนการสอนอยู่ยงัไม่เป็นท่ียอมรบัจากชุมชน ดงันัน้ ควรมีการ
ปรบัใชห้ลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพืน้ท่ี เพ่ือท่ีจะ
สามารถตอบสอนองความต้องการของชุมชนในท้องถ่ิน อีกทั้ง
จะต้องค านึงถึงการบูรณาการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบของ
ศาสนา ประเพณี และวฒันธรรมในพืน้ท่ีเพ่ือใหไ้ดห้ลกัสตูรท่ีมีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัผูเ้รียนในพืน้ท่ีของสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตต้อ่ไป 

สภาพปัญหา      พบว่า พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความแตกต่างไป
จากภาคอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้
ภาษา การนับถือศาสนา การมีค่านิยม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการ
สื่อสาร ท่ีท าใหม้ีปัญหา หรือเกิดอปุสรรคท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนการ
สอนในพืน้ท่ี เน่ืองดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ียงั
พบทั่วไปคือความหลากหลายของโรงเรียนสอนศาสนา ซึ่งมีทัง้โรงเรียน
เอกชนท่ีสอนศาสนา รวมถึงสถาบนัปอเนาะ ศนูยก์ารศกึอิสลามประจ า
มัสยิส (ตาดีกา) ท่ีมีการสอนศาสนาอิสลามยังมีความหลากหลายใน
ดา้นคณุภาพและมาตรฐานของ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

         ประเดน็                                 ขอ้มลู 
 การจัดการเรียนรูใ้นหลักสูตรท่ีท าให้เกิดช่องว่าง หรือเกิด

ปัญหาในการใชห้ลกัสตูรใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
จากตาราง 7 พบวา่ พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย จงัหวดัยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา คือ สะบา้ย้อย นาทวี เทพา และจะนะ  เป็นพืน้ท่ีมี
ประชากรด าเนินชีวิตโดยการอาศยัอยู่รว่มกนั ประกอบดว้ย ไทยมสุลิม ไทยพทุธ และไทยเชือ้สาย
จีน มีประชากรนบัถือศาสนาพทุธ อิสลาม คริสต ์และไทยเชือ้สายจีน ประชากรรอ้ยละ 82.62 นบั
ถือศาสนาอิสลาม มีการด าเนินวิถีชีวิตแบบมสุลิม มีการอาศยัอยู่รว่มกนับนความตา่งทางเชือ้ชาต ิ
ศาสนา ภาษา ประเพณี และวฒันธรรม ซึ่งถือเป็นการอยู่รว่มกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม อีกทัง้ใน
พืน้ท่ีมีการเรียนการสอนศาสนาในโรงเรียนสามัญร่วมกับการศึกษาของศูนยก์ารศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยิด (ตาดีกา) ซึ่งเป็นการสอนศาสนาอิสลามในตอนเย็นหลงัเรียนและเรียนในวนัหยุด 
ดังนั้นหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ท่ีเหมาะสมควรมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพบริบทในพืน้ท่ี รวมถึงการบรูณาการหลกัสตูรใหมี้ความสอดคลอ้งกบับริบทเชิง
วฒันธรรมเขา้มาเช่ือมโยงในการจดัการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบัชมุชนทอ้งถ่ิน เพ่ือพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอ่ผูเ้รียน ในการพฒันาความรู ้เขา้ใจ เจตคต ิมี
ทกัษะท่ีดีและถกูตอ้ง ตลอดจนการอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุในสงัคมท่ีเป็นพหวุฒันธรรม 
 

1.2 ผลการสังเคราะหแ์นวทางการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณา
การส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

จากการสนทนากลุ่มในนกัศึกษาท่ีผ่านการเรียนรายวิชาชีวิตและครอบครัว  จ  านวน  5 
กลุ่ม  ๆ  ละ 6 คน รวม 30 คน เพ่ือสงัเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นตอ่การจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาฯ 
จากนกัศึกษา ปรากฎผลดงัตาราง 8 และจากการสมัภาษณผ์ู้เช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
พฒันารายวิชาฯ จ านวน 5 กลุ่มๆ ละ 3 คน รวม 15 คน เพ่ือหาแนวทางในการพฒันารายวิชาชีวิต
และและครอบครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันาธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ปรากฏผลดงัในตอนท่ี 9  
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จากตาราง 8 พบว่า สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้
รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาแบบบูรณาการโดยอิงบริบทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในแตล่ะประเดน็สามารถสรุปในประเดน็ตา่ง ๆ ไดด้งันี ้ 

1) จดุประสงคร์ายวิชา พบวา่ ผูเ้รียนยงัขาดความชดัเจนเก่ียวกบัจดุประสงค ์
ของรายวิชาท่ีตอ้งการจะพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถท่ีจะน าความรู ้ความเข้าใจ 
ตลอดจนทักษะไปประยุกตป์รบัใช้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ดัง้นั้นผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะไดร้บัการ
พฒันาทางดา้นความรู ้ความเขา้ใจ เจตคติ ทกัษะในการน าไปปรบัใช ้ใหมี้ความถกูตอ้งในเรื่องท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ และครอบครวัตนเอง เพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจ ตลอดจนสามารถป้องกนัการ
เกิดปัญหา และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ม่ือเจอกับปัญหานัน้ ๆ ตลอดจนน าความรูไ้ปใชส้อนเม่ือ
ออกไปฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ในพืน้ท่ี และในขณะเดียวกนัผูเ้รียนไม่กลา้ท่ีแสดงความคิดเห็น 
ท าใหไ้มส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคก์บัผูเ้รียนได ้

2) เนือ้หา สาระรายวิชา พบว่า ในบางเนือ้หาท่ีใชส้อนยังไม่ตรงกับปัญหาของ
ผูเ้รียนท่ีเป็นอยู่ รวมทัง้ผูส้อนยงัขาดการอธิบายบางเนือ้หาท่ียงัไมมี่ความละเอียดมากพอ สง่ผลท า
ใหผู้เ้รียนขาดความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หานัน้ ๆ ไดช้ดัเจน อีกทัง้ผูส้อนจะตอ้งมีการเตรียมเนือ้หาท่ี
จะใช้สอนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียน ตลอดจนผู้เรียนมีความตอ้งการความรูใ้น
เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครวั และชุมชน ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ีเกิดขึน้ในครอบครวั หรือท่ี
เก่ียวขอ้งกับการด ารงชีวิตในพืน้ท่ี ซึ่งจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกับปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง เช่น การ
เรียนรูเ้รื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น  การวางแผนชีวิตครอบครวั วิธีกการคุมก าเนิดท่ีถูกตอ้ง ปัญหา
สุขภาพของบุคคลในครอบครวั ชุมชน ตลอดจนการป้องกันการเกิดโรคในปัจจุบนั เป็นตน้ เพ่ือ
น าไปปรบัใชก้ับตนเอง ครอบครวั และสามารถน าไปใชส้อนต่อไปเม่ือออกไปฝึกประสบการณ ์
ส าหรบัปัญหาหรืออุปสรรคของผูเ้รียนท่ีผ่านมา พบว่า เนือ้หาในบางประเด็นผูส้อนยงัไม่สามารถ
อธิบายรายละเอียดใหมี้ความชดัเจน หรือมีความเขา้ใจเท่าท่ีควร ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผูส้อนไม่มี
ความถนดัในเนือ้หานัน้ เชน่ เรื่องเพศศกึษาส าหรบัวยัรุน่ 

3) กิจกรรมการเรียนรู/้กระบวนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา พบว่า การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนขาดความหลากหลาย ไม่สามารถกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ รวมทัง้ยงัขาด
การอธิบายเพิ่มเติมจากการใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซึ่งสภาพการเรียนการสอนท่ี
ผ่านมามีจ านวนผูเ้รียนมากเกินไปส่งผลท าใหก้ารท ากิจกรรมมีความวุ่นวายไม่เอือ้ตอ่บรรยากาศ
ในการเรียนรู ้ดงันัน้ ผูเ้รียนมีความตอ้งการใหมี้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบตัิมากกว่า
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การสอนแบบบรรยาย โดยมีทัง้การท ากิจกรรมร่วมกันทัง้ในและนอกนอกเรียน เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสการไปเรียนรูน้อกสถานท่ี เช่น ศูนยก์ารเรียนรูข้องหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเนือ้หา 
โดยใหผู้เ้รียนไดมี้การแลกเปล่ียนความรูร้ว่มกนั การศกึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง การแสดง
บทบาทสมติ การจดันิทรรศการ หรือการจดับอรด์ในวนัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับเนือ้หาท่ีเรียน การใช้
เล่นเกมต่าง ๆ เพ่ือความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ โดยในการท ากิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้นจะต้องค านึงถึงบริบทความเหมาะสมของผู้เรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผ่านมาผู้เรียนยังขาดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรูร้ว่มกนั 

4) ส่ือ และแหลง่การเรียนรู ้พบวา่ ส่ือยงัขาดความหลากหลาย และส่ือท่ีใช ้
ไม่มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา อีกทัง้ในบางเนือ้หาท่ีสอนไม่มีการใชส่ื้อท่ีสามารถท าใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู ้ทัง้นีใ้นรายวิชายงัขาด หนงัสือเรียนท่ีใชป้ระกอบในการเรียนรูเ้ป็นหลกั  ดงันัน้ ผูเ้รียนมี
ความตอ้งการหนงัสือเรียน หรือใบความรูท่ี้ใชใ้นการเรียนการสอน โดยมีเนือ้หาท่ีมีความทนัสมยั 
สอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบัเนือ้หา อีกทัง้ในส่ือบางชนิดควรใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะจบัตอ้ง
หรือสมัผสัไดจ้ริง เพ่ือเกิดการเรียนรูท่ี้ดีส  าหรบัผูเ้รียน เช่น โมเดลจ าลองตา่งๆ ในการสอนเก่ียวกบั
เรื่องเพศศกึษาส าหรบัวยัรุน่ ตลอดจนการภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดีโอตา่ง ๆ ควรเป็นเรื่องท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน อีกทัง้ในบางเนือ้หาท่ีผูส้อนไม่สามารถอธิบายเนือ้หานัน้ใหมี้ความชดัเจนหรือ
ครบถว้น ควรมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง หน่วยงานจากแหล่งชุมชน หรืออินเตอรเ์น็ตมาเป็นส่วน
อธิบายใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูท่ี้ครบถว้นและสมบรูณย์ิ่งขึน้  

5) การวดัและประเมินผล พบวา่ ในรายวิชายงัขาดการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบั
เกณฑ์ในการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน โดยท่ีผ่านมาไม่มีการระบุการของคะแนน ชิน้งานท่ี
ชดัเจน ส่งผลท าใหมี้การวดัประเมินผลท่ีไม่ตรงกบัจดุประสงคข์องการเรียนรูท่ี้ไดก้ าหนดไว้ ดงันัน้ 
ผูเ้รียนตอ้งการใหผู้ส้อนมีการแจง้เกณฑท่ี์ชดัเจน เช่น ระหว่างภาค ปลายภาค มีสดัส่วนคะแนน
อย่างไร เช่น ระหว่างภาค วดัและประเมินอะไร และมีคะแนนอย่างไร และปลายภาค ทดสอบดว้ย
ขอ้สอบแบบใด เป็นตน้ ทัง้นีเ้พ่ือความยตุิธรรมชดัเจน และยตุิธรรมกบัผูเ้รียน ท่ีสามารถตรวจสอบ
ได ้ตลอดจนควรมีความยืดหยุน่ตามสภาพบรบิทของผูเ้รียนดว้ย 
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จากตาราง 9 พบว่า ในการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบั
นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ัน้ ผูส้อนควรค านงึถึงการพฒันา
ผูเ้รียนให้เกิดทักษะดา้นต่าง ๆ แก่ผูเ้รียนให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงคข์องการเรียนรูก้ับ
ผูเ้รียนเพ่ือสามารถน าความรูไ้ปประยกุตป์รบัใชไ้ดจ้รงิ ดา้นเนือ้หาสาระจะตอ้มีความสอดคลอ้งกบั
บริบท และท่ีก าลังเป็นปัญหาในพื ้นท่ี โดยต้อค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียน ด้านการจัด
กิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรม Active Learning มีปฏิสมัพนัธก์ัน มีความเหมาะสมตาม
หลกัศาสนา เนน้การเรียนรูร้ว่มกนัและพฒันาทกัษะการอยู่รว่มกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม ดา้นส่ือ
แหล่งการเรียนรูค้วรเป็นส่ือผสม มีความเหมาะสมตามหลกัศาสนา ซึ่งมีบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือสอดคลอ้งในการเรียนรูข้องผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นแหล่งในการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มลูไดเ้ป็นอย่างดี และดา้นการวดัและการประเมินผล ค านึงถึงจดุประสงคข์องการเรียนรู ้มีการ
วัดและประเมินท่ีสอดคลอ้งและชัดเจน ควรแจ้งเกณฑ์ให้ผู้เรียนทราบก่อนการประเมิน โดยมี
วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือความยุติธรรมกับผูเ้รียน  และค านึงถึงความเหมาะสมตามสภาพของ
ผูเ้รียนในบรบิทเชิงวฒันธรรม โดยสามารถจ าแนกตามประเดน็ยอ่ย ๆ ไดด้งันี ้

1) จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ผลการศกึษา พบวา่ แนวทางพฒันาควรก าหนด 
จุดประสงคเ์นน้ใหผู้เ้รียนใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดี ตลอดจนการมีทกัษะต่างๆ  
ท่ีท  าใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห ์คิดในทางสรา้งสรรค ์การแกปั้ญหา ปอ้งกนัการเกิดปัญหา โดย
เรียนรูร้่วมกันด้วยความสามัคคี ทั้งนีจ้ะตอ้งค านึงถึงความสอดคล้องของหลักสูตรรายวิชาท่ี
ตอ้งการจะพัฒนาผูเ้รียนในแต่ละดา้นท่ีสามารถน าไปปรบัใชก้ับตนเอง ครอบครวั และชุมชนได้
จรงิตามบรบิทสงัคมพหวุฒันธรรมสามจงัหวดัภาคใต ้

2) เนือ้หาสาระรายวิชา ผลการศึกษา พบว่า แนวทางพัฒนาควรมีการก าหนด
เนือ้หารายวิชาใหมี้ความสอดคลอ้งกบับริบทเชิงวฒันธรรมในพืน้ท่ี ควรเป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สุขภาพ และครอบครวั ท่ีมีความ สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผูเ้รียนท่ีอาศยัร่วมกันในสงัคมพหุวฒันธรรม ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ีก าลังเกิดขึน้จริง  หรือเป็นปัญหาใน
พืน้ท่ี เช่น เรื่องอนามัยครอบครัวชุมชน การคุมก าเนิดหรือการเว้นช่วงระยะของการมีบุตรท่ี
เหมาะสม การเตรียมความพรอ้มของการมีบุตรหรือครอบครัว การวางแผนชีวิตครอบครัว 
เพศศึกษาส าหรบัวยัรุน่ สุขภาพอนามยัแม่และเด็ก การเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวยั การเกิดโรค
และการป้องกันโรคส่วนบุคคล ชมุชน และยาเสพติด รวมไปถึงกฏหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต
และครอบครวัในปัจจบุนั 
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3) การจัดกิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา ผลการศึกษา พบว่า 
แนวทางพัฒนาควรเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจจกรม Active 
Learning มีปฏิสมัพนัธก์นั โดยเนน้การปฏิบตั ิและท ากิจกรรมกลุ่มรว่มกนัท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ย
ตนเองรว่มกนัทัง้ในและนอกสถานท่ี เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูจ้ากสถานการณจ์รงิ รวมถึงควร
มีกิจกรรมการเรียนรูท่ี้คอยกระตุ้น และท าให้ผู้เรียนต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี ้
กิจกรรมท่ีจัดขึน้ควรค านึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน ในบริบทเชิง
วฒันธรรม และในทกุกิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งเนน้ และสอดแทรกการท างานรว่มกนัท่ีมีวินยั 
มารยาท คณุธรรมและจริยธรรม ของผูเ้รียนเพ่ือเป็นการปลูกฝังใหผู้เ้รียนเคารพซึ่งกันและกัน  ใน
การอาศยัอยูร่ว่มกนัของผูเ้รียนท่ีเป็นสงัคมพหวุฒันธรรมของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4) ส่ือ และแหล่งการเรียนรู ้ผลการศึกษา พบว่า แนวทางพัฒนาควรใชส่ื้อท่ีมี
ความเหมาะสมกับเนือ้หาและบริบทของผูเ้รียน ควรค านึงไม่ใชส่ื้อไปในทางล่อแหลมจนเกินไป 
เช่น วีดีโอภาพเคล่ือนไหวท่ีส่ือถึงความไม่เหมาะสม ควรเปล่ียนมาเป็นภาพล้อเลียนท่ีเป็นภาพ
การต์นูแทน ท่ีไม่ขดักับหลกัทางศาสนาในบริบทเชิงวฒันธรรม อีกทัง้บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ในพืน้ท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการท าใหผู้เ้รียนไดร้บัความรู้
จากสถานท่ี หรือผูมี้ประสบการณโ์ดยตรง 

5) การวดัและประเมินผลผลการศกึษา พบว่า แนวทางพฒันาควรวดัใหต้รงตาม
จดุประสงค ์มีวิธี เกณฑ ์หรือเครื่องมือในการวดัท่ีสอดคลอ้งและชดัเจน เพ่ือสะดวกและรวดเร็วใน
การประเมินผล และควรมีการแจง้เกณฑใ์หผู้เ้รียนทราบก่อนการประเมิน เช่น วดัและประเมินผล
อะไรบ้างจากจุดประสงค์ท่ีไดก าหนดไว้ เช่น คะแนนระหว่างภาคก่ีคะแนน ชิน้งานท่ีได้รับ
มอบหมาย ทดสอบระหว่างเรียน จิตพิสัยก่ีคะแนน คะแนนการทดสอบปลายภาคเท่าไหร่ เพ่ือ
ความชดัเจนแก่ผูเ้รียน ตลอดจนควรค านึงถึงความเหมาะสมตามสภาพจรงิของผูเ้รียนในบรบิทเชิง
วฒันธรรมของพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

จากข้อมูลทั้ง 3 ส่วน ซึ่งเป็นข้อมูลพืน้ฐานท่ีเป็นแนวทางในการสรา้งและพัฒนา
รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้โดยตอ้งจัดการเรียนรูท่ี้ค  านึงถึงสภาพและบริบทท่ีมีความแตกต่างกัน  คือ เชือ้
ชาต ิศาสนา ภาษา ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ คา่นิยม รวมทัง้ทศันคต ิเน่ืองดว้ยบรบิทในพืน้ท่ี 
มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัศาสนาเป็นส าคญั มีการจดัการเรียนรูท่ี้ต่างกันในเชิงบริบทวฒันธรรม 
ควรยึดหลักให้มีความสอดคลอ้งกับชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมีสภาพสังคม วิถีชี วิต และวัฒนธรรมท่ี
แตกตา่งกนั ใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดีไปบรูณาการเช่ือมโยงปรบัใชไ้ดถ้กูตอ้ง และ
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สามารถป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ไดโ้ดยตอ้งค านึงถึงความเขา้ใจท่ีดีระหว่างกันของผูเ้รียน 
เพ่ือการมีสุขภาพ ชีวิตครอบครวัท่ีสมบูรณ์ ทั้งนีจ้ะตอ้งศึกษาความตอ้งการท่ีมาจากผู้เรียนใน
รายวิชาโดยจะตอ้งก าหนดองคป์ระกอบการเรียนรู ้ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู ้เนน้ให้ผูเ้รียนมี
ความรู ้ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติท่ีดีด้านสุขภาพ ซึ่งควรสอดคล้องกับบริบทแบบพหุ
วฒันธรรมของพืน้ท่ี ในดา้นวิธีการสอน ควรใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบตัิจริง (Active Learning) ท่ีเป็น
การเรียนรูเ้ชิงรุก โดยเนน้การมีส่วนรว่มของผูเ้รียน ในดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู ้ควรเนน้ส่ือผสม 
และบูรณาการทั้งในและนอกชั้นเรียนตามบริบทเชิงวัฒนธรรมในท้องถ่ิน และด้านการวัด
ประเมินผล ควรประเมินใหค้รบถ้วนตามวัตถุประสงคแ์ละวิธีการสอน และแนวทางการพัฒนา
รายวิชาควรมีการก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรู ้เนือ้หาสาระ การจดักิจกรรมการเรียนรู ้ส่ือ แหล่ง
การเรียนรู ้และการวดัประเมินผล ใหมี้ความสอดลอ้งกับชุมชน โดยมีการบูรณาการความรูด้า้น
สขุภาพของชีวิตครอบครวัใหมี้ความเช่ือมโยงกนัในบรบิทเชิงพหวุฒันธรรมของทอ้งถ่ินสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างและพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ
ส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้    

ในส่วนนีเ้ป็นการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยในระยะท่ี 2 ของการวิจัย โดยผู้วิจัย
น าเสนอเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย 

ตอนที่ 2.1 ผลการร่างรายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ
นักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

รา่งโครงสรา้งรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิง
บริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น โดยมีรายละเอียด ดงั
ภาพประกอบ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 



 179 
 

   
            1.จดุประสงคร์ายวิชา 

 

 

               5.การวดัและ           รายวิชาชีวิตและครอบครวั                      

               การประเมินผล         แบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา    2.เนือ้หา สาระ 
             โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรม  

         สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้    
 
 

       4.สือ่ แหลง่การเรยีนรู ้      3.วิธีการจดัการเรยีนรู ้ 
    

 
 

ภาพประกอบ 12 รา่งโครงสรา้งรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา 
โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
โดยในแตล่ะดา้นมีรายละเอียด ดงันี ้

1. จดุประสงคร์ายวิชา เพ่ือพฒันาผูเ้รียนทางดา้นความรู ้ความเขา้ใจ เจตคติ 
และทกัษะท่ีดีและถกูตอ้งทางดา้นสขุภาพวิถีชีวิตและครอบครวั ท่ีสามารถน าไปประยกุตป์รบัใชใ้น
การด าเนินชีวิตของตนเอง ครอบครวั และสังคม ในบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

2. เนือ้หา สาระ เนือ้หาการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แบง่ออกเป็น 5 ส่วน 8 บท 
ทัง้หมดมี 13 แผนการเรียนรู ้และสามารถจดัรายละเอียดของเนือ้หาสาระได ้ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 เนือ้หาการจดัการเรียนรูร้ายวิชา ชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดย
อิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

ส่วนที ่ บทที ่ แผนการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

สว่นท่ี 1 ชีวิตและ
ครอบครวัศกึษา 
 

บทที่ 1 แนวคิดเก่ียวกบั
ชีวิตครอบครวั 
 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 1 
เรือ่ง ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัครอบครวั 

3 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 2 
เรือ่ง การสรา้งสมัพนัธค์รอบครวั 

3 

สว่นท่ี 2 การ
วางแผนชีวติ
ครอบครวั 

บทที่ 2 การเลอืกคูค่รอง
และการสรา้งครอบครวั 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 3 

เรือ่ง วางแผนสกันิดชีวติเป็นสขุ 
3 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 4 
การแตง่งาน: ปฐมบทของชีวติคู ่

3 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 5 
เรือ่ง การเวน้ระยะการมีบตุร (การคมุก าเนิด) 

3 

สว่นท่ี 3 การสอน
เพศศกึษา 

บทที่ 3 เพศศกึษาส าหรบั
วยัรุน่ 
 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 6  
เรือ่ง เมื่อฉนัโตเป็นหนุม่เป็นสาว 

3 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 7 
เรือ่ง พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศและการปอ้งกนั 

3 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 8 
เรือ่ง หลกัการและทกัษะทีจ่  าเป็นตอ่การลด
ปัญหาทางเพศ 

3 

สว่นท่ี 4 การสรา้ง
เสรมิสขุภาพ
ครอบครวั 

บทที่ 4 สขุภาพครอบครวั 
 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 9  
เรือ่ง หลกัการและแนวทางการสรา้งเรมิ
สขุภาพครอบครวั 

3 

บทที่ 5 วฒันธรรมทาง
อาหารกบัการสรา้งเสรมิ
สขุภาพครอบครวั 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 10 
เรือ่ง วฒันธรรมทางอาหารกบัการสรา้งเสรมิ
สขุภาพครอบครวั 

3 

สว่นท่ี 5  การจดัการ 
สิง่งแวดลอ้มเพื่อ
สขุภาพชีวิตและ
ครอบครวั 

บทที่ 6 อิทธิพลของปัจจยั
แวดลอ้มที่สง่ผลตอ่
สขุภาพครอบครวั 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 11 
อิทธิพลของปัจจยัแวดลอ้มที่สง่ผลตอ่
สขุภาพครอบครวั 

3 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ส่วนที ่ บทที ่ แผนการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

 บทที่ 7 สิง่เสพติดกบั
ปัญหาสขุภาพ
ครอบครแัละชมุชน 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 12 
สิง่เสพติดกบัวยัรุน่และลกระทบตอ่ความ
เขม้แขง็ของครอบครวัและชมุชน 

3 

บทที่ 7 สิง่เสพติดกบั
ปัญหาสขุภาพ
ครอบครแัละชมุชน 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 12 
สิง่เสพติดกบัวยัรุน่และลกระทบตอ่ความ
เขม้แขง็ของครอบครวัและชมุชน 

3 

บทที่ 8 กฏหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัการสรา้ง
เสรมิสขุภาพครอบครวั 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 13 
กฏหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการสรา้งเสรมิ
สขุภาพครอบครวั 

3 

รวม 5 ส่วน 8 บท 13 แผนการเรียนรู้ 38 ชั่วโมง 

 
3. วิธีการจัดการเรียนรู้ 

3.1 ผูว้ิจยัด  าเนินการจดัการเรียนการสอนของรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณา
การส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยระบุถึงขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ของการจดัการเรียนการสอน จดุประสงคข์องรายวิชา เนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ส่ือ
แหลง่การเรียนรู ้การวดัและประเมินผล  

3.2 ประเมินดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียนของรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณา
การส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3.3 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละแผนการเรียนรู้
ตามโครงสรา้งของรายวิชา ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 



 182 
 

 
 
 
 

ตา
รา
ง 1

1 ร
าย
ละ
เอี
ยด
ขอ
งแ
ผน
กา
รจ
ดัก
าร
เรีย

นรู
 ้

 



 183 
 

 
 



 184 
 

 
 
 



 185 
 

 
 
 



 186 
 

 
 
 
 



 187 
 

 
 
 



 188 
 

 
 



 189 
 

 
 
 



 190 
 

 
 

 



 191 
 

 
 



 192 
 
 

 
 
 
 



 193 
 

 



 194 
 

4. ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ ส่ือท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นส่ือผสม แบ่งได้ 4 
ประเภทคือ 

4.1 ส่ือบคุคล ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ผูเ้รียน   
4.2 ส่ือสิ่งพิมพ ์ไดแ้ก่ ใบความรู ้ใบงานกิจกรรม แบบทดสอบ แบบประเมิน  
4.3 ส่ือออนไลน์ ได้แก่  คลิปวิดีโอ (Video clip) ยูทูป (Youtube) อีเมล์ (E-Mail) 

เกมสจ์ากคารฮ์ทู (Application kahoot) 
4.4 ส่ือวสัดอุปุกรณ ์ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร ์โปรเจ็กเตอร ์พาวเวอรพ์อ้ย (Powerpoint)  

5. การวัดและการประเมินผล  
เกณฑส์ดัสว่นของคะแนนในการวดัและประเมินผลระหวา่ง 70/30 ประกอบดว้ย 

1. คะแนนระหวา่งภาค 70 คะแนน   
ประเมินชิน้งานเดี่ยว  20  คะแนน 
ประเมินชิน้งานกลุม่  20  คะแนน 
แบบทดสอบความรูห้ลงัเรียน  20  คะแนน 
ประเมินเจตคต ิ 10 คะแนน 

2. คะแนนปลายภาค 30  
แบบทดสอบความรู ้ 30 คะแนน 
รวมทัง้หมด 100 คะแนน 
โดยมีการวดัและประเมินผล ดงันี ้  

ครัง้ท่ี 1 ก่อนเรียน โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู ้เจตคติ และ
ทกัษะของรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรม
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ครัง้ท่ี 2 ระหว่างเรียน โดยประเมินจากประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ 
(E1) และผลลพัธ ์(E2) จ าแนกตามประสิทธิภาพ/ผล และจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

ครัง้ท่ี 3 หลงัเรียน โดยประเมิน 2 สว่น ดงันี ้
1) แบบทดสอบความรู้ เจตคติ และทักษะของรายวิชา ชีวิตและ

ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2) แบบประเมินความพึงพอใจจากนกัศกึษาภายหลงัการใชร้ายวิชา

ชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษา  โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
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ตอนที่ 2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณา
การส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

เป็นการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยในระยะท่ี 3 ของการวิจัย โดยผู้วิจัยน าเสนอ
วิเคราะหข์อ้มูลของการประเมินรา่งของโครงสรา้งรายวิชา และแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิต
และครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ผูว้ิจยัไดท้  าตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การประเมินความถกูตอ้ง เหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรา่งโครงสรา้ง 
รายวิชา และแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา ทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นจุดประสงคร์ายวิชา 
เนือ้หา สาระรายวิชา การจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ แหลง่การเรียนรู ้การวดัและ
การประเมินผล  

โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารผ่าน คือ (1)ค่ามัธยฐาน (Md) มีค่าไม่นอ้ยกว่า 
3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทน ์(IQR) ไม่เกิน 1.50 จากผลการตรวจสอบคณุภาพรา่ง
ของโครงสรา้งรายวิชา และแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบั
นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้จากผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 7 คน ดงั
ตาราง 2 
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จากตาราง 12 ผลการประเมินความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ของรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า รา่งของโครงสรา้งรายวิชา และแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา ทัง้ 5 
ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นจุดประสงคร์ายวิชา เนือ้หา สาระรายวิชา การจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล มีค่ามัธยฐาน 4-5 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ 0-1 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด นั่นคือมีค่ามัธยฐาน 3.50 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทลไ์มเ่กิน 1.50 จึงถือวา่รา่งของโครงสรา้งรายวิชา และแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา
มีคณุภาพผา่นเกณฑท์กุดา้น 

2. การตรวจคณุภาพเครื่องมือ ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือใน 3 
ชุดชุดท่ี 1 เครื่องมือวัดในบทเรียน ชุดท่ี 2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุดท่ี 3 แบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยเก็บจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน และทดลองใช ้30 คน พิจารณาใน
ดา้นความเท่ียงตรง ความยากง่าย อ านาจจ าแนก และความเช่ือมั่น ปรากฏผลดงัตาราง 13  
 
ตาราง 13 การหาคณุภาพของเครื่องมือ (n=7) 
 

แบบทดสอบ 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(Index of Item 
Objective 

Congruence: IOC) 

ค่าความยาก
ง่าย 

(Difficuity) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(Discrimination) 

ค่าความ
เชื่อม่ัน 

(Reliability) 

1. ในบทเรียน 0.85-1.00 0.44-0.78 0.22-0.78 0.72 
2. วดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
(125 ขอ้) 

0.85-1.00 0.22-0.78 0.22-0.89 0.95 

3. แบบประเมิน
ความพงึพอใจ 

0.85-1.00 - - - 

 
จากตาราง 13 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ผลการตรวจสอบคุณภาพ

แบบทดสอบในบทเรียน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้เจตคติ และทกัษะ อยู่ระหว่าง 0.85-1.00 คา่ความยากง่าย (Difficuity) 
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อยู่ระหว่าง 0.44-0.78 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) อยู่ระหว่าง 0.22-0.78 และค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) อยู่ท่ี  0.72 ซึ่งผ่านเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ในขณะท่ีผลการตรวจสอบคณุภาพ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งมีจ  านวน 125 ขอ้ ท่ีทดลองใชก้ับนักศึกษาท่ีผ่านการ
เรียนรายวิชาชีวิตและครอบครวั จ  านวน 30 คน พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.85-1.00  ค่าความยากง่าย (Difficuity) อยู่ระหว่าง 
0.22-0.78 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) อยู่ระหว่าง 0.22-0.89 และค่าความเช่ือมั่ น 
(Reliability) อยู่ ท่ี   0.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้แสดงว่าแบบทดสอบรายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
มีคุณภาพเหมาะสมท่ีน าไปใชใ้นขัน้ตอนต่อไป  และแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าดชันีค้วาม
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.85-1.00 ซึ่งผ่านเกณฑท่ี์
ไดก้ าหนดไว ้

 
ตอนที่ 3 ผลของการใช้รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษา 

โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในมิติของประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาชีวิตและ
ครอบครัวเชิงบรูณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในส่วนนีเ้ป็นการน าเสนอผลการศึกษาวิจยัในระยะท่ี 4 และ ระยะท่ี 5 ของการวิจยั 
โดยผูว้ิจยัน าเสนอเป็น 2 สว่น  ดงันี ้

ส่วนท่ี 3.1 ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของรายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบ 
บรูณาการส าหรบันกัศกึษา โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3.1.1 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพ/ประสิทธิผลรายวิชาชีวิตและ ครอบครวั
แบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3.1.2 ผลวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิการเรียนรูก้่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศกึษา
ท่ีเรียนดว้ยรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรม
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ส่วนท่ี 3.2 ผลการทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษาภายหลังการใชร้ายวิชา
ชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
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3.1 ประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ
ส าหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.1.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ/รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัตาราง 14-15 

 
ตาราง 14 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบั 
นกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(กลุม่ทดลองน ารอ่ง (n=40) 
 

รายการ 

ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ (E1) และผลลัพธ ์(E2) จ าแนกตาม
ประสิทธิภาพ/ผล และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

กลุ่มทดลองน าร่อง (n=40) 
ความรู้ เจตคต ิ ทักษะ 

การแปลผล 
E1 E2 E1 E2 E1 E2 

บทที่ 1   82.33 82.00 81.75 80.50 84.00 81.00 ผ่านเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 1 82.72 - - - - - ผา่นเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 2 81.71 82.00 81.75 80.50 84.00 81.00 ผา่นเกณฑ ์
บทที่ 2  82.30 83.00 83.12 80.50 81.50 81.00 ผ่านเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 3 83.33 - 82.50 - - - ผา่นเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 4 82.50 - - - 80.17 - ผา่นเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 5 83.00 83.00 83.00 80.50 82.83 81.00 ผา่นเกณฑ ์
บทที่ 3  81.81 83.50 81.05 82.50 83.75 83.00 ผ่านเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 6 83.75 - 82.67 - - - ผา่นเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 7 84.00 - 83.33 - - - ผา่นเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 8 84.00 83.50 - - 83.75 83.00 ผา่นเกณฑ ์

บทที่ 4  83.50 83.50 83.00 83.00 83.17 83.00 ผ่านเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 9 83.50 83.50 83.00 83.00 83.17 83.00 ผา่นเกณฑ ์

บทที่ 5  83.00 82.00 82.67 82.50 - - ผ่านเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 10 83.00 82.00 82.67 82.50 - - ผา่นเกณฑ ์
บทที่ 6  83.67 82.50 83.67 82.50 - - ผา่นเกณฑ ์

แผนการเรยีนรูท้ี่ 11 83.67 82.50 83.67 82.50 - - ผา่นเกณฑ ์

บทที่ 7  83.50 82.00 82.33 82.00 - - ผา่นเกณฑ ์

แผนการเรยีนรูท้ี่ 12 83.50 82.00 82.33 82.00 - - ผา่นเกณฑ ์
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

รายการ 

ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ (E1) และผลลัพธ ์(E2) จ าแนกตาม
ประสิทธิภาพ/ผล และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

กลุ่มทดลองน าร่อง (n=40) 
ความรู้ เจตคต ิ ทักษะ 

การแปลผล 
E1 E2 E1 E2 E1 E2 

บทที่ 8  83.83 82.75 - - - - ผา่นเกณฑ ์

แผนการเรยีนรูท้ี่ 13 83.83 82.75 - - - - ผา่นเกณฑ ์

สรุปโดยภาพรวม 82.93 82.62 82.66 81.92 82.61 82.00 ผ่านเกณฑ ์

 
จากตาราง 14 ในกลุ่มทดลองน ารอ่ง พบว่า โดยภาพรวมประสิทธิภาพเชิงบวนการ/

ประสิทธิภาพเชิงผลลัพธ์ิ ดา้นความรู ้E1=82.93 /E2=82.62 ดา้นเจตคติ E1=82.66/E2=81.92 
และดา้นทกัษะ E1=82.61/E2=82.00 ซึ่งผา่นเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้80/80  
 
ตาราง 15 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบั 
นกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กลุม่ทดลองในสภาพจรงิ (n=31) 
 

รายการ 

ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ (E1) และผลลัพธ ์(E2) จ าแนกตาม
ประสิทธิภาพ/ผล และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

กลุ่มทดลองในสภาพจริง (n=31) 
ความรู้ เจตคต ิ ทักษะ 

การแปลผล 
E1 E2 E1 E2 E1 E2 

บทที่ 1  82.31 81.61 81.61 82.58 83.22 83.22 ผ่านเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 1 82.36 - - - - - ผา่นเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 2 82.15 81.61 81.61 82.58 83.22 83.22 ผา่นเกณฑ ์
บทที่ 2  82.70 83.22 83.19 81.29 83.33 81.93 ผ่านเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 3 83.44 - 83.01 - - - ผา่นเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 4 82.74 - - - 83.44 - ผา่นเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 5 81.93 83.22 83.87 81.29 83.22 81.93 ผา่นเกณฑ ์
บทที่ 3  82.05 84.51 82.93 82.58 81.45 82.58 ผ่านเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 6 85.48 - 82.15 - - - ผา่นเกณฑ ์
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

รายการ 

ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ (E1) และผลลัพธ ์(E2) จ าแนกตาม
ประสิทธิภาพ/ผล และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

กลุ่มทดลองในสภาพจริง (n=31) 
ความรู้ เจตคต ิ ทักษะ 

การแปลผล 
E1 E2 E1 E2 E1 E2 

แผนการเรยีนรูท้ี่ 7 83.87 - 83.33 - - - ผา่นเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 8 82.36 - - - 81.45 82.58 ผา่นเกณฑ ์

บทที่ 4  83.65 83.87 83.65 82.58 83.22 84.51 ผา่นเกณฑ ์
แผนการเรยีนรูท้ี่ 9 83.65 83.87 83.65 82.58 83.22 84.51 ผ่านเกณฑ ์

บทที่ 5  82.79 82.54 83.01 82.58 - - ผ่านเกณฑ ์

แผนการเรยีนรูท้ี่ 10 82.79 82.54 83.01 82.58 - - ผา่นเกณฑ ์

บทที่ 6  83.44 82.25 82.36 82.58 - - ผ่านเกณฑ ์

แผนการเรยีนรูท้ี่ 11 83.44 82.25 82.36 82.58 - - ผา่นเกณฑ ์

บทที่ 7  84.00 81.93 82.58 83.22 - - ผ่านเกณฑ ์

แผนการเรยีนรูท้ี่ 12 84.08 81.93 82.58 83.22 - - ผา่นเกณฑ ์

บทที่ 8  83.22 83.22 - - - - ผ่านเกณฑ ์

แผนการเรยีนรูท้ี่ 13 83.22 83.22 - - - - ผา่นเกณฑ ์

สรุปโดยภาพรวม 82.83 83.02 82.85 82.48 89.06 83.06 ผ่านเกณฑ ์

 
ในขณะท่ีกลุ่มทดลองในสภาพจริง พบว่า โดยภาพรวมประสิทธิภาพเชิงบวนการ  

ประสิทธิภาพเชิงผลลัพธ์ิ ดา้นความรู ้E1=82.83 /E2=83.02 ดา้นเจตคติ E1=82.85/E2=82.48
และดา้นทกัษะE1=82.85/E2=83.06 ซึ่งผา่นเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้80/80 

ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 จากผลการวิเคราะหค์ะแนนระหว่างเรียน
และหลงัเรียนของนกัศกึษาในแต่ละบท พบว่า รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบั
นักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้มีประสิทธิภาพเชิ งบวนการ/
ประสิทธิภาพเชิงผลลพัธ์ิ ดา้นความรู ้ดา้นเจตคต ิและดา้นทกัษะ ซึ่งผา่นเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้80/80  
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3.1.2 ผลวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิการเรียนรูก้่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียน
ดว้ยรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปรากฎดงัตาราง 16-17 

 
ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย paired 
sample t-test ของนกัศกึษาท่ีเรียนดว้ยรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา
โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กลุม่ทดลองทดลองน ารอ่ง (n=40) 
 

ผลการเรียนรู้ 
กลุ่มทดลองน าร่อง (n=40) 

X  S.D.  d  Sd t Sig. 

ความรู ้
ก่อนเรียน 28.28 6.16 13.25 3.79 22.16* <.01 
หลงัเรียน 41.53 5.67     

เจคติ 
ก่อนเรียน 16.90 4.38 5.95 2.04 18.47* <.01 
หลงัเรียน 22.85 4.10     

ทกัษะ 
ก่อนเรียน 15.35 2.82 8.08 1.91 26.69 <.01 
หลงัเรียน 23.43 2.81     

ผลรวม
ผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ 

ก่อนเรียน 60.53 10.22 27.28 4.89 35.29* <.01 

หลังเรียน 87.80 9.88     

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 16 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มทดลองน าร่อง มีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ้โดยรวมหลังการทดลองสูงขึน้ โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองเท่ากับ 
60.53 และหลงัการทดลองเท่ากบั 87.80 เม่ือน าคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวม
มาทดสอบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
ภาพรวมหลงัการทดลองสงูกวา่การทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ดว้ย paired sample  
t-test ของนกัศกึษาท่ีเรียนดว้ยรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิง 
บรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กลุม่ทดลองในสภาพจรงิ (n=31) 
 

ผลการเรียนรู้ 
กลุ่มทดลองในสภาพจริง (n=31) 

X  S.D.  d  Sd t Sig. 

ความรู ้
ก่อนเรียน 30.71 4.74 13.19 4.26 17.24* <.01 

หลงัเรียน 43.90 3.94     

เจคติ 
ก่อนเรียน 15.61 3.41 7.74 2.76 15.64* <.01 

หลงัเรียน 23.61 2.68     

ทกัษะ 
ก่อนเรียน 15.84 2.67 16.81 3.55 15.87* <.01 

หลงัเรียน 24.32 2.06     

ผลรวม
ผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ 

ก่อนเรียน 61.73 8.22 37.42 6.46 28.41* <.01 

หลังเรียน 90.73 6.81     

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
จากตาราง 17 กลุม่ทดลองในสภาพจริง มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู ้โดยรวมหลงั

การทดลองสูงขึน้ โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองเท่ากับ 61.73 และหลังการทดลองเท่ากับ 
90.73 เม่ือน าคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมมาทดสอบความแตกตา่งก่อนและ
หลงัการทดลอง ก็พบว่า คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมหลงัการทดลองสงูกว่าการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 จากคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
กลุ่มทดลอง (ในสภาพจริง) เม่ือใชแ้บบทดสอบรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบั
นักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ  านวน 125 ข้อ พบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ีย 61.73 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียน
มีคะแนนเฉล่ีย 90.73 สรุปไดว้่า หลังการทดลองใช้รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ
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ส าหรบันักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสงูขึน้ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 
3.2 ผลการทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษาภายหลังการใช้รายวิชาชีวิตและ

ครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ภายหลงัการทดลองใชร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษา
โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จ  านวน 15 ขอ้ ไดผ้ลการวิเคราะหค์วามพึง
พอใจ ดงัตาราง 18-19 
 
ตาราง 18 ผลการทดสอบความพงึพอใจของนกัศกึษาภายหลงัการใชร้ายวิชา ชีวิตและครอบครวั 
แบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เม่ือเปรียบเทียบ 
คา่เฉล่ียความพงึพอใจของนกัศกึษากบัเกณฑท่ี์ก าหนด ( X =3.50) (กลุม่ทดลองน ารอ่ง n=40) 
 

รายการประเมิน 
(กลุ่มทดลองน าร่อง n=40) 

X  SD  t  .Sig  
1. ดา้นจดุประสงคร์ายวิชา 4.18 0.32 13.33 <.01 
2. ดา้นเนือ้หา สาระ 4.40 0.34 16.78 <.01 
3. ดา้นการจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน 4.13 0.32 12.58 <.01 
4. ดา้นส่ือ แหลง่การเรียนรู ้ 3.98 0.55 5.57 <.01 
5. ดา้นการวดัและการประเมินผล 4.08 0.47 7.87 <.01 

ค่าเฉล่ียของภาพรวม 4.16 0.30 13.59 <.01 

 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 18 หลงัการทดลองใชร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบั

นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า กลุ่มทดลองน ารอ่งมีความ
พึงพอใจต่อรายวิชาตามเกณฑท่ี์ก าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.50) ดา้นจุดประสงคร์ายวิชา เท่ากับ 4.18 
( SD =0.32) ดา้นเนือ้หา สาระ เท่ากับ 4.40 ( SD =0.34) ด้านการจัดการเรียนรู/้กิจกรรมการ
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เรียนการสอน เท่ากับ 4.13 ( SD =0.32) ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรู ้เท่ากับ 3.98 ( SD SD= 0.55) 
และดา้นการวดัและการประเมินผล เทา่กบั 4.08 ( SD =0.47) โดยรวม เทา่กบั4.16 ( SD =.30)   

 
ตาราง 19 ผลการทดสอบความพงึพอใจของนกัศกึษาภายหลงัการใชร้ายวิชา ชีวิตและครอบครวั
แบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษา โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เม่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียความพงึพอใจของนกัศกึษากบัเกณฑท่ี์ก าหนด ( X =3.50) (กลุม่ทดลองใน
สภาพจรงิ n=31) 
 

รายการประเมิน 
(กลุ่มทดลองในสภาพจริง n=31) 

X  SD  t  .Sig  
1. ดา้นจดุประสงคร์ายวิชา 4.56 0.41 14.48 <.01 
2. ดา้นเนือ้หา สาระ 4.53 0.42 13.62 <.01 
3. ดา้นการจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน 4.57 0.39 15.40 <.01 
4. ดา้นส่ือ แหลง่การเรียนรู ้ 4.48 0.37 14.66 <.01 
5. ดา้นการวดัและการประเมินผล 4.17 0.38 17.61 <.01 

ค่าเฉล่ียของภาพรวม 4.57 0.30 17.97 <.01 

 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 19 กลุม่ทดลองในสภาพจริงมีความพึงพอใจตอ่รายวิชา ดา้นจดุประสงค ์

รายวิชา เทา่กบั 4.56 ( SD =0.41) ดา้นเนือ้หา สาระ เทา่กบั 4.53 ( SD =0.42)  ดา้นการจดัการ  
เรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน เทา่กบั 4.57 ( SD =0.30) ดา้นส่ือ แหลง่การเรียนรู ้เทา่กบั 4.48 
( SD = 0.37) และดา้นการวดัและการประเมินผล เทา่กบั 4.17 ( SD =0.38) โดยรวม เทา่กบั  
4.57 ( SD =0.30) และเม่ือด าเนินการทดสอบทางสถิตกิบัเกณฑท่ี์ก าหนด พบวา่ สงูกวา่เกณฑท่ี์  

ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ท่ี 3 คะแนนความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่รายวิชา
ชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้พบว่า หลงัการทดลองใชร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิง
บริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจต่อรายวิชาตาม
เกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ียอย่างน้อย 3.50) ทั้งโดยภาพรวม ( t  = 17.97  
และ .Sig = 1) และทุก ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจุดประสงคร์ายวิชา ( t  = 14.48 และ .Sig = 1) ดา้น
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เนือ้หา สาระรายวิชา ( t  = 13.62 และ .Sig = 1) ดา้นการจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน 
( t  = 15.40 และ .Sig = 1) ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรู้ ( t  =14.66 และ .Sig = 1) และดา้นการวัด
และการประเมินผล ( t  = 17.61 และ .Sig = 1) 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสอแนะ 

 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เรื่องการพัฒนารายวิชาชีวิตและ

ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ครัง้นี ้ใชว้ิธีการวิจยัผสมผสาน (Mixed method approach) โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือ  

1. ศึกษาบริบท สภาพปัญหา ความตอ้งการและแนวทางในการพฒันารายวิชาชีวิต
และครอบครวัแบบบูรณาการส าหนับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้ศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร และงานวิจยัเก่ียวขอ้ง สนทนากลุ่มจากนกัศกึษา จากปัญหาและ
ความตอ้งการจ าเป็นของรายวิชาฯ ดว้ยแบบบนัทึก ประกอบกบัการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ไดม้า
โดยการเลือกแบบก้อนหิมะ เก็บขอ้มูลโดยสัมภาษณ์ดว้ยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง เพ่ือหา
แนวทางในการจดัการเรียนรูร้ายวิชาฯ จากนัน้น าขอ้มลูมาสงัเคราะหร์ว่ม 

 2. เพ่ือสรา้งและพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันกัศึกษา
โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนของรา่งของ
โครงสรา้งรายวิชาฯ และร่างของแผนการจัดการเรียนรู ้และส่วนของเครื่องมือประเมินคุณภาพ
รายวิชาฯ หลังจากนัน้ตรวจสอบคุณภาพของร่างโครงสรา้งรายวิชา ร่างแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา เพ่ือประเมินคณุภาพในดา้นความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และแผนการ
จดัการเรียนรูท้ัง้ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นจุดประสงคร์ายวิชา เนือ้หา สาระ การจดัการเรียนรู/้
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ แหล่งการเรียนรู ้การวัดและการประเมินผล  หาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งในบทเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 7 คน และน าแบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นความรู ้เจตคติ และทกัษะ ไป try out กบันกัศกึษา 30 คน ท่ีผ่านการ
เรียนรายวิชาชีวิตและครอบครวั เพ่ือหาความยากง่าย(Difficulty) ระหว่าง 0.20-0.80  ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) มากกวา่ 0.20  และคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) 0.70 ขึน้ไป 

3. เพ่ือศึกษาผลของการใช้รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหนับ
นักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของประสิทธิภาพ/
ผลสมัฤทธ์ิ (E1/E2) และความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรูข้องรายวิชาชีวิตและ
ครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ โดยมีการทดลองน าร่องกับนักศึกษาชั้นปีท่ี  3 จ านวน 40 คน สาขาวิชาสุขศึกษา  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เป็นเวลา 8 สปัดาห ์และน ามา
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ปรบัปรุงแก้ไข หลังจากนั้นมีการทดลองในสภาพจริง กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
จ านวน 31 คน สาขาวิชาพลศึกษาและสขุศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา เป็น
เวลา 15 สปัดาห ์โดยทัง้สองกลุ่มไดด้  าเนินการจดัการเรียนการสอนดว้ยเนือ้หา 8 บท 13 แผนการ
เรียนรู ้โดยประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และทักษะ ก่อนและหลัง ดว้ย 
Paired Sample t-test และประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชาฯด้วย  One 
Sample t-test 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษา 
โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรุปไดด้งันี ้

1. ผลการศึกษา บริบท สภาพการจัดการเรียนรูใ้นปัจจุบัน ประกอบด้วย บริบท 
ระบบโครงสรา้งการจดัดการเรียนรู ้หลักสูตร สภาพปัญหาทั่วไป พบว่า บริบท พืน้ท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย จงัหวดัยะลาปัตตานีนราธิวาส และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา คือ 
สะบ้าย้อย นาทวี เทพา และจะนะ  โดยมีประชากรด าเนินชีวิตโดยการอาศัยอยู่ร่วมกัน 
ประกอบดว้ย ไทยมุสลิม ไทยพุทธ และไทยเชือ้สายจีน มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ อิสลาม 
ครสิต ์และไทยเชือ้สายจีน ประชากรรอ้ยละ 82.62 เป็นผูน้บัถือศาสนาอิสลาม มีการด าเนินวิถีชีวิต
แบบมุสลิม ซึ่งมีวิถีการด าเนินวิถีชีวิตแบบมุสลิม มีการอาศยัอยู่รว่มกนับนความตา่งทางเชือ้ชาต ิ
ศาสนา ภาษา ประเพณีและวฒันธรรม ซึ่งถือเป็นการอยูร่ว่มกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม ด าเนินชีวิต
ท่ียึดหลักศาสนาเป็นส าคัญ ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในความแตกต่างดา้นชาติพันธุ์  ศาสนา ภาษา 
ประเพณีและวฒันธรรม อยู่รว่มกนัในการยอมรบัซึ่งกนั ตลอดจนมีความเขา้ใจ และใหเ้กียรติต่อ
กนั และมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีในลกัษณะตา่ง ๆ ทางสงัคม เพ่ือการน าไปสูก่ารอยูร่ว่มกนัดว้ยความสนัติ
สขุอยา่งแทจ้รงิ  

อีกทัง้มีระบบโครงสรา้งการจดัการเรียนรูท่ี้มีระบบการศกึษาภาคสามญัทั่วไป ระบบ
การศกึษาท่ีเก่ียวกบัศาสนา ระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทัง้นีใ้นพืน้ท่ีมีผูเ้รียนท่ีนบัถือ
ศาสนาอิลสามเป็นส่วนมาก ส่งผลต่อโครงสรา้งการจดัการเรียนรูท่ี้จะตอ้งเนน้ และมีการจดัการ
เรียนรูท่ี้เก่ียวขอ้งกับหลักศาสนา โดยมีหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ท่ียังขาด
การบูรณาการระหว่างความรู ้ความเขา้ใจ การเรียนการสอนยงัอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นการแยกออก
จากวิถีชีวิต ควรมีการปรับใช้หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพื ้นท่ี อีกทั้งจะต้อง
ค านึงถึงการบูรณาการหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบของศาสนา ประเพณี และวฒันธรรมในพืน้ท่ี
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เพ่ือใหไ้ดห้ลกัสตูรท่ีมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัผูเ้รียน เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของชมุชนในทอ้งถ่ินไดเ้อย่างแทจ้ริง ทัง้นีเ้น่ืองมาจากสภาพและปัญหาทั่วไปในพืน้ท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความแตกต่างไปจากภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ซึ่งจะเห็นไดช้ดัจากความ
แตกต่างกันในเรื่องของการใช้ภาษา การนับถือศาสนา ค่านิยม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการ
ส่ือสาร ท่ีท าใหมี้ปัญหา หรือส่งผลตอ่การจดัการเรียนการสอนท่ีจะตอ้งตระหนกัใหค้วามส าคญักบั
บรบิทเชิงวฒันธรรมในพืน้ท่ี  

ความตอ้งการ และแนวทางในการพฒันารายวิชาชีวิตและครอครวัแบบบูรณาการ
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า ความตอ้งการใน
การพฒันารายวิชา ควรมีจุดประสงคก์ารเรียนรูท่ี้เนน้ใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจ มีทกัษะ และ
เจตคติท่ีดีดา้นสุขภาพ ท่ีสอดคลอ้งกับบริบท ในสังคมพหุวฒันธรรมของพืน้ท่ี ดา้นกิจกรรมการ
จดัการเรียนการสอน ควรเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบตัิจริง เนน้การมีส่วนรว่มของผูเ้รียน ในดา้นส่ือ
และแหล่ง การเรียนรู ้ควรเน้นส่ือผสม และบูรณาการทั้งในและนอกชั้นเรียนตามบริบทเชิง
วัฒนธรรมในท้องถ่ินและชุมชน และดา้นการวัดและประเมินผล ควรประเมินให้ครบถ้วนตาม
วตัถุประสงคแ์ละวิธีการสอน ส่วนแนวทางการพัฒนารายวิชาควรมีการก าหนด จุดประสงคก์าร
เรียนรู ้เนือ้หาสาระ การจดักิจกรรมการเรียนรู ้ส่ือ แหลง่การเรียนรู ้และการวดัและประเมินผล ควร
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัชมุชน โดยมีการบรูณาการความรูด้า้นสขุภาพของชีวิตและครอบครวัใหมี้
ความเช่ือมโยงกนัในบรบิทของสงัคมพหวุฒันธรรมในทอ้งถ่ินสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. ผลของการสรา้งและพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบั
นกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า ผลของร่างรายวิชาชีวิต
และครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยมี 2 ส่วน ประกอบดว้ย โครงสรา้งของรายวิชา มีเนือ้หา 8 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 แนวคิด
เก่ียวกบัชีวิตและครอบครวั บทท่ี 2 การเลือกคูค่รองและการวางแผนครอบครวั บทท่ี 3 เพศศกึษา
ส าหรบัวยัรุ่น บทท่ี 4 สุขภาพครอบครวั บทท่ี 5 วฒันธรรมทางอาหารกับการสรา้งเสริมสุขภาพ
ครอบครวั บทท่ี 6 อิทธิพลของปัจจัยแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อครอบครวั บทท่ี 7 สิ่งเสพติดกับปัญหา
สขุภาพครอบครวัและชุมชน และบทท่ี 8 กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งเสริมสุขภาพครอบครวั 
ซึ่งในเนือ้หาทกุบทไดมี้แผนการเรียนเรียนรู ้จ  านวน 13 แผน และสว่นของเครื่องมือในรายวิชาและ
แบบประเมินตรวจสอบคณุภาพของรายวิชาฯ และประเมินความถกูตอ้ง เหมาะสม ความเป็นไปได ้
จากผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 7 พบว่า เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดนั่นคือ มีค่ามัธยฐาน 3.50 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทลไม่เกิน 1.50 ถือว่าผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกด้าน ผลการตรวจสอบคุณภาพ
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แบบบทดสอบในบทเรียน พบว่า การหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง  ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้แบบ
ประเมินเจตคติ และแบบประเมินทกัษะ อยู่ระว่าง 0.85-1.00 ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.44-
0.78 ค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.22-0.78 และค่าความเช่ือมั่น อยู่ท่ี 0.72 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้0.7 แบบประเมินความพึงพอใจมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง อยู่ระหว่าง 0.85-1.00 และ
คุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.22-0.78 ค่า
อ านาจจ าแนก อยูร่ะหวา่ง 0.22-0.89 และคา่ความเช่ือมั่น อยูท่ี่ 0.95 ซึ่งผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 

3. ผลของการใชร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการส าหรบันักศึกษาโดยอิง
บรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในมิติของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาชีวิตและครอบครัวเชิงบรูณาการส าหรับ
นกัศกึษา โดยอิงบรบิทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่  

3.1 ประสิทธิภาพของการใชร้ายวิชาฯ มีคา่ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ/เชิง 
ผลลัพธ ์E1/E2 พบว่า หลังเรียนของกลุ่มทดลองน าร่อง และกลุ่มทดลองในสภาพจริง มีความรู้ 
เจตคติ ทกัษะ เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กลุม่ทดลองน ารอ่ง โดยภาพรวมดา้นความรู ้เฉล่ีย
เท่ากบั 82.93/82.62 เจตคติ 82.66/81.92 ทกัษะ 82.61/82.00 และกลุ่มทดลองในสภาพจริง โดย
ภาพรวมดา้นความรู ้เฉล่ียเท่ากับ 82.83/83.02 เจตคติ 82.85/82.48 ทกัษะ 89.06/83.06 ซึ่งผ่าน
เกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองน าร่อง และกลุ่มทดลองในสภาพ
จริง ดา้นความรู ้ดา้นเจตคติ และดา้นทกัษะของการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณา
การส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า หลังการ
ทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงขึน้  และเม่ือน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู ้ด้านเจตคต ิ 
และดา้นทกัษะ มาเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
อยูใ่นระดบัมาก 

 
อภปิรายผล 

จากผลของการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิง
บริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผูว้ิจยัด  าเนินการอภิปรายผลการวิจยัตามความ
มุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้
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1. ผลการศึกษาบริบท สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนา
รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.1 ผลการศึกษาสังเคราะหเ์อกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับบริบทการพัฒนา
รายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันักศกึษา โดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

1.1.1 บริบท พบว่า สภาพบริบทในพื ้นท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีความ
แตกต่างไปจากภาคอ่ืน ๆ มีความเก่ียวขอ้งในบริบทเชิงวฒันธรรมของพืน้ท่ี ประชากรส่วนใหญ่ 
นบัถือศาสนาอิสลาม มีวิถีการด าเนินวิถีชีวิตโดยยึดหลกัศาสนาเป็นเป็นส าคญั ทัง้นีสื้บเน่ืองจาก
ความแตกตา่งทางดา้นภาษา ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือและทศัคต ิสง่ผลใหป้ระชากร
ในพืน้ท่ี มีการด าเนินวิถีชีวิตตามบริบทเชิงวฒันธรรมมลายท่ีูสะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณข์อง
วัฒนธรรมท้องถ่ินในพื ้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับข้อมูลของ (กระทรวง
วฒันธรรม, 2555) ท่ีกล่าวว่า สามจงัหวัดชายแดนภาคใตเ้ป็นพืน้ท่ี ท่ีละเอียดอ่อนผูค้นมีความ
แตกต่างกันในทุกดา้นทั้งชาติพันธ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ทั้งภายในพืน้ท่ีและต่างจาก
ภูมิภาคอ่ืนของประเทศ การเรียนรูว้ิถีชีวิตในดา้นความแตกต่าง เป็นสิ่งส าคญั คือการเรียนรูค้วาม
หลากหลายเพ่ือการเขา้ใจถึงสิ่งท่ีเขาเป็น สิ่งท่ียอมไดแ้ละไม่ได ้จะท าใหเ้กิดความตระหนกั เขา้ใจ 
ระมดัระวงั และใหเ้กียรตซิึ่งจะน าไปสูก่ารยอมรบัความแตกตา่ง และอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมีสนัตสิขุ  

1.1.2 วิถีชีวิต พบวา่ ประชากรมีวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัศาสนาเป็นส าคญั  
อาศัยอยู่ร่วมกันในความแตกต่างดา้นชาติพันธ์ ศาสนา ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม มีการ
ยอมรบัซึ่งกัน ตลอดจนมีความเขา้ใจ และใหเ้กียรติกนั และมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีทางสงัคมเพ่ือการอยู่
รว่มกันดว้ยความสนัติสุข ทัง้นีสื้บเน่ืองจากในปัจจุบนัการด าเนินชีวิตของประชากรในพืน้ท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงด าเนินอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย
วฒันธรรม สอดคลอ้งกบั อรจินดา บรุสมบรูณ ์(2561) ไดก้ล่าวว่า สงัคมพหวุฒันธรรม คือ สงัคมท่ี
ผูค้นอยู่รว่มกนับนความหลากหลาย และความแตกตา่งอยา่งกลมกลืน ซึ่งความแตกตา่งนีส้ามารถ
แบง่ไดห้ลากหลายประเภท ทัง้เชือ้ชาติ ชาติพนัธุ ์ศาสนา ความเช่ือภาษา วิถีการด าเนินชีวิต และ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต และประเพณีสังคมท่ีประกอบไปด้วย ประชากรท่ีมีความ
หลากหลาย ดา้นชาตพินัธุ ์ภาษา ศาสนา วิถีชีวิต ซึ่งเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม 

1.1.3 ระบบโครงสรา้งการจดัการเรียนรู ้พบวา่ การศกึษาในพืน้ท่ีสามจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต ้มีระบบการศึกษาภาคสามัญทั่วไป ระบบการศึกษาท่ีเก่ียวกับศาสนา ระบบ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทัง้นีสื้บเน่ืองจาก ในพืน้ท่ีมีการอาศยัอยู่รว่มกันเป็นสงัคมพหุ
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วฒันธรรม โดยมีความแตกต่างกนัทางภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร การนบัถือศาสนา มีประเพณีและ
วฒันธรรมท่ีจะตอ้งนบัถือและปฏิบตัอในการอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนั ดงันัน้การจดัการศึกษาใน
พืน้ท่ีจะตอ้งบูรณาการใหมี้ความสอดคลอ้งกับพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ มีลักษณะเฉพาะท่ี
จะตอ้งจดัการเรียนรูใ้หมี้ความเช่ือมโยง และบูรณาการกับการศึกษาท่ีใหค้วามสอดคลอ้งกับวิถี
ชีวิต วฒันธรรมประเพณี ท่ีมีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ตลอดจนความเป็นเอกลกัษณ์
และความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกับ (กระทรวงศึกษาการ, 2560) ไดส้รุปแผน
ยทุธศาสตรก์ารศกึษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
มีการด าเนินงานโดยมีการยึดหลักและแนวคิดต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาเพ่ือเป็นการ
พฒันาการจดัการศกึษาในเขตพืน้ท่ี เพ่ือใหผู้เ้รียนไดร้บัการศกึษาทกุชว่งวยั มีการเรียนรูต้ลอดชีวิต
ไดอ้ย่างมีคณุภาพอย่างเท่าเทียมกนั และพฒันาก าลงัคนใหมี้สมรรถนะในการท างานท่ีสอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีจะพัฒนาประเทศใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา
อยา่งยั่งยืนภายใตแ้นวคดิการจดัการศกึษาเพ่ือคนทกุคน และทกุคนมีส่วนรว่มในการจดัการศกึษา
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ โดยการอาศยัอยู่รว่มกนัในสงัคมท่ีเป็นสงัคมพหวุฒันธรรมไดอ้ยา่ง
ไดอ้ย่างสนัติสุขและมีความยอบรบัซึ่งกันและกนัเป็นอย่างดี และสอดคลอ้งกบั (ทิฆมัพร สมพงษ ์
และคนอ่ืน ๆ, 2559) ไดก้ล่าวว่า การจัดการศึกษาในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะใน
จงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี และจงัหวดันราธิวาส เป็นสงัคมพหวุฒันธรรมท่ีมีความหลากหลาย
ทัง้เชือ้ชาติ ศาสนา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงการจดัการศึกษาท่ีมีความแตกต่าง  และความ
หลากหลายของการจดัการศึกษาท่ีต่างไปจากภาคอ่ืน ๆ ท่ีมีการใชภ้าษาส่ือสารเป็นเอกลักษณ์
ตลอดจนมีประเพณี และวฒันธรรมท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

1.1.4 หลักสูตร พบว่า กระบวนการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ยังขาดการ  
บรูณาการระหว่างความรู ้ความเขา้ใจ การเรียนการสอนยงัอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นการแยกออกจาก
วิถีชีวิต ควรมีการปรบัใชห้ลักสูตรใหมี้ความสอดคลอ้งกับบริบทในพืน้ท่ี อีกทั้งจะตอ้งค านึงถึง
การบรูณาการหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบของศาสนา ประเพณี และวฒันธรรมในพืน้ท่ีเพ่ือใหไ้ด้
หลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกับผูเ้รียน เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชนในท้องถ่ินไดเ้อย่างแท้จริง ทั้งนีสื้บเน่ืองจากในพืน้ท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ร่วมกันเป็น
สงัคม พหวุฒันธรรมจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งจดัการศกึษา และจดัหลกัสตูรใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตและวฒันธรรมในพืน้ท่ีอนัน าไปสู่การแกปั้ญหาได ้โดยอยู่ในกรอบของสงัคมพหวุฒันธรรม
ของทอ้งถ่ินนัน้ สอดคลอ้งกับ (จารุวจัน ์สองเมือง, ซอลีฮะห ์หะยีสะมะแอ, สุรชยั ไวยวรรณจิตร, 
อิบรอเฮม หะยีสาอิ , และ มูหามัดรูยานี บากา , 2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับ การจัดการเรียนรู้
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ภาษาไทยระดบัประถมศกึษาส าหรบันกัเรียนมสุลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จากข้อเสนอแนะพบว่า โรงเรียนควรด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนในพืน้ท่ี ตลอดจนการออกแบบหน่วยการเรียนรูท่ี้บรูณาการ
การจดัการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั (กระทรวงวฒันธรรม, 2555) ไดก้ล่าว
ว่า แนวทางในการจดัการศึกษาตามแนวทางพหุวฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรมี
หลกัสตูรท่ีส่งผลตอ่การเรียนการสอนเป็นแนวทางในการจดัการศกึษาตามแนวทางหนึ่ง หลกัสตูร
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมควรเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกับสภาพปัญหา 
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และมีการบรูณาการหลกัสตูรตามขอบเขตของบริบทในพืน้ท่ี 

1.1.5 สภาพปัญหา พบว่า พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความแตกตา่ง
ไปจากภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ซึ่งมีความแตกตา่งกนัในเรื่องของการใชภ้าษาการส่ือสาร การนบัถือ
ศาสนาท่ีหลากหลาย มีค่านิยม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสภาพแวดลอ้มในสงัคมปัจจุบนัท่ีมี
ความแตกต่างส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาบา้งในบางประเด็น ท่ีไม่เอือ้ต่อการด ารงชีวิต การจัดการ
ศกึษาใหมี้คณุภาพเท่าท่ีควร ทัง้นีสื้บเน่ืองจาก ในพืน้ท่ีมีความแตกตา่งกนัในบริบทเชิงวฒันธรรม
อาจท าใหมี้ปัญหา หรือความคิดท่ีมีความแตกต่างกันบา้ง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีทุกคนท่ีอาศยัอยู่ร่วมกัน
จะตอ้งตระหนัก และมุ่งความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครวั และชุมชน ไม่ให้มี
ปัญหาเกิดขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีในดา้นการด าเนินชีวิต การจดัการศกึษาในพืน้ท่ีใหมี้
ความสอดคลอ้งกบับรบิทเชิงวฒันธรรมของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สอดคลอ้งกบั (ชวิน พงษ์
ผจญ , 2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรา้งสันติสุข  ของ
โรงเรียนรฐับาลในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต พบว่า สภาพการณ์และการจดัการศึกษาใน
พืน้ท่ีนีใ้นปัจจุบนัมีปัญหาทัง้ในดา้นการกระจายโอกาส การเคารพความแตกต่าง การมีส่วนร่วม
และการปรองดอง ปัญหาเหล่านีเ้ป็นความรุนแรงและความขัดแยง้เชิงโครงสรา้งท่ีขัดขวางการ
พฒันาการศกึษาเพ่ือสรา้งสนัติสขุท่ีน าไปสู่การสรา้งสนัติสุข และความยตุิธรรมในสงัคม การวิจยั
ครัง้นีจ้ึงเป็นสว่นหนึ่งท่ีมุ่งพฒันาหลกัสตูรอบรมครูในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามแนวคิด
การศึกษาเพ่ือสรา้งสันติสุข ขอ้มูลขา้งตน้จึงมีส่วนส าคัญในฐานะขอ้มูลท่ีเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร กล่าวคือ แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรต้องพัฒนา ความรู ้ความเข้าใจของครูใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การจดัการศึกษาท่ีสนองต่อหลกัสูตรแกนกลาง ชุมชน และนโยบายทางดา้น
การศึกษา แนวคิดพหวุฒันธรรมการจดัการศึกษาท่ีเนน้การมีส่วนรว่ม และแนวคิดการศกึษาเพ่ือ
สรา้งสนัติสขุ เพ่ือท่ีจะพฒันาใหโ้รงเรียนเป็นศนูยก์ลางในการสรา้งสันติสขุแก่ชมุชน และสงัคมใน
พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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2. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและ
ครอบครัว ในแต่ละประเดน็สามารถสรุปในประเดน็ต่าง ๆ ได้ดังนี ้ 

2.1 ดา้นจุดประสงคร์ายวิชา จากการสนทนากลุ่มผูเ้รียนทัง้ 5 กลุ่ม พบว่า ปัญหา
หรืออุปสรรคท่ีท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถบรรลุจุดประสงคข์องรายวิชา เน่ืองมาจากขาดการชีแ้จง
จดุประสงคก์ารเรียนรูจ้ากผูส้อนท่ีชดัเจน รวมทัง้ผูเ้รียนไม่เล็งเห็นและใหค้วามส าคญัของรายวิชา
เท่าท่ีควร ซึ่งส่งผลท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถท่ีจะน าความรูไ้ปประยกุตป์รบัใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง  ดัง้นัน้
ผูเ้รียนจึงมีความตอ้งการท่ีจะทราบถึงจุดประสงคท่ี์ตอ้งการจะพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้น
ดา้นใดท่ีชดัเจน เพ่ือท่ีจะสามารถท าใหผู้เ้รียนมีความรู ้ความเขา้ เจตคติ และทกัษะการน าไปปรบั
ใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งทัง้ตนเอง ครอบครวั ชุมชน และสังคม ตลอดจนน าความรูท่ี้ไดไ้ปใชส้อนเม่ือ
ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพืน้ท่ี จะเห็นไดว้่าความส าคญัของจุดประสงคข์องรายวิชา
เป็นสิ่งส าคัญล าดบัแรกท่ีเป็นตัวก าหนดทิศทางว่าจะพัฒนาผู้เรียนไปในลักษณะใด ตลอดจน
สามารถเป็นสิ่งท่ีจะก าหนดถึงเนือ้หาสาระ การจดักิจกรรมการเรียนรู ้ และการวดัและประเมินผล
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ดงันัน้การก าหนดจดุประสงคท่ี์ดีควรใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม
ในปัจจุบัน และอนาคต โดยมุ่งหวังใหผู้้เรียนมีคุณลักษณะท่ีส าคญัท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของสงัคม เพ่ือท่ีจะมุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนทัง้ในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติ ทกัษะ 
และการปฏิบัติท่ีถูกตอ้งและมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถของสังคม  สอดคล้องกับ (ณิรดา เวชญา
ลกัษณ,์ 2561) ไดส้รุป ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ไวว้่า ตอ้งมีความเช่ียวชาญในการส่ือสารท่ีซบัซอ้น 
มีไหวพริบในการตอบค าถาม แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ควบคมุการเจรจา มีทกัษะความรู ้ทกัษะการ
เรียนรูเ้พ่ือสรา้งนวัตกรรม ทักษะการคิดเชิงสรา้งสรรค ์และทักษะชีวิตท่ีสามารถชีน้  าตนเอง 
สามารถปรบัตวัไดดี้ในสงัคมในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก และสอดคลอ้งกับ (กลุิสรา จิตรชญา
วณิช, 2562) กล่าวถึง องคป์ระกอบการจัดการเรียนรูด้า้นจุดประสงค ์การจัดการเรียนรูเ้ริ่มตน้
จะตอ้งมีการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูทุ้กครัง้เพราะจะท าใหเ้ป็นการจดัการเรียนรูท่ี้มีเป้าหมาย 
สามารถทราบว่าผู้เรียนจะเกิดพฤติกรรมใดบา้ง รวมทั้งสามารถวางแผนเตรียมเนือ้ห า วิธีการ
จดัการเรียนรู ้ส่ือการเรียนรู ้การวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรูท้  าใหเ้กิด
การจดัการเรียนรูมี้ประสิทธิภาพ  

2.2 ดา้นเนือ้หา สาระรายวิชา จากการสนทนากลุ่มผูเ้รียนทัง้ 5 กลุ่ม พบว่า เนือ้หา
สาระของรายวิชาท่ียงัเป็นปัญหา หรืออปุสรรคในการเรียนรู ้ผูส้อนยงัขาดความเช่ียวชาญในบาง
เนือ้หา และยังไม่สามารถอธิบายไดอ้ย่างละเอียด อีกทัง้เนือ้หาท่ีใชส้อนยังเป็นเนือ้หาท่ีไม่เป็น
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ปัจจบุนั และไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน หรือปัญหาของผูเ้รียน ท่ีผูเ้รียนไม่สามารถ
น าไปประยุกตป์รบัใชก้ับตวัเอง และครอบครวัได ้สรุปไดว้่าความตอ้งการดา้นเนือ้หาของผูเ้รียน 
คือ ความรูข้องในเนือ้หาสาระท่ีสอดคล้องกับปัญหาสภาพปัจจุบันของผู้เรียน ครอบครวั และ
ชมุชน และเป็นปัญหาท่ีก าลงัเกิดขึน้จริง เพ่ือท่ีจะสามารถป้องกันและแกไ้ขปัญหาได้ และน าไป
ประยุกต์ปรับใช้ เช่น การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น  การวางแผนชีวิตครอบครัว วิธีการ
คมุก าเนิดท่ีถูกตอ้ง (การเวน้ระยะของการมีบุตร) ปัญหาสุขภาพของบุคคลในครอบครวั ชุมชน 
ตลอดจนการป้องกันการเกิดโรคในปัจจุบัน เป็นตน้ เพ่ือน าไปปรบัใชก้ับตนเอง ครอบครวั และ
สามารถน าไปใชส้อนตอ่ไปเม่ือออกไปฝึกประสบการณ ์ปัญหาหรืออปุสรรคส าหรบัผูเ้รียนท่ีผ่านมา 
ผูส้อนยังไม่สามารถอธิบายในบางเนือ้หาบางประเด็นใหมี้ความชดัเจน หรือครบถ้วนเท่าท่ีควร 
อาจเน่ืองมาจากผูส้อนไมมี่ความถนดัในเนือ้หานัน้ เชน่ เรื่องเพศศกึษาส าหรบัวยัรุน่ เป็นตน้  

ทั้งนีเ้นือ้หาท่ีกล่าวมานั้นถือว่าเป็นเนือ้หาท่ีมีความส าคัญในรายวิชาท่ีมีจะต้อง
ก าหนดใหมี้ลักษณะของการจัดประสบการณ์การเรียนรูท่ี้จะตอ้งจัดใหก้ับผูเ้รียน เช่น เนือ้หาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคา่นิยม เนือ้หาท่ีเป็นความรูพื้น้ฐานท่ีตอ้งรอบรู ้เนือ้หาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัยคุและ
สมัยของผูเ้รียน ซึ่งจะตอ้งคัดเลือกเนือ้หาสาระท่ีมีความเท่าทันในการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 
เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ท่ีทันสมัย มีความกว้างลึก หลากหลาย คลอบคลุมเนื ้อหา และมี
ความสมัพนัธก์บัเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตในปัจจบุนั เพ่ือสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเป็นคนมี
เหตุและผล เพราะเนือ้หาคือความรูท่ี้มีมากขึน้กับผู้เรียน ย่อมส่งผลให้เป็นคนมีความรู ้และมี
เหตุผลมากขึน้ อีกทัง้ยังช่วยขยายขอบเขตของประสบการณใ์หก้วา้งขวางมากขึน้ เพราะการได้
ความรูใ้หมย่่อมก่อใหเ้กิดประสบการณใ์หม ่เกิดมมุมองหรือทศันคตท่ีิกวา้งไกล และเกิดทกัษะทาง
ปัญญาท่ีมากขึน้ สอดคลอ้งกบั (ณิรดา เวชญาลกัษณ,์ 2561) ไดส้รุปสาระการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 
21 ไวว้า่ มีสิ่งท่ีตอ้งรียนรูไ้มส่ามารถเรียนรูไ้ดห้มด ผูส้อนจึงตอ้งควรเนน้การส่งเสริมใหผู้เ้รียนสรา้ง
ความรูด้้วยตนเองเป็นหลัก สอนทักษะเก่ียวกับการคิดขั้นสูง การคิดเชิงวิพากษ์ การจัดการ
แกปั้ญหา การคิดวิเคราะหอ์ย่างสรา้งสรรค ์มีทกัษะปฏิสมัพนัธส์ามารถท างานเป็นทีมรว่มกบัผูอ่ื้น
ได ้และน าความรูม้าใชไ้ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั ทัง้นีเ้นือ้หาของสาระรายวิชานัน้ตอ้งค านึงถึงความ
เก่ียวขอ้ง ท่ีก าลงัปรสับปัญหาและเกิดขึน้จรงิกบัผูเ้รียนในพืน้ท่ีเพ่ือใหผู้เ้รียสามารถน าไปปรบัใชไ้ด้
จริงและถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ (ธงพล พรหม ณ นคร, 2558) ได้วิจัยเก่ียวกับแนวทางการ
พฒันาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัในการแกไ้ขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจงัหวดั
ชายแดนใต้ พบว่า แนวทางด้านสาธารณสุขและอนามัยเจริญพันธ์ โดยการฝึกอบรมใน
สถานศึกษา การประชาสัมพันธ์การส่ือสารมวลชนต่าง ๆ เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ
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ปัญหาท่ีเกิดจากการมีเพศสมัพนัธแ์ละการตัง้ทอ้งในวยัเรียน โดยใชก้ารอธิบายใหเ้ห็นปัญหาและ
ผลกระทบท่ีตามมา และรฐัจะตอ้งใหค้วามส าคญัเรื่องอนามัยเจริญพันธเ์พิ่มมากขึน้ เพราะการ
ตัง้ครรภข์องเยาวชนหญิงในสภาวะท่ีไมพ่รอ้มท าใหส้่งผลตอ่เยาวชนเอง และสงัคมในอนาคต ทัง้นี ้
รวมไปถึงความรูเ้รื่องท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดท่ีก าลังเป็นปัญหาในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถไดร้บัรูถ้ึงความรุนแรง สามารถท่ีจะปอ้งกนั และหลีกเล่ียงจากสิ่งเสพตดิ 

2.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู/้กระบวนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา พบวา่ การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนขาดความหลากหลาย ไม่สามารถกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ รวมทัง้ยงัขาด
การอธิบายเพิ่มเติมจากการใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซึ่งสภาพการเรียนการสอนท่ี
ผ่านมามีจ านวนผูเ้รียนมากเกินไปส่งผลท าใหก้ารท ากิจกรรมมีความวุ่นวายไม่เอือ้ตอ่บรรยากาศ
ในการเรียนรู ้ทัง้นี ้ผูเ้รียนมีความตอ้งการใหมี้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบตัิมากกว่า
การสอนแบบบรรยาย โดยมีทัง้การท ากิจกรรมร่วมกันทัง้ในและนอกนอกเรียน เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสการไปเรียนรูน้อกสถานท่ี เช่น ศูนยก์ารเรียนรูข้องหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเนือ้หา 
โดยใหผู้เ้รียนไดมี้การแลกเปล่ียนความรูร้ว่มกนั การศกึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง การแสดง
บทบาทสมติ การจดันิทรรศการ หรือการจดับอรด์ในวนัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับเนือ้หาท่ีเรียน การใช้
เล่นเกมต่าง ๆ เพ่ือความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ โดยในการท ากิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้นจะต้องค านึงถึงบริบทความเหมาะสมของผู้เรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผ่านมาผู้เรียนยังขาดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรูร้ว่มกนั ทัง้นีผู้ส้อนจะตอ้งมีการจดักิจกกรมการเรียนรูต้อ้งค านงึถึงจดุมุ่งหมายท่ี
จะพฒันาผูเ้รียน ซึ่งจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือสามารถเลือกใชใ้นสถานการณ์
และประเภทของผูเ้รียนท่ีแตกตา่งกนัได ้อีกทัง้การเลือกประสบการณก์ารเรียนรูน้ัน้ จะตอ้งมีความ
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเ้รียนกับความพรอ้มในการด าเนินการ เช่น ผูส้อน สถานการณ์ และ
ความเหมาะสมของผูเ้รียน ตลอดจนควรจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนนัน้ไดพ้บกบัปัญหา และไดมี้โอกาส
แกปั้ญหา เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียนรู ้และเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสง่เสริม
ใหเ้กิดการเรียนรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว สอดคลอ้งกับการศึกษาของ (บุญสิทธ์ิ ไชยชนะ, 
2559) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง รูปแบบการจดัการศกึษาท่ีเหมาะสมส าหรบัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
หรือพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ขอ้เสนอแนะการวิจยั ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ในการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควรก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัหลกัศาสนา และมีความหลากหลาย เพ่ือให้
ผูเ้รียนเกิดความรู ้ความเขา้ใจและทกัษะตา่ง ๆ สามารถน าไปแกปั้ญหาตา่ง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกับการศึกษาของ (จินดารตัน ์แก้วพิกุล, 2559) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิง
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ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน
มาตรฐานสากล พบวา่ การจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาการศกึษาคน้ควา้ และสรา้งองคค์วามรู ้ครูควร
มีการสอนในสว่นเนือ้หาท่ีเป็นทฤษฎีควบคูไ่ปกบัการใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัจิริง โดยเนน้การใช้
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู ้ให้นักเรียนไดเ้รียนรูฝึ้กทักษะการสังเกตจากสิ่งใกลต้วั มีการตัง้
ปัญหาเก่ียวกับสิ่งท่ีสงสยัอยากรู ้จากนัน้ตัง้สมมติฐานเพ่ือน า ไปสู่การหาค าตอบ โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยวิธิการท่ีหลากหลาย  

2.4 ดา้นส่ือ และแหล่งการเรียนรู ้พบว่า ในบางเนือ้หาท่ีผูส้อนไม่สามารถอธิบาย
เนือ้หานั้นใหมี้ความชัดเจน ควรมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะจากหน่วยงานแหล่งชุมชน หรือใชส่ื้อทาง
อินเตอรเ์น็ตมาเป็นส่วนอธิบายใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้หส้มบรูณย์ิ่งขึน้  และพบว่าส่ือท่ีใชย้งัขาด
ความหลากหลาย ไม่มีความสอดคล้องกับเนือ้หา ในบางเนือ้หาไม่มีส่ือท าให้ผู้เรียนไม่บรรลุ
จดุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และยงัขาดหนงัสือ เอกสารประกอบการเรียน พบว่าผูเ้รียนมีความตอ้งการ
ใหร้ายวิชามีหนงัสือ หรือเอกสารประกอบการสอนของรายวิชาเป็นหลกั โดยมีเนือ้หาท่ีมีทนัสมัย 
สอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบัรายวิชา ตลอดจนมีโมเดลตา่ง ๆ หรือส่ือการสอนท่ีสามารถจบั
ตอ้งหรือสมัผัสไดจ้ริง เช่น โมเดลจ าลองต่าง ๆ ในการสอนเก่ียวกับเรื่องเพศศึกษาส าหรบัวัยรุ่น  
รวมถึงตอ้งการให้มีภาพเคล่ือนไหว หรือภาพวีดิโอ (VDO) ต่าง ๆ ในการสอน ทั้งนีเ้ห็นไดว้่าส่ือ 
และแหล่งการเรียนรูมี้ความส าคญั ซึ่งผูเ้รียนมีความตอ้งการอยากไดส่ื้อการเรียนรูท่ี้ตรงกบัเนือ้หา
ท่ีเป็นสว่นเช่ือมโยงท าหนา้ท่ีใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดเ้รว็ คอยกระตุน้ความสนใจให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสขุ สนกุสนานและมีความสนใจท่ีจะเรียนรูโ้ดยไม่ท าใหเ้กิดความเบื่อหน่าย ทัง้ท่ีมีอยู่
ในและนอกหอ้งเรียน โดยสามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ปปรบัประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดผลดีกับตวัเอง ชุมชน 
และสงัคม สอดคลอ้งกบั (กลุิสรา จิตรชญาวณิช, 2562 ) ไดก้ล่าวว่า การน าส่ือการเรียนรูม้าใชใ้น
การจดัการเรียนรูจ้ะช่วยท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดช้ดัเจนและเร็วขึน้ รวมทัง้ยงัช่วยกระตุน้ความ
สนใจของผูเ้รียนในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี และสอดคลอ้งกบั การศกึษาของ (จินดารตัน ์แกว้พิกลุ, 
2559) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
การศึกษาคน้คว้าและสรา้งองคค์วามรู ้เพ่ือพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ส่ือการจดัการเรียนรู ้ส่ือท่ีใชใ้นการ
จดัการเรียนรูร้ายวิชาการศึกษาคน้ควา้ และสรา้งองคคว์ามรู ้ควรจะมีความหลากหลายเพ่ือให้
ครอบคลมุกบัสิ่งท่ีนกัเรียนสนใจ ในสว่นของทฤษฎีควรจดัท าเป็นเอกสารประกอบการเรียน และใบ
งานกิจกรรมส าหรบันกัเรียน เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเองไดล้่วงหนา้ นอกจากนี้
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ควรมีส่ือเทคโนโลยต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร ์แท็บเล็ต เพ่ือใหน้ักเรียนไดใ้ชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลท่ี
น่าสนใจไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ทัง้นีส่ื้อท่ีใชจ้ะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับผูเ้รียนใน
บริบทเชิงวฒันธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายอแดนภาคใตด้ว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกับ (ศิลป์ชยั สุวรรณ
มณี และคนอ่ืน ๆ, 2557) ไดว้ิจยัเก่ียวกับการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรฐัท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมกรณีศึกษาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้พบว่า ดา้นระบบ (System) หลักการท่ีมีความส าคญัต่อการจัดระบบการบริหาร
โรงเรียน คือ หลักความหลากหลายซึ่งมีตวับ่งชีท่ี้ส  าคญัภายใตห้ลักความหลากหลาย คือ การ
เลือกส่ือการเรียนการสอนท่ีสะทอ้นประวตัิศาสตรข์องความเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม 

2.5 ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ในรายวิชายังขาดการชีแ้จงรายละเอียด
เก่ียวกบัเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลท่ีชัดเจน โดยท่ีผา่นมาไมมี่การระบกุของคะแนน ชิน้งานท่ี
ชดัเจน ส่งผลท าใหมี้การวดัประเมินผลท่ีไม่ตรงกบัจดุประสงคข์องการเรียนรูท่ี้ไดก้ าหนดไว้ ดงันัน้ 
ผูเ้รียนตอ้งการใหผู้ส้อนมีการแจง้เกณฑท่ี์ชดัเจน ว่ามีเกณฑอ์ย่างไร เช่น ระหว่างภาค ปลายภาค 
สัดส่วนของคะแนนเป็นอย่างไร ประกอบดว้ย คะแนนจิตพิสัย การศึกษาคน้ควา้ ชิน้งานเด่ียว 
ชิน้งาน ทดสอบระหว่างภาค คะแนนปลายภาค และประเมินดว้ยวิธีการใดบา้ง เช่น การทดสอบ
การเรียนดว้ยขอ้สอบแบบใด ทั้งนีเ้พ่ือความยุติธรรมชัดเจน และยุติธรรมกับผูเ้รียน ท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนควรมีความยืดหยุ่นตามสภาพบริบทของผู้เรียนด้วย  ทั้งนี ้เป็นผล 
สืบเน่ืองมาจากการวัดและประเมินผลจะท าให้ผู้เรียนทราบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรูบ้รรลุตาม
จดุประสงคก์ารเรียนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ นอกจากนีย้งัสามารถท าใหผู้ส้อนน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวดั
และประเมินผลไปใชใ้นการปรบัปรุงการจดัการเรียนรูใ้นครัง้ต่อไปใหดี้ยิ่งขึน้ รวมทัง้สามารถน า
ปัญหาท่ีคน้พบมาใชใ้นการท าวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาผู้เรียนใหมี้คณุภาพยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกับ
สอดคล้องกับการศึกษาของ (จินดารัตน์ แก้วพิกุล , 2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน
มาตรฐานสากล พบว่า การวัดประเมินผลควรเป็นการวัดประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายใหมี้ทัง้การประเมินในรูปแบบเดียวและกลุ่มตามลักษณะของงานหรือชิน้งานท่ีไดร้บั
มอบหมาย ในส่วนของทฤษฎีควรมีการประเมินโดยการใชแ้บบทดสอบท่ีผ่านมา เน่ืองจากขาด
ความชดัเจนในแนวทางการจดัการเรียนการสอน ครูตา่งคนตา่งสอนตามวิธีการหรือความถนดัของ
ตนเอง จึงมีวีธิการวดัประเมินผลท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลใหก้ารวดัประเมินผลในรายวิชา ดงักล่าวขาด
ความเป็นมาตรฐาน และสอดคลอ้งกบั ณิรดา เวชญาลกัษณ ์(2561) ไดส้รุปการประเมินผูเ้รียนใน



 221 
 
ชัน้เรียน ไวว้่า การประเมินผูเ้รียนในชัน้เรียนเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพตอ่ผูเ้รียน เป็นวิธีการท่ีผูส้อนยึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งเนน้ใหผู้ส้อนและผูเ้รียนสงัเกตและพฒันาการเรียนรูม้ากกว่าการสงัเกตแุละ
พัฒนาการสอน เคารพการมีเสรีภาพทางวิชาการและความสามารถในการใช้ดุลพินิจในการ
ตดัสินใจผูส้อนตอ้งควรความรูใ้นรายวิชาท่ีสอนโดยสามารถตดัสินใจ ดว้่าจะประเมินอะไรอยา่งไร 
มีจุดเน้นท่ีการประเมินการเรียนรู้ การปรบัปรุงคุณภาพการเรียนรูต้อบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและเนือ้หาวิชา 

3. ผลของแนวทางในการพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ 
นกัศกึษาโดยอิบบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงันี ้

3.1 ด้านจุดประสงค์รายวิชา พบว่า ควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ  เข้าใจ  
มีเจตคติ ทกัษะท่ีดี และน าไปประยกุตป์รบัใชไ้ดใ้นสถานการณจ์ริงโดยจะตอ้งเช่ือมโยงกับบริบท
เชิงวฒันธรรมท่ีอยู่บนความแตกต่างทางดา้นศาสนา ภาษา ประเพณี วฒันธรรมความเช่ือ และ
ค่านิยมของผู้เรียนอย่างแท้จริง ทั้งนีปั้ญหาท่ีพบในการก าหนดจุดประสงคย์ังไม่สอดคล้องกับ
บริบทเชิงวฒันธรรมท่ีไม่สามารถพฒันาใหเ้กิดกบัขึน้กบัตวัผูเ้รียน ทัง้นี ้ควรเนน้ใหผู้เ้รียนรูจ้กัการ
คิดวิเคราะห ์คิดในทางสรา้งสรรคก์ับตวัเอง ครอบครวั และชุมชน โดยให้มีความสอดคล้องกับ
หลกัสตูร และสอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมตามบริบทสงัคมพหวุฒันธรรมสามจงัหวดัภาคใต ้ทัง้นี ้
แสดงใหเ้ห็นว่าจุดประสงคใ์นการเรียนการสอนนัน้เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัแรกท่ีผูส้อน
จะตอ้งระบใุหมี้ความชดัเจนถึงคณุลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีบอกถึงสิ่งท่ี
จะเกิดขึน้กับตวัผูเ้รียนในขัน้ตอนสดุทา้ยท่ีไดจ้ากการเรียนรูน้ัน้ ๆ เพ่ือมุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนใน
ทกุดา้น และใหผู้เ้รียนสามารถน าไปประยุกตป์รบัใชไ้ดใ้นสถานการณจ์ริงท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั ซึ่ง
ทัง้นีอ้าจมีความยืดหยุ่นและสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือสภาพสังคมเปล่ียนไป สอดคล้องกับ 
(อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2553) ได้กล่าวว่า การสอนมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ข้อนี ้ต้องการเน้นเป้าหมายของการสอน โดยการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมนัน้เป็นพฤติกรรม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู ้ความคิด ท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความ
เจริญงอกงามทางสติปัญญา ท่ีไดพ้ฒันาขึน้จากความไม่เขา้ใจ คดิไม่เป็น สง่ผลใหมี้ความรู ้เขา้ใจ 
คดิได ้และคดิเป็น ดา้นเจตคติ เก่ียวกบัความรูส้กึเห็นคณุคา่ ความดีงาม และดา้นทกัษะ หรือดา้น
ทกัษะพิสยั หมายถึง สามารถกระท าได ้ปฏิบตัิไดถู้กตอ้ง ผูส้อนตัง้จุดประสงคใ์หผู้เ้รียนเกิดการ
พัฒนาทัง้ 3 ดา้น มิใช่ดา้นใดดา้นเดียว จึงถือว่าเป็นการสอนท่ีสมบูรณ์ สอดคลอ้งกับ (ชวลิต ชู
ก าแพง, 2561) ไดก้ล่าวว่า ในการพัฒนาหลักสูตรขอ้มูลพืน้ฐานจากสังคม และวัฒนธรรมเป็น
พืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีสุด ทัง้นีก็้เน่ืองจากว่าโรงเรียนเป็นสถาบนัทางสงัคมสมาชิกในสงัคมเป็นผูส้รา้ง
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และพัฒนาโรงเรียน เพ่ือให้สนองความตอ้งการของสังคมนั้น ๆ ดังนั้นหลักสูตรท่ีพัฒนาขึน้จึง
จ  าเป็นตอ้งศึกษาวฒันธรรมเพ่ือการถ่ายทอดวฒันธรรมไปสู่รุน่ตอ่ ๆ ไป อนัไดแ้ก่ ภาษา ศีลธรรม 
ศาสนา ความเช่ือ เจตคติ ค่านิยม นิสยัการกิน และระบบของความรู ้หลกัสูตรท่ีพัฒนาขึน้มุ่งให้
ผูเ้รียนเกิดความรู ้เข้าใจเก่ียวกับปัญหาทางสังคม สาเหตุแห่งปัญหา และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเหล่านัน้มุ่งใหผู้เ้รียนเขา้ใจสงัคม เขา้ใจตนเองสามารถด าเนินบทบาทของตนใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพสงัคมอยา่งมีความสขุ 

3.2 ด้านเนือ้หาสาระรายวิชา พบว่า ควรก าหนดเนือ้หาสาระรายวิชาท่ีค านึงให้
ผูเ้รียนน าไปบูรณาการกับสุขภาพ ชีวิตและครอบครวัในการด าเนินวิถีชีวิต โดยค านึงถึงความ
สอดคลอ้งกับบริบท วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเรื่องท่ีก าลงัเป็นปัญหาและเก่ียวขอ้งในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื ้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย  
เรื่องอนามัยครอบครวัชุมชน การเวน้ช่วงการมีบุตรท่ีเหมาะสม (การคุมก าเนิด) ทั้งนีจ้ากการ
สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอว่า การสอนในเรื่องการคมุก าเนิดกับผูเ้รียน ใหใ้ชค้  าว่า การเวน้ช่วง
การมีบุตรท่ีเหมาะสม แทนค าว่า การคุมก าเนิด เน่ืองดว้ยหา้มมีการคุมก าเนิดตามหลักศาสนา
อิสลาม การเตรียมความพรอ้มในการมีบุตรหรือครอบครวั การวางแผนชีวิตครอบครวั เพศศึกษา
ส าหรบัวยัรุน่ สขุภาพอนามยัแม่และเด็ก การเจริญเติบโตในแตล่ะช่วงวยั การปอ้งกนัและการเกิด
โรคส่วนบุคคล ชุมชน ยาเสพติด ตลอดจนกฏหมายต่าง ๆ เป็นสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับชีวิต และทุกคน
ครอบครวัในปัจจบุนั กล่าวไดว้่าการก าหนดหวัขอ้ของเนือ้หา ตอ้งใหมี้ความเหมาะสมกบัปัจจบุนั 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณปั์จจบุนั เป็นเนือ้หาท่ีมีความครอบคลมุ สามารถน าไปปรบัใชใ้น
การด าเนินชีวิตไดจ้รงิ และสามารถบูรณาเนือ้หาในรายวิชาอ่ืน ๆ ได ้ซึ่งเนือ้หาท่ีกล่าวมาขอ้งตน้นี ้
ตรงกับเนือ้หาสาระท่ีควรสอนและส่งเสริมให้แก่ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 คือความรูพื้น้ฐานดา้น
สขุภาพ อีกทัง้ยงัเป็นเนือ้หาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการด างชีวิตของมนุษยท์ุกคนท่ีจะตอ้งให้
ความส าคญักับตนเอง ครอบครวั และชุมชน สืบเน่ืองจากผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาถึงต ารา เอกสาร
ประกอบการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตและครอบครวั ปรากฏว่า ไดมี้ผูเ้ขียน และผู้แตง่หนงัสือ โดยมี
เนือ้หาสาระตรงกับแนวทางในการพัฒนารายวิชาและมีการใชส้อนอยู่ในปัจจุบัน จะเห็นไดว้่า
เนื ้อหาสาระท่ีกล่าวมาก าลังเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในสภาพปัจจุบัน ทั้งนี ้ซึ่งสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑใ์นการเลือกเนือ้หา สาระ ท่ีมาจากนกัการศกึษาหลาย ๆ ท่าน โดย (ชยัวฒัน ์สุทธิรตัน,์ 
2561) น ามาสรุปเป็นหลกัเกณฑใ์นการเลือกเนือ้หาสาระได ้5 ประการส าคญั ดงันี ้1. สอดคลอ้ง
กับเป้าหมายการศึกษา ผูเ้รียน และสังคม เนือ้หา ท่ีจะน ามาก าหนดไวใ้นหลักสูตรและมีความ
สอดคลอ้งจุดมุ่งหมายการศึกษา หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู ้2. ความสอดคลอ้งครอบคลุมและ
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สมดลุของเนือ้หาสาระ ท่ีมีความครอบคลมุหลายดา้น ทัง้จดุประสงคก์ารเรียนรูด้า้นพทุธิพิสยั จิต
พิสัย และทักษะพิสัย 3. ความถูกตอ้งทันสมัยเช่ือถือได้ การคัดเลือกเนือ้หาจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื ้อหาและควรมีเนื ้อหาใหม่ ๆ ท่ีทันต่อความก้าวหน้าและการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ 4. การเกิดประโยชนต์อ่ผูเ้รียน ควรมีประโยชรแ์ละสามารถพฒันาผูเ้รียน
ในสังคมดา้นต่าง ๆ ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ควรเป็นเนือ้หาท่ีสามารถเป็นพืน้ฐานส าหรบัการ
เรียนวิชาอ่ืน ๆ ในระดับสูงต่อไป และ 5. การน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้โดยเนือ้หาท่ีน ามา
จะตอ้งเป็นเนือ้หาท่ีสามารถน าไปจดักิจกรรม และประสบการณแ์ก่ผูเ้รียนได ้ 

อีกทัง้เนือ้หาท่ีไดจ้ากการวิจัยครัง้นี ้มีเนือ้หาท่ีตรงกับปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องยา
เสพติดในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีมีความสอดคลอ้งกับ (ธงพล พรหม ณ นคร, 2558) 
ไดท้  าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัในการแก้ไขปัญหา
เยาวชนไทยมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ ปัญหาความไมส่งบในพืน้ท่ีไดส้ง่ผลหลาย
ประการทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเยาวชนมุสลิม เช่น ปัญหาใหญ่ของเยาวชนมุสลิมในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือปัญหายาเสพตดิซึ่งมีอยู่ในทกุชมุชนส่งผลใหเ้ยาวชนมสุลิมจ านวนมาก
ติดยาเสพติด โดยเริ่มตน้จากน า้กระท่อมซึ่งด่ืมกันเป็นวิถี ชีวิตประจ าวนัในครอบครวั จนกระทั่ง
แอมเฟตามีน (ยาบา้) นอกจากนัน้ ก็เป็นปัญหาการมีเพศสัมพันธก์่อนวยัอันควรจนน าไปสู่การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชนมุสลิมหญิง ปัญหาการศึกษาก็เป็นปัญหาส าคัญ เพราะ
เยาวชนมสุลิมจ านวนมากไม่เรียนหนงัสือ ตอ่ดว้ยเหตผุลหลายประการ เช่น ฐานะทางบา้นนากจน 
(ครอบครวัลกูมาก) หรือการเนน้การศกึษาสนสถาบนัการศกึษาดา้นศาสนาท าใหส้่งผลตอ่การหา
งานท าและการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งการท่ีเยาวชนไม่ไดร้บัการศึกษา หรือไม่ไดร้บัการเอา
ใจใส่ จากครอบครวัท าใหเ้ยาวชนจ านวนมากใชเ้วลาไปกับการเท่ียวเตร่ หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีสรา้งความเดือดรอ้นให้แก่สังคม นอกจากนั้น เยาวชนมุสลิมยังตกเป็นเป้าหมายของกลุ่ม
ขบวนการก่อความไมส่งบท่ีตอ้งการชกัจงูใหเ้ขา้ไปมีสว่นรว่มในกิจกรรม และอาชญากรรมตา่ง ๆ  

3.3 ดา้นการจดักิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา พบวา่ แนวทางพฒันาควร
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรม Active Learning เป็นการเรียน
การสอนเชิงรุก ท่ีค  านึงถงุผูเ้รียนเป็นหลกั มีปฏิสมัพนัธก์นั โดยเนน้การปฏิบตัิ และท ากิจกรรมกลุ่ม
รว่มกนัท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเองรว่มกนัทัง้ในและนอกสถานท่ี  เช่น การโตว้าที เกมการตอบ
ค าถาม การถกเถียง การแสดงบทบาทสมมติ การจดัทิทรรศการ เป็นตน้ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการ
เรียนรูจ้ากสถานการณจ์ริง รวมถึงควรมีกิจกรรมการเรียนรูท่ี้คอยกระตุน้ และท าใหผู้เ้รียนต่ืนตวั
และมีส่วนรว่มอยูต่ลอดเวลา ทัง้นีกิ้จกรรมท่ีจดัขึน้ควรค านึงถึงความเหมาะสมของผูเ้รียนท่ีมีความ
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แตกตา่งกนั เป็นกิจกรรมท่ีไม่ส่ือไปในทางลอ่แหลม หรือมีพฤติกรรมเลียนแบบท่ีผิดตอ่หลกัศาสนา
กับผูเ้รียนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม อีกทัง้ในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งเนน้ และสอดแทรก
การท างานรว่มกนัท่ีมีวินยั มารยาท คณุธรรมและจรยิธรรม เพ่ือเป็นการปลกูฝังใหผู้เ้รียนเคารพซึ่ง
กันและกัน ในการอาศยัอยู่ร่วมกันของผูเ้รียนท่ีเป็นสงัคมพหุวฒันธรรมของสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ทัง้นีจ้ะเห็นไดว้่าการจดักิจจรรมการเรียนการสอนจะตอ้งค านึงถึงความหลากหลายเป็น
กระบวนของการจดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนได้มีส่วนรว่มในการเรียน และการท ากิจกรรมตา่ง 
ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งผู้สอนและเพ่ือน โดยผ่านการเขียน พูดโตต้อบ  
การฟัง อ่าน และอภิปรายเพ่ือสะทอ้นความคิด และกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียน เลือก
วิธีการท่ีน่าสนใจมีความเหมาะสมกบัเนือ้หา และสอดคลอ้งกบัจดุประสงคใ์นการเรียนรูใ้นเรื่องนัน้ 
ๆ ตลอดจนเพ่ือสนองเจตนารมณข์องหลกัสตูร ใหผู้เ้รียนไดค้ิดเป็น แกปั้ญหาเป็น การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนนบัเป็นหวัใจส าคญัท่ีสง่ผลใหผู้เ้รียนไปสูจ่ดุหมายของหลกัสตูรผู ้เรียนจะเกิดการ
เรียนรูไ้ดดี้เพียงใดขึน้อยู่กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของผูส้อนเป็นส าคญัซึ่งมีจดุหมายให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการติดตวั สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตได ้นอกจากนีใ้นการจดักิก
จรรมการเรียนการสอนจะต้องจัดให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน 
เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มบริบทและลกัษณะของเนือ้หา โดยเป็นกิจกรรมท่ีเนน้พฒันาผูเ้รียน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป ญญา สอดคล้องกับ (ณิรดา เวชญาลักษณ์ , 2561)  
ได้สรุปว่า การเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) มีแนวคิดในการจัดกิจกกรรมการเรียนรูอ้ย่าง
หลากหลาย อาทิ การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนเรียนรูด้้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
ดว้ยการลงมือปฏิบตัิ สะทอ้นความคิดเห็นของตนเองและสิ่งท่ีเรียนรู ้เพ่ือน าไปสู่ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ์การจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมกลุ่ม ใหผู้เ้รียนไดท้  างานรว่มกนั ไดเ้รียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ผ่านกระบวนการสอนท่ีครูจดัขึน้ร่วมกัน โดยกิจกรรมนัน้จะเนน้บทบาทของผูเ้รียนเป็น
ส าคญั โดยมีครูผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู ้(Facilitator) ทัง้นีกิ้จกรรม
การเรียนการสอนนัน้ผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมตามหลกัศาสนาของผูเ้รียนดว้ย เน่ือง
ดว้ยผูเ้รียนในพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ผูส้อนตอ้งระมดัระวงัในการไมใ่ห้
ผู้เรียนมีการถูกเนือ้ตอ้งตัวกัน หรือมีกิจกรรมท่ีส่ือไปในทางล่อแหลมมากเกินไป ซึ่งตามหลัก
ศาสนาอิสลามนัน้หา้มมีการถกูเนือ้ตอ้งตวักนัถือวา่ผิดตอ่หลกัศาสนา สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
(บุญสิทธ์ิ ไชยชนะ, 2559) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรบัเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจหรือพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เสนอแนะการวิจยั ดา้นกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน พบว่า ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควรก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัหลกัศาสนา และมีการ
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ปรบัปรุง พัฒนา เพ่ือจัดท าฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรูใ้นชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนอินเตอรเ์น็ต/
อุปกรณใ์หเ้พียงพอ รวมทัง้มีการพฒันาส่ือหรือวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการสอน
ภาษาไทย และสอดคลอ้งกับการศึกษาของ (จินดารตัน ์แกว้พิกลุ, 2559) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การ
วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่มในการพัฒนาหลกัสูตรรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสรา้งองค์
ความรูเ้พ่ือพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า การจัดการเรียนรูใ้นรายวิชาการศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์
ความรู ้ครูควรมีการสอนในส่วนเนือ้หาท่ีเป็นทฤษฎีควบคู่ไปกบัการใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริง 
โดยเนน้การใชก้ระบวนการกลุ่มในการเรียนรู ้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูฝึ้กทกัษะการสงัเกตจากสิ่งใกล้
ตวั มีการตัง้ปัญหาเก่ียวกบัสิ่งท่ีสงสยัอยากรู ้จากนัน้ตัง้สมมตฐิานเพ่ือน าไปสูก่ารหาค าตอบ โดยมี
การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยวิธิการท่ีหลากหลาย 

3.4 ดา้นส่ือ และแหล่งการเรียนรู ้พบว่า ควรมีเอกสาร หนังสือท่ีมีเนือ้หาท่ีมีความ
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัรายวิชาตามบริบทเชิงวฒันธรรมของผูเ้รียน ควรมีวิทยากร หรือผูเ้ช่ียวชาญ
ในเนือ้หาท่ีสอน เป็นส่ือผสมท่ีมีทั้งในและนอกห้องเรียน หรือจากแหล่งชุมชนในพืน้ท่ีมาเป็น
ชอ่งทางในการใหค้วามรูก้บัผูเ้รียนไดดี้อีกหนึ่งชอ่งทาง ตลอดจนส่ือตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัท่ีไดร้บั
ความนิยม เช่น ส่ือจาก อินเตอรเ์น็ต (Internet) ยูทูป (Youtube) วีดิโอ (VDO) ภาพเคล่ือนไหว 
และภาพลอ้เลียน ทัง้นีค้วรใชส่ื้อท่ีมีความเหมาะสมไม่ส่ือไปในทางล่อแหลม ค านึงถึ งบรบิทความ
เหมาะสมของผูเ้รียนท่ีมีขอ้จ ากดัทางหลกัศาสนาเป็นส าคญั เช่น การสอนเก่ียวกบัเรื่องเพศศกึษา
ส าหรับวัยรุ่น ควรใช้ส่ือท่ีเป็นภาพการต์ูนแทนทั้งท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว หรือภาพนิ่ง ทั้งนี ้สืบ
เน่ืองจากการน าส่ือการเรียนรูม้าใชใ้นการจดัการเรียนรู้นัน้ช่วยท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ 
อีกทัง้ทัง้ยงัช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี และยงัสอดคลอ้งกับการจดักิจกรรม
การเรียนรูเ้พ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 จ  าเป็นต้องมีส่ือ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้ทันต่อโลกยุค
เทคโนโลยี ดังนั้น องค์ประกอบท่ีจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้  าเร็จผู้สอนจะต้องให้
ความส าคญัและสรา้งความสนใจจากผูเ้รียนคือการน าส่ือ วสัดอุุปกรณเ์ทคโนโลยีท่ีช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรูบ้รรลวุตัปุระสงคต์ามมาตรฐานการเรียนรูข้องรายวิชานัน้ ๆ  

ทัง้นีก้ารน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนผูส้อนตอ้งค านงึถึง ความเหมาะสมของ
ผู้เรียน สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ และมีความเก่ียวข้องกับความตอ้งการของผู้เรียน เป็นต้น  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (จินดารัตน์ แก้วพิกุล , 2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน
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มาตรฐานสากล พบว่า ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรูร้ายวิชาการศกึษาคน้ควา้ และสรา้งองคคว์ามรู ้
ควรจะมีความหลากหลายเพ่ือใหค้รอบคลมุกับสิ่งท่ีนกัเรียนสนใจ ในส่วนของทฤษฎีควรจดัท าเป็น
เอกสารประกอบการเรียน และใบงานกิจกรรมส าหรบันกัเรียน เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้
ดว้ยตนเองไดล้่วงหนา้ นอกจากนีค้วรมี ส่ือเทคโนโลยต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร ์แท็บเล็ต เพ่ือให้
นกัเรียนไดใ้ชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีน่าสนใจไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ทัง้นีย้งัสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ (ศิลป์ชยั สวุรรณมณี และคนอ่ืน ๆ, 2557) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิง
ยืนยนั รูปแบบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ของรฐัท่ีสอดคลอ้งกับบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดา้นระบบ (System) จากการวิจัยพบว่า หลักการท่ีมี
ความส าคญัต่อการจัดระบบการบริหารโรงเรียน คือ หลักความหลากหลายซึ่งมีตวับ่งชีท่ี้ส  าคญั
ภายใตห้ลกัความหลากหลาย คือ การเลือกส่ือการเรียนการสอนท่ีสะทอ้นประวตัิศาสตรข์องความ
เป็นสงัคมพหวุฒันธรรม ส าหรบัการก าหนดระบบการบรหิารของสถานศกึษานัน้เป็น กระบวนการ
หรือแนวทางใหเ้ป็นไปตามแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร เพ่ือใหส้ามารถบรรลเุปา้ประสงคต์ามท่ีวาง
ไว้ซึ่งสอดคล้องกับการจัดโครงสรา้งขององค์กรท่ีเหมาะสม  ซึ่งในการจัดการศึกษาแบบพหุ
วฒันธรรมนัน้ ระบบท่ีก าหนดจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ท่ี 

3.5 ดา้นการวดัและประเมินผล พบว่า ควรวดัและประเมินตามจุดประสงคข์องการ
เรียนรู ้ซึ่งจะตอ้งมีเกณฑ์ในการวัดและประเมินท่ีชัดเจน โดยระบุสัดส่วนของคะแนนใหผู้้เรียน
ทราบและมีความเข้าใจท่ีตรงกัน เช่น ประเมินทางด้านความรู ้เจตคติ ความคิด และทักษะ  
ซึ่งจะตอ้งระบคุะแนนในการวดัและประเมินใหช้ดัเจน โดยการประเมินนัน้ตอ้งมีความหลากหลาย 
ทั้งในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติ ยืดหยุ่นตามสภาพบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

ทั้งนี ้สืบ เน่ืองมาจากพื ้นฐานของการวัดประเมินผลการเรียนการสอนเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการศึกษาโดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนซึ่งครูผูส้อนตอ้งท า
การวัดและประเมินผลหลังจากการเรียนรูเ้สร็จสิน้ ว่าผูเ้รียนเป็นไปท่ีก าหนดไวห้รือไม่ โดยการ
ประเมินผลเนน้ใหผู้เ้รียนมีพฒันาการความสามารถท่ีจะแสดงพฤตกิรรมออกมาทัง้ทางดา้นความรู ้
เจตคติ ทักษะตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้ สอดคล้องกับ  
(ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2561) ไดส้รุปไวว้่า การประเมินผลการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ผูป้ระเมิน
ตอ้งมีมาตราฐานใหค้ะแนนท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ทั้งเรื่องความคิดสรา้งสรรค ์การคิดเชิง
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในการท างาน วัดจากผลท่ีได้ร่วมคิดละพัฒนาขึน้จากทีมงาน  
การประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนจะไม่เป็นความลบั โดยผูเ้รียนจะไดมี้ส่วนรว่มในแบบประเมิน 
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หรือแบบทดสอบดว้ย เป็นการแสดงความรบัผิดชอบของผูส้อน การประเมินทกัษะของผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ต้องประเมินในความรู้เชิงเนื ้อหา แต่เง่ือนไขของการประเมินจะใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย มีความยืดหยุ่น จะช่วยใหผู้เ้รียนไดท้ัง้ทกัษะและความเขา้ใจ ผูส้อนสรา้งปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียน สนบัสนนุเครือขา่ยการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนมีสว่นชว่ยเหลือชมุชนการเรียนรู ้  

ทัง้นีใ้นรายวิชามีการวัดและประเมินผลท่ีมีความยืดหยุ่นตามสภาพจริงในบริบท 
เชิงวฒันธรรมของผูเ้รียนถือไดว้่าเป็นการประเมินในสภาพจริง เพ่ือความความยุติธรรมส าหรบั
ผูเ้รียน ตลอดจนมีการวดั และประเมินผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบั (จินดารตัน ์แกว้
พิกลุ, 2559) ท าการวิจยัเรื่อง การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นรว่มในการพฒันาหลกัสตูรรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรูเ้พ่ือพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเองของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า การวดัประเมินผลควรเป็นการวดั
ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายใหมี้ทัง้การประเมินในรูปแบบเดียวและกลุ่มตาม
ลักษณะของงานหรือชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมาย ในส่วนของทฤษฎีควรมีการประเมินโดยการใช้
แบบทดสอบท่ีผ่านมา เน่ืองจากขาดความชดัเจนในแนวทางการจดัการเรียนการสอน ครูต่างคน
ตา่งสอนตามวิธีการหรือความถนดัของตนเอง จึงมีวีธิการวดัประเมินผลท่ีแตกตา่งกนัส่งผลใหก้าร
วดัประเมินผลในรายวิชาดงักลา่วขาดความเป็นมาตรฐาน 

ทัง้นีจ้ากผลการศกึษาบริบท สภาพปัญหา ความตอ้งการ และแนวทางในการพฒันา
รายวิชาฯ ซึ่งเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน สืบเน่ืองจากท่ีผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัโดยการน าขอ้มลูโดยตรงมา
จากกลุม่บคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการพฒันารายวิชาฯ คือ นกัศกึษาท่ีผ่านการเรียนรายวิชาชีวิต
ครอบครวั โดยการสนทนากลุ่ม และกลุ่มผู้เช่ียวชาญในพืน้ท่ีโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสรา้ง โดยน าขอ้มลูทัง้สองส่วนมาวิเคราะหร์ว่มกนั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการในการพฒันารายวิชาไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับสภาพปัญหา และตอบ
โจทย์ท่ีเป็นความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2561)  
ไดก้ล่าวว่า หลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นการสรา้งขึน้ท่ีตอ้งสอดคลอ้งท่ีตรงกับลกัษณะความเป็นอยู่ทาง
วฒันธรรม ความเป็นเอกลกัษณ์ในชุมชนทอ้งถ่ิน ตลอดจนเป็นความตอ้งการท่ีมาจากปัญหาใน
ชมุชน สงัคมท่ีจะตอ้งใชห้ลกัสตูรนัน้ ทัง้น่ีจะตอ้งเปิดโอกาสใหช้มุชนมีส่วนรว่ม ท่ีจะท าการพฒันา
หลักสูตรดว้ย และยังสอดคลอ้งกับ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สงดั อุทรานันทน ์(ชยัวฒัน ์
สุทธิรัตน์, 2561) ในขั้นท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน เป็นกระบวนการส าคัญและเป็นขั้นตอน 
ของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหา ความตอ้งการของสังคม และผู้เรียนซึ่ง
สามารถชว่ยใหจ้ดัหลกัสตูรใหส้นองความตอ้งการและสามารถแกปั้ญหาตา่ง ๆ ได ้ 
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2. ผลการสร้างและพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ
นักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

2.1 ผลจากการสรา้งและพฒันารายวิชาในครัง้นี ้สืบเน่ือจากท่ีผูว้ิจยัไดมี้กระบวนการ
ขัน้ตอนท่ีไดม้าซึ่งขอ้มลูพืน้ฐานนัน้ ถือเป็นส าคญัท าใหผู้ว้ิจยัไดจ้ดัท าโครงสรา้งของรายวิชา และ
แผนการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 5 ส่วน ซึ่งแบง่เนือ้หาออกเป็น 8 บท ประกอบดว้ย 13 แผนการเรียนรู ้ 
ดังนี ้ ส่วนท่ี 1 เรื่องชีวิตและครอบครัวศึกษา เป็นบทท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับชีวิตครอบครัว มี 2 
แผนการเรียนรู ้ส่วนท่ี 2 เรื่องการวางแผนครอบครวั เป็นบทท่ี 2 การเลือกคูค่รองและการวางแผน
ครอบครวั มี 3 แผนการเรียนรู ้ส่วนท่ี 3 เรื่องเพศศกึษาส าหรบัวยัรุน่ เป็นบทท่ี 3 เพศศกึษาส าหรบั
วัยรุ่น มี 3 แผนการเรียนรู ้ส่วนท่ี 4 เรื่องการสรา้งเสริมสุขภาพครอบครวั เป็นบทท่ี 4 สุขภาพ
ครอบครวั มี 1 แผนการเรียนรู ้บทท่ี 5 วฒันธรรมทางอาหารกบัการสรา้งเสรมิสขุภาพครอบครวั มี 
1 แผนการเรียนรู ้และส่วนท่ี 5 เรื่องการจดัการสิ่งแวดลอ้มเพ่ือสขุภาพและชีวิตครอบครวั เป็นบทท่ี 
6 อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อครอบครัว  มี 1 แผนการเรียนรู ้บทท่ี 7 สิ่งเสพติดกับ
ปัญหาสุขภาพครอบครวัและชุมชน มี 1 แผนการเรียนรู ้และบทท่ี 8 กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
สรา้งเสริมสุขภาพครอบครัว ซึ่งโครงสรา้งของรายวิชาท่ีผู้วิจัยได้มานั้น ปรากฏว่าในเนื ้อหา
บางส่วน มีความสอดคลอ้งกับ (เอมอชัฌา วฒันบุรานนท์, 2559) ไดก้ล่าวว่า หลกัสูตรสุขศึกษา
ควรเป็นหลกัสูตรท่ีทนัสมยั ยืดหยุ่นไดแ้ละสามารถแกปั้ญหาสขุภาพในสงัคมได ้เนือ้หาสขุศกึษา
อาจแบง่ไดต้ามหวัขอ้ ดงันี ้1. สขุภาพส่วนบคุคลและชมุชน 2. โภชนาการและสขุภาพผูบ้ริโภค 3. 
สุขภาพจิต 4. การปฐมพยาบาล 5.การบริการสุขภาพ 6. สิ่งแวดล้อม 7. ความปลอดภัย (สุข
ศึกษา) 8. ความรู้เรื่องเพศ (เพศศึกษา) 9. การใช้ยาและสาเสพติด 10. มรณศึกษา (Death 
Education) 11. โรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ/โรคเก่ียวข้องกับพฤติกรรม ทั้งนี ้ ในการจัดเนือ้หาสุข
ศกึษาควรพิจารณาความเหมาะสมของผูเ้รียนในแตล่ะระดบัชัน้ดว้ย อีกทัง้เนือ้หาบางสว่นท่ีไดจ้าก
การวิจัยนั้น ยังมีความสอดคลอ้งกับ การศึกษาของ (ธงพล พรหม ณ นคร, 2558) แนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัชายแดน
ภาคใต ้พบว่า แนวทางดา้นสาธารณสุขและอนามยัเจริญพันธ์ โดยการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
การประชาสมัพนัธก์ารส่ือสารมวลชนตา่ง ๆ เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ์และการตัง้ท้องในวัยเรียน โดยใช้การอธิบายให้เห็นปัญหาและผลกระทบท่ี
ตามมา และรฐัจะตอ้งใหค้วามส าคญัเรื่องอนามยัเจริญพนัธเ์พิ่มมากขึน้ เพราะการตัง้ครรภข์อง
เยาวชนหญิงในสภาวะท่ีไมพ่รอ้มท าใหส้่งผลตอ่ปัญหาทัง้ตอ่เยาวชนเองและสงัคมในอนาคต ทั้งนี ้
รวมไปถึงความรูเ้รื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับ ยาเสพติดท่ีก าลังเป็นปัญหาในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดน
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ภาคใต ้เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถไดร้บัรูถ้ึงความรุนแรง สามารถท่ีจะปอ้งกนั และหลีกเล่ียงจากสิ่งเสพ
ติด และแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัในการแกไ้ขปัญหาเยาวชนไทย
มุสลิมในสามจงัหวัดชายแดนใตใ้หค้วามส าคญัและเล็งเห็นถึงปัญหาโดยมีแนวทางป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิใหเ้ขม้งวดมากขึน้ 

ทัง้นีใ้นการก าหนดเนือ้หา สาระรายวิชานัน้ ผูว้ิจยัไดม้องเห็น และใหค้วามส าคญัใน
การก าหนดเนือ้หาท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอนโดยจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน และชมุชนใน
ท้องถ่ินของผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย โดยจากกระบวนขั้นตอนในการวิจัยได้มีการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันารายวิชาท่ีเล็งเห็นถึงความเหมาะสมของเนือ้หาสาระท่ี
จะตอ้งมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนความส าคญั เพราะเนือ้หาเป็นขอ้มลูทางทฤษฎี
ท่ีส าคญัในการพัฒนาผูเ้รียนทัง้ดา้นความรู ้เขา้ใจ เจตคติ และการปฏิบตัิท่ี ตลอดจนการน าไป
ประยกุตป์รบัใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้งในการด าเนินชีวิต และส่งผลตอ่ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้
ท่ีบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดก้ าหนดไว ้ทัง้นีส้อดคลอ้งกับแนวคิดของ กาเย่และบริกส ์(Gagne 
and Briggs) ท่ีไดก้ล่าวว่า การแบ่งประเภทของเนือ้หานิยมแบ่งตามประเภทของความมุ่งหมาย
ทางการศึกษา 3 ดา้น ไดแ้ก่ เนือ้หาดา้นความรูแ้ละสติปัญญา (Cognitive Domain) เนือ้หาดา้น
เจตคติ (Affective Domain) และเนื ้อหาทางด้านทักษะ (Psychomoter Domain) ซึ่งในด้าน
ความรูแ้ละสติปัญญาประกอบดว้ยเนือ้หาดา้นขอ้เท็จจรงิ ทฤษฎีหรือหลกัการแนวคิดพืน้ฐาน มโน
ทศัน ์ทกัษะ และคา่นิยม (สนีุย ์ภู่พนัธ,์ 2546) 

2.2 แผนการจดัการเรียนรู ้ของรายวิชาวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบั
นกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 

2.2.1 จุดประสงค์รายวิชา มีการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ  
และทกัษะท่ีถกูตอ้งท่ีเก่ียวกบัทางดา้นสขุภาพ ชีวิตและครอบครวั ท่ีสามารถน าไปประยกุตป์รบัใช้
ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ครอบครวั และสังคมในบริบทเชิงวฒันธรรมสามจังหวดัชายแดน
ภาคใตท้ัง้นีไ้ดค้  านึงถึงสิ่งท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้กับผูเ้รียนทัง้ทางสติปัญญา ความคิด ทศันคติ และ
พฤติกรรมการฏิบตัิต่อตนเองท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เน่ืองจากการพฒันาทางดา้นความรู ้สติปัญญา 
เป็นการเจริญเติบโตท่ีจะตอ้งมีการเพิ่มขึน้และไดร้บัการตอบสนองไปในทางท่ีดีซึ่งจะช่วยใหก้าร
เรียนรูเ้กิดประสิทธิภาพ ส่วนด้านเจตคติ ความคิด หรือทัศนคติ มุ่งช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิด
ความรูส้กึในการรบัรู ้และตอบสนองกลบัมาทางความคิด การยอมรบั และการเห็นคณุคา่ในสิ่งนัน้ ๆ  
ซึ่งสามารถท าใหผู้้เรียนน าไปใชใ้นการปลูกฝังค่านิยมอ่ืน ๆ ให้แก่ตนเอง ครอบครวั และสังคม
ตอ่ไปได ้และดา้นทกัษะไดพ้ฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในดา้นการปฏิบตัิ การกระท า และการ
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แสดงออกในลกัษณะต่าง ๆ จนกลายเป็นนิสยั หรือสุขปฏิบตัิท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ซึ่งจะเห็นไดว้่า
การมุ่งพัฒนาผู้เรียนทางด้านความรู ้เจตคติ และทักษะ เป็นสิ่งท่ีมีความสัมพันธ์และมีความ
เช่ือมโยงกันท่ีจะตอ้งพัฒนาให้เกิดขึน้กับตัวผู้เรียนไปพรอ้ม ๆ กัน ทั้งสามด้าน สอดคล้องกับ 
(Joyce and Weil, 1996, อา้งถึงใน  ทิศนา แขมมณี, 2560) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีเนน้การพัฒนาดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความรู ้ความเขา้ใจในเนือ้หา สาระตา่ง ๆ ซึ่งเนือ้หา สาระนัน้อาจอยู่ในรูปของขอ้มลู ขอ
เท็จจริง มโนทัศน ์หรือความคิดรวบยอด ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพัฒนาดา้นจิต
พิสัย (Affective Domain) เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรูส้ึก เจตคติ ค่านิยม 
คณุธรรม และจรยิธรรมท่ีพึงประสงค ์ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากแก่การพฒันา หรือปลกูฝัง และรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีเน้นพัฒนาด้านทักษะ (Psycho-Motor Domain) เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพัฒนา
ความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบตัิ การกระท า หรือการแสดงออกตา่ง ๆ ซึ่งจ  าเป็นตอ้งใช้
หลกัการ วิธีการ ท่ีแตกตา่งไปจากการพฒันาทางดา้นจิตพิสยัหรือพทุธิพิสยั 

2.2.2 เนือ้หา สาระ เป็นเนือ้หาท่ีมีความส าคญั และเก่ียวขอ้งการน าไปประยกุต์
ปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตและครอบครวัของตนเองไดจ้ริง อีกทัง้เป็นเนือ้หาสาระท่ีไดม้าจากความ
ตอ้งการของผูเ้รียน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันารายวิชาฯ ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
มนษุยท์กุคน ทกุเพศ และทกุวยั ท่ีมีอิทธิพลตอ่การด าเนินชีวิตตัง้แตแ่รกเกิด จนตาย เพ่ือใหท้กุคน
มีคณุภาพชีวิตท่ีดี และด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมปัจจบุนัดว้ยความสุขสมบูรณ ์ประกอบกับพืน้ท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการอาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีความต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา ประเพณี 
วฒันธรรม และมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกันออกไป ดงันัน้ตอ้งตระหนักใหค้วามส าคญักับ
เรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ ชีวิตและครอบครวัท่ีจะตอ้งอิงกบับริบทในพืน้ท่ีดว้ย เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจ มีเจตคติ ทักษะพฤติกรรมการน าไปประยุกตป์รบัใชใ้ห้มีความถูกตอ้งและ
เหมาะสมยิ่งขึน้ ทัง้นีสื้บเน่ืองจากผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาถึงหนงัสือ ต ารา เอกกระสารประกอบการ
สอนท่ีมีเนือ้หาสอดคลอ้ง หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาวิชา พบว่า มีทัง้หนงัสือ และต าราท่ีใชใ้นการ
ประกอบการเรียนการสอนส าหรบันักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ซึ่งมีเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งกับการ
พฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น อนามัยครอบครวั ครอบครวักับการส่งเสริมอาชีพ ความตระหนักรู ้
เรื่องเพศ เพศวิถีศกึษา เป็นตน้  
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ซึ่งเนือ้หาท่ีปรากฏเป็นเรื่องท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตของมนษุยท์ัง้สิน้
และเป็นปัญหาท่ีก าลงัเกิดขึน้จรงิในพืน้ท่ี ทัง้นีเ้พ่ือใหผู้เ้รียนสามารถน าไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิต
ในปัจจบุนัตามบริบทใหมี้คณุภาพชีวิตท่ีดี อีกทัง้เนือ้หาสาระของรายวิชาในบางส่วนท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้ มีความสอดคลอ้งกับการศึกษาความตอ้งการจ าเป็น ดา้นเนือ้หาของหลักสูตรฝึกอบรม
เพศศึกษา ในการศึกษาของ (ชบา ข่ีทอง, 2559) พบว่า การเจริญเติบโต และพฒันาการทางเพศ
ในช่วงวยัรุน่ การคมุก าเนิด การตัง้ครรภโ์รคเอดสและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ และปัญหาทาง
เพศ และการป้องกันแก้ไข ซึ่งเป็นเนือ้หาสาระท่ีผู้เรียนตอ้งการเรียนรู ้และผู้สอนตอ้งการให้มี
เชน่เดียวกนั และสอดคลอ้งกบั (ชวลิต ชกู าแพง, 2561) ไดก้ลา่วความส าคญัของเนือ้หา ไวว้า่ เป็น
สิ่งท่ีก าหนดลกัษณะของการจดัประสบการณ์การเรียนรูท่ี้จะตอ้งจดัใหก้ับผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุและผล เพราะเนือ้หาคือความรูท่ี้มากขึน้กับผู้เรียนย่อมส่งผลให้เป็นคนมี
ความรูแ้ละมีเหตผุลมากขึน้ และช่วยขยายขอบเขตของประสบการณก์วา้งขวางมากขึน้ เพราะการ
ไดค้วามรูใ้หม่ย่อมก่อใหเ้กิดประสบการณใ์หม่ เกิดมมุมองหรือทศันคติท่ีกวา้งไกล และเกิดทกัษะ
ทางปัญญามากขึน้ ทัง้นีย้งัสอดคลอ้ง (ณิรดา เวชญาลกัษณ,์ 2561) ไดก้ลา่ววา่ เนือ้หาสาระท่ีควร
สอนใหแ้ก่ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 นัน้ควรประกอบดว้ยสามดา้นใหญ่ ๆ คือความรูพื้น้ฐาน ทกัษะ
และกระบวนการเรียนรู ้และทกัษะชีวิต 

2.2.3 วิธีการจดัการเรียนรู ้เนน้การลงมือปฏิบตัิ (Active Learning) เป็นกิจกรรม
กระบวนการกลุ่มท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพ่ือใหทุ้กคนไดล้งมือปฏิบตัิจริง ศึกษาคน้ควา้ แสดง
ความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความคดิตอ่กนั ทัง้นีโ้ดยจดัใหมี้การน าเสนอผลงานผา่นกระบวนการ
กลุ่มท่ีมีการคิดวิเคราะห ์แสดงบทบาทสมมติ ทักษะในการท างานกลุ่มร่วมกัน ยอมรบัความ
คิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งมีการส่ือสารท่ีมีความเข้าใจท่ีตรงกัน เคารพซึ่งกันและกัน ท่ีส  าคัญ
จะตอ้งสอดแทรกทกัษะอยู่รว่มกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยผูเ้รียนมีความแตกต่างกันใน
บริบทเชิงวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนีเ้พ่ือให้สามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดีขึน้ และท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู ้สอดคลอ้งกบั (ณิรดา เวชญา
ลักษณ์, 2561) ไดก้ล่าวว่า การเรียนเชิงรุก (Active Learning) มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้หผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยการลงมือปฏิบตัิ สะทอ้นความคิดเห็น
ของตนเองตอ่สิ่งท่ีเรียนรู ้เพ่ือน าไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยกิจกรรมกลุ่มใหผู้เ้รียนไดท้  างานรว่มกนั ไดเ้รียนรูส้ิ่งตา่ง ๆ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีครู
จดัขึน้ร่วมกัน โดยกิจกรรมนัน้จะเนน้บทบาทของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีครูผูส้อนเป็นผูด้  านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนรู ้(Facilitator) 



 232 
 

2.2.4 ส่ือ แหล่งการเรียนรู ้ตอ้งเป็นส่ือผสมท่ีมาจากทัง้ตวับุคคล เช่น  ครูผูส้อน
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรูเ้ฉพาะเรื่อง และจากตวัผูเ้รียนเอง ส่ือสิ่งพิมพ ์เช่น เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา ใบความรู ้แผ่นพบั ใบปลิว ๆ รวมทัง้ใบงานตา่ง ๆ และส่ือออนไลน ์เช่น คลิปวีดิโอ (VDO) 
อินเตอรเ์น็ต แต่ทัง้นีไ้ม่ควรใชส่ื้อในทางท่ีล่อแหลมเกินไป ส่งผลท าใหผ้ิดต่อหลกัศาสนาในบริบท
เชิงวฒันธรรมในพืน้ท่ี รวมทัง้ส่ืออปุกรณเ์ทคโนโลยีตา่ง ๆ ทัง้ท่ีมีอยูใ่นชมุชนและทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นการ
ประกอบการเรียนการสอนท่ีเป็นส่วนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ  (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559) ได้กล่าวว่า ส่ือการเรียนรูเ้ป็น
เครื่องมือส่งเสริมการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคณุลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสตูรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรูมี้
หลากหลายประเภท ทัง้ส่ือธรรมชาต ิส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเครือขา่ยการเรียนรูต่า่ง ๆ ท่ีมีใน
ท้องถ่ิน การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายของผู้เรียน ทั้งนีส่ื้อท่ีใช้ในรายวิชาผูว้ิจัยไดค้  านึงถึงความเหมาะสมกับเนือ้หาและ
บริบทของผู้เรียน เน่ืองด้วยผู้เรียนในพืน้ท่ีมีความแตกต่างกันทางด้านบริบทเชิงวัฒนธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศาสนาท่ีตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมในการใชส่ื้อท่ีไม่ส่ือไปในทางล่อแหลม และผิด
ต่อหลักศาสนาท่ีเรียนนับถือ และสอดคลอ้งกับ (จารุวจัน ์สองเมือง และคนอ่ืน ๆ, 2557) ไดว้ิจัย
เก่ียวกับ การจดัการเรียนรูภ้าษาไทยระดบัประถมศึกษาส าหรบันกัเรียนมุสลิมในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกับศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารและครูกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัต่อการ
พัฒนาส่ือการเรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกับศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน ทั้งนีน้อกจากจะให้ผูเ้รียนมี
ความสนใจตอ่การเรียนแลว้ ส่ือในรูปแบบดงักลา่วจะส่งผลตอ่การพฒันาบคุลิกภาพของผูเ้รียนให้
เป็นไปตามความตอ้งการของชมุชน 

2.2.5 การวดัและการประเมินผล ส่วนของการวดัและประเมินผลนัน้ ผูส้อนตอ้งมี
การก าหนดสดัสว่นของคะแนนใหช้ดัเจนทัง้ท่ีเป็นทฤษฎี ปฏิบตั ิท่ีจะตอ้งวดัใหต้รงกบัจดุประสงคท่ี์
ไดก้ าหนดไวท้ัง้ดา้นความรู ้เจตคติ และทักษะ ท่ีตอ้งการพัฒนาให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะตามท่ี
ตอ้งการของรายวิชาท่ีสามารถน าไปประยกุตป์รบัใชใ้หมี้ความเช่ือมโยงกบับริบทของการด าเนินวิถี
ชีวิตของผู้เรียน สอดคล้องกับ (ชัยวัฒน์ สุทธิรตัน์, 2561) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูต้อ้งอยู่บนหลกัการพืน้ฐาน คือ การประเมินเพ่ือพฒันาผูเ้รียนและเพ่ือตดัสินผลการเรียน ใน
การพฒันาคณุภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียนใหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้ ผูเ้รียนจะตอ้งไดร้บัการพฒันาและ
ประเมินตามตวัชีวดัเพ่ือใหบ้รรลมุาตรฐานการเรียนรู ้สะทอ้นสมรรถนะส าคญั และคณุลกัษณะอนั
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พงึประสงคข์องผูเ้รียน ทัง้นีใ้นรายวิชาไดมี้การวดัและประเมินผลผูเ้รียนอย่างตอ่เน่ืองทัง้ก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลงัเรียน โดยมีความหลากหลายในการประเมินผูเ้รียนทัง้ท่ีเป็นขอ้สอบ การท า
กิจกรรม การน าเสนอผลงาน การศกึษาคน้ควา้ และการท างานรว่มกนั ตลอดจนมีความยืดหยุน่ใน
การประเมินผลตามสภาพเน่ืองดว้ยมีความแตกตา่งกนัในบรบิทเชิงวฒันธรรมของผูเ้รียน ตลอดจน
ค านึงใหผู้เ้รียนสามารถน าไปปรบัใชไ้ดใ้นชีวิตจริง สอดลอ้งกับ (ณิรดา เวชญาลกัษณ์, 2561) ได้
สรุปว่า การประเมินผูเ้รียนในชัน้เรียน เป็นวิธีการท่ีผูส้อนยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งเนน้ใหใ้หผู้ส้อน
และผูเ้รียนสงัเกตและพฒันาการเรียนรู ้มากกว่าสงัเกตและพฒันาการสอน และมุ่งการประเมิน
ตามสภาพจริง โดยจะประเมินจากความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะแสดงพฤติกรรมในการประยกุตใ์ช้
ความรูท้กัษะตา่ง ๆ ตามท่ีผูส้อนจดัขึน้ในชัน้เรียน เช่ือมโยงไปสูชี่วิตจรงิของผูเ้รียนได ้และสามารถ
แกปั้ญหาท่ีสมัพนัธก์บัชีวิตประจ าวนัได ้

การไดม้าซึ่งการสรา้งและพฒันารายวิชาครัง้นี ้สืบเน่ืองจากผูว้ิจยัมีขัน้ตอนการ
สรา้งและพฒันารายวิชาฯ ท่ีเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
ซึ่งท าให้ไดร้ายวิชาท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สืบเน่ืองก่อนการพัฒนารายวิชาฯ ผูว้ิจัยได้
ท าการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน เพ่ือใหท้ราบถึงสภาพปัญหา และความตอ้งการในการพฒันารายวิชา 
โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาในประเด็นความตอ้งการจ าเป็นจากนกัศึกษา และแนวทางในการ
พัฒนารายวิชาจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนารายวิชา
โดยตรง ขอ้มลูท่ีไดส้ามารถเป็นแนวทาง และประโยชนต์อ่การพฒันารายวิชา ท่ีสามารถเป็นขอ้มลู
พืน้ฐานในการก าหนดองคป์ระกอบตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการเขียนแผนการสอน ประกอบดว้ย จดุประสงค์
รายวิชา เนือ้หา สาระ วิธีการจัดการเรียนรู ้ส่ือ แหล่งการเรียนรู ้และการวัดและการประเมินผล  
ซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันารายวิชา และเพ่ือใหไ้ดร้ายวิชาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
สภาพบริบทของผู้เรียนในพืน้ท่ี จากนั้นได้น าแผนการสอนไปทดลองน าร่อง และน ามาแก้ไข
ปรบัปรุง เพ่ือน าไปใชจ้ริงและประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ มีความสอดคลอ้งกับ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท ์(ชยัวัฒน ์สุทธิรตัน์, 2561) อธิบายวัฏจักรของ
กระบวนการพัฒนนาหลักสูตรทั้ง 7 ขั้นตอนได้ดังนี ้ ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน 
ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขัน้ตอท่ี 3 การคัดเลือก การจัดเนือ้หาสาระ  
และการจดัการเรียนรู ้ขัน้ตอนท่ี 4 การก าหนดมาตรฐานการวดัและการประเมินผล ขัน้ตอนท่ี 5 
การทดลองใชห้ลกัสูตร ขัน้ตอนท่ี 6 การประเมินผลการใชห้ลกัสตูร และขัน้ตอนท่ี 7 การปรบัปรุง
แกไ้ขหลกัสูตร อีกทัง้การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดจ้ดัการเรียนรูท่ี้เนน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบตัิ และมีส่วน
รว่มในกิจกรรมกมารเรียนรูด้ว้ยบรรยากาศท่ีท าใหผู้เ้รียนมีความต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา สอดคลอ้ง
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กับ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติส  านักกรรมาธิการ 3 
ส  านกังานเลขาธิการวฒุิสภา (2560) ไดก้ลา่วว่าการจดัการเรียนรูใ้นระดบัอดุมศกึษา ควรปรบัใหมี้
การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ท่ีหมายถึงกระบวนการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนมีส่วน
รว่มในกิจรรมการเรียนการสอน และเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในหอ้งใหม้าก ตลอดจนการเรียนรู้
แบบศกึษาคน้ควา้แบบมีสว่นรว่มดว้ยตนเอง รูจ้กัการแกปั้ญหา และคดิในทางสรา้งสรรค ์

3. ผลของการใช้รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิง
บริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาฯ 

3.1 ผลของการน ารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิง
บริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไปใชใ้นมิติของประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล พบว่า 
ในกลุ่มทดลองน ารอ่ง พบว่า โดยภาพรวมประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ/ประสิทธิภาพเชิงผลลพัธ์ 
ด้ า น ค ว าม รู้  E1=82.93/E2=82.62 ด้ า น เจ ต ค ติ  E1=82.66/E2=81.92 แ ล ะ ด้ า น ทั ก ษ ะ 
E1=82.61/E2=82.00 กลุ่มทดลองในสภาพจริง ดา้นความรู ้E1=22.83/E2=83.02 ด้านเจตคต ิ
E1=82.85/E2=82.48 และดา้นทักษะ E1=89.06/E2=83.06 ทัง้สองกลุ่มผ่านเกณฑท่ี์ไดก้ าหนด
ไว ้80/80 ทัง้นีเ้ป็นผลสืบเน่ืองจากท่ีผูว้ิจยัไดมี้กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดร้ะบุ
ในจุดประสงคก์ารเรียนรูท่ี้ตอ้งการจะพัฒนาผูเ้รียนในดา้นความรู ้เจตคติ และทักษะ ท่ีมีความ
จ าเป็นเพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถน าไปปรบัใชไ้ดจ้ริงในการด าเนินชีวิตตามบริบทของผูเ้รียน กล่าวคือ 
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผูว้ิจยัไดมี้กิจกกรรมการเรียนรูท่ี้สรา้งความสนใจ โดยเนน้ให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูจ้ริง และกระตุน้ผูเ้รียนอยู่ตลอดเวลา เช่น กระบวนการคิด การตอบค าถาม 
แสดงแลกเปล่ียนความคิดเห็น ท่ีสรา้งองคค์วามรูเ้พ่ือใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ  มีมุมมอง ทัศนคต ิ
และการมีพฤติกกรรมท่ีถูกต้อง เหมาะสม เก่ียวกับสุขภาพ ชีวิตและครอบครัวของตนเอง  
และสอดคลอ้งกับบริบทของผูเ้รียนในพืน้ท่ี สอดคลอ้งกับ (ชัยวัฒน ์สุทธิรตัน ,์ 2561) ท่ีกล่าวว่า 
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน อาจแบ่งตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 
1972) ซึ่งจ  าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา (Cognitive 
Domain) ดา้นความรูส้ึก (Affective Domain) และดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) เครื่องมือ
วดัดา้นสติปัญญา ไดแ้ก่ แบบทดสอบ ดา้นความรูส้กึ ไดแ้ก่ แบบวดัทศันคต ิความสนใจ แรงจงูใจ 
ความนึกคิดเก่ียวกับตน เป็นตน้ และดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ การวดัการปฏิบตัิจริงและในสถานการณ์
จ าลอง เป็นตน้  

 
 



 235 
 

อีกทั้งเนือ้หา สาระของรายวิชาฯ มาจากความตอ้งการของผู้เรียนท่ีตอ้งการไดร้บั
ความรูเ้พิ่มเติม ผูส้อนไดค้  านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญัเน่ืองดว้ยผูเ้รียนอาศยัอยู่ร่วมกันโดยมีความ
แตกต่างกันทางดา้นประเพณี วฒันธรรม ศาสนา ความเช่ือ และวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งจะตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกับสภาพบริบทเชิงวฒันธรรมของผูเ้รียน ทัง้นีเ้นือ้หาสาระของรายวิชายงัมีความ
สอดคล้องกับหนังสือ ต าราท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีความจ าเป็นกับผูเ้รียนท่ีจะตอ้งน าไปปรบัใชส้ามารถป้องกันการเกิดปัญหา และ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงกบัสถานการณปั์จจบุนัไดอ้ย่างถกูตอ้ง และน าไปสูก่ารมีสขุภาพชีวิตและ
ครอบครวัท่ีสมบูรณ ์ตลอดจนการมีส่ือ แหล่งการเรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกบัเนือ้หาท่ีส่งผลท าใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรูท่ี้ดี และการวัดประเมินผลวัดตามจุดประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว้ ส่งผลให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ/ผลลัพธ์ ของผู้เรียนไปในทางท่ีดีขึน้ ทั้งนีมี้ความสอดคล้องกับ     
(เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2559) ได้สรุปว่า เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา มี
จดุมุ่งหมายส าคญัคือ การใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไดแ้ก่ การมีความรู ้ทศันคติ และการ
ปฏิบตัทิางดา้นสขุภาพท่ีถกูตอ้ง  

ทัง้นีจ้ากการวิจัยท่ีท าใหมี้ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ/ประสิทธิภาพเชิงผลลัพธ ์
ท่ีดีผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้สืบเน่ืองจากการพฒันารายวิชาฯ ท่ีผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้จากกระบวนการ
ขัน้ตอนของการวิจยัท่ีใหค้วามส าคญัในกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียน โดยการได้
ขอ้มูลจากการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นจากนักศึกษา และแนวทางในการพัฒนารายวิชา ใน
ประเด็นดา้นกิจกรรมการเรียนรู/้กระบวนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา  ท่ีพบว่า กิจกรรมท่ีใชใ้นการ
จัดการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 
สามารถท่ีจะคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจ แสดงความคิดเห็น ไดล้งมือปฏิบตัิจริง เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรูจ้ริง และกระตุน้ผูเ้รียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกับ (ณิรดา เวชญาลกัษณ์, 2561) ท่ีได้
กล่าวไวว้่าการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดส้รา้งความรูด้ว้ย
ตนเองเป็นหลกั ใหเ้กิดทกัษะการคิดขัน้สงู การคิดเชิงวิพากษ ์การแกปั้ญหา และการคิดวิเคราะห์
อย่างสรา้งสรรค ์เป็นการมุ่งเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั ซึ่งผูส้อนตอ้งมีวิธีการจดักระบวนการเรียน
การสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละทกัษะท่ีจะพฒันา ใหเ้ป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะท่ีพึงประสงคโ์ดย
การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซึ่งมีหลายรูปแบบ ตัง้แต่การมีส่วนรว่มในการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนเป็นบางสว่น จนถึงผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการเรียนรูด้ว้ยตนเองทัง้หมด และผูส้อนตอ้งค านึงถึง
ปัจจัยสนับสนุนดา้นการรูค้ิด ปัจจัยดา้นแรงจูงใจและอารมณ์ ความรูส้ึก ปัจจัยดา้นพัฒนาการ
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สังคม ปัจจัยดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางการพัฒนา
ผูเ้รียนใหมี้คณุภาพตอ่ไป 

3.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองน าร่อง และกลุ่มทดลองในสภาพจริง 
ดา้นความรู ้ดา้นเจตคติ และดา้นทกัษะของการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการ
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า หลงัการทดลองมี
คา่คะแนนเฉล่ียสงูขึน้ และเม่ือน าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้ดา้นเจตคติ และดา้นทกัษะ 
มาเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทัง้นีเ้ป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันารายวิชาฯ ท่ีผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้มีสาระการเรียนรูข้อง
รายวิชาท่ีได้เน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู ้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติท่ีดี ตระหนักให้
ความส าคญัและเห็นคุณค่าเก่ียวกับสุขภาพ ชีวิตและครอบครวัท่ีส่งผลต่อความสุขและสมบูณ ์
ตลอดจนมีการเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะ และพฤติกรรมการปฏิบตัิท่ีน  าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตไดจ้ริง 
กล่าวคือการพฒันาผูเ้รียนดา้นความรู ้ดา้นเจตคต ิและดา้นทกัษะ สามารถน าไปปรบัใชใ้หมี้ความ
สอดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิตในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยมีการอาศยัอยู่รว่มกนัท่ีมี
ความแตกตา่งกนัในบรบิทเชิงวฒันธรรม โดยเป็นท่ีนา่สนใจและกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสนใจท่ีจะ
เรียนรูย้ิ่งขึน้ เพราะมีความเก่ียวขอ้งกับตวัผูเ้รียน และเป็นเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจบุนั  ทัง้นี ้
สอดคลอ้งกับ (ชุติมา ทัศโร และคนอ่ืน ๆ, 2563) ไดท้  าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
ส่งเสริมความสมานฉันทใ์นสงัคมพหุวฒันธรรมในรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ ส าหรบันกัศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาท่ีเรียนดว้ย
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมความสมานฉันทใ์นสงัคมพหวุฒันธรรมในรายวิชาความเป็น
ครูวิชาชีพ สูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมด้าน
สติปัญญา สืบเน่ืองจากการจดัล าดบัเนือ้หารายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner, 1963) เก่ียวกับการเรียนรู้โดยการค้นพบ 
(Discovery learning) โดยยึดหลักการสอน  ดังนี ้ 1) แรงจูงใจภายใน  (Self-motivation) 2)
โครงสรา้งของบทเรียน (Structure) 3) การจดัล าดบัความยากง่าย (Sequence) และ 4) แรงเสริม
ด้วยตนเอง (Self-reinforcement) และสอดคล้องกับ (สิงหา จันทน์ขาว, 2558) ท าการพัฒนา
หลกัสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาส าหรบัสามเณรระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม พบวา่ หลงัจากการทดลองใชห้ลกัสตูรท่ีไดพ้ฒันาขึน้ ผลสมัฤทธ์ิดา้นความรู ้เจตคติ และการ
ปฏิบตั ิหลงัการทดลองมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูขึน้ ผลสืบเน่ืองจากหลกัสูตรท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน้ มีการ
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เรียนรูข้องรายวิชา และสาระการเรียนรู ้มีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต และขอ้บญัญัติของสามเณร 
รวมถึงไดมี้การน าหลกัธรรมท่ีสามเณรไดเ้รียนรูเ้ป็นประจ าอยูแ่ลว้มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียน
การสอน จึงกระตุน้ใหส้ามเณรมีความสนใจท่ีจะเรียนรูม้ากยิ่งขึน้เพราะเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั
ของสามเณรโดยตรง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัไิดจ้รงิ 

การท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรูท่ี้สูงขึน้ สืบเน่ืองจากแนวทางการ
จดัการเรียนรูข้องรายวิชาฯ ท่ีความเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ ชีวิตและครอบครวั ไดก้ าหนดแนวทางใหมี้
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเนน้ผูเ้รียนใหเ้กิดองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เชน่ การคิดวิเคราะห ์การแกปั้ญหา การ
แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นรว่มกนั การลงมือปฏิบตั ิและน าความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั
ตลอดจนมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธร์ว่มกนัดว้ยกระบวนการกลุ่ม อีก
ทัง้รายวิชาไดมี้การทดสอบความรูก่้อนและหลงัเรียน ส่งผลท าใหท้ราบถึงผลสมัฤทธ์ิดา้นความรู้
ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดีโดยเช่ือมโยงความรูเ้ดิมท่ีมีโดยการแยกแยะกบัความรูใ้หม่ท่ีไดร้บัความรู้
ท่ีสามารถประเมินตอ่เติมและสรา้งแนวคิดของตนเองซึ่งเรียกไดว้า่มีความรูท่ี้เกิดขึน้ สอดคลอ้งกบั
ค ากล่าวของ (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2559) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถในการแสดงออกของ
ผูเ้รียนเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ ในดา้นความรูสุ้ขภาพ (Health Knowledge) เป็นกระบวนการทาง
สมอง คือการท่ีผูเ้รียนมีความรูแ้ละความเขา้ใจเนือ้หาสาระต่าง ๆ ของวิชาสุขศึกษาเพิ่มขึน้จาก
เดิมโดยสามารถวัดไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และสอดคลอ้งกับ (สิงหา จนัทน์
ขาว, 2558) ไดท้  าการพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาฯ พบว่า สามเณรมีผลสมัฤทธ์ิดา้น
ความรูสู้งขึน้ สืบเน่ืองจากแนวทางการจัดการเรียนรูข้องหลักสูตรไดก้ าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
มุ่งเนน้ใหส้ามเณรเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู ้เช่น การไดฝึ้กในขัน้ตอนกระบวนการคิด กระบวนการ
วิเคราะห ์ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู ้และการฝึกประเมินสุขภาพดว้ยตนเอง ตลอดจนการ
ส ารวจสภาพปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณจ์ริง การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิต การฝึกปฏิบตั ิ
โดยมีการเชิญวิทยากร และมีกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมในการมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปล่ียนเรียนรูก้ับ
เพ่ือนสามเณรดว้ยกนั  

ในส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเจตคติท่ีสูงขึน้ ทั้งนีสื้บเน่ืองจากการจัดการ
เรียนรูใ้นรายวิชาฯ นั้น ผูว้ิจัยไดเ้น้นให้ผูเ้รียนแสดงความคิด ทัศนคติเก่ียวกับสุขภาพ ชีวิตและ
ครอบครวั อีกทัง้ยงัเนน้ใหผู้เ้รียนเห็นคณุค่าในตนเองโดยมีการยกตวัอย่างในสถานการณปั์จจบุนั 
โดยชว่ยกนัออกความคิดเห็นจากประเด็น หรือหวัขอ้ท่ีไดก้ าหนดให ้อีกทัง้มีส่ือ แหล่งการเรียนรูท่ี้มี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันในสงัคมพหุวฒันธรรม ซึ่งสามารถท าให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นและส่งผลต่อการเรียนรูด้า้นเจตคติท่ีดีกบัผูเ้รียนยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกับ
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ค ากล่าวของ (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2558) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถในการแสดงออกของ
ผูเ้รียนเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ ในทัศนคติดา้นสุขภาพ (Health Attitude) ซึ่งเป็นกระบวนการจิตใจ
และความรูส้ึกจากภายใน คือการท่ีผูเ้รียนมีปฏิกิริยาดา้นความรูส้ึกทางบวกเรื่องสขุภาพหรือการ
ดแูลสขุภาพเพิ่มขึน้  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทักษะท่ีสูงขึน้ สืบเน่ืองจากการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชา 
ช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะท่ีดี และถกูตอ้งท่ีสามารถน าไปประยตุป์รบัใชใ้หเ้กิดความเช่ือมโยง และ
สอดคลอ้งกบับรบิทเชิงวฒันธรรมของผูเ้รียนท่ีมีความแตกตา่งกนัในสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม
ปัจจุบนั ทัง้นีกิ้จกรรมการเรียนการสอนไดฝึ้กและปฏิบตัิใหผู้เ้รียนมีทักษะในการเอาตวัรอดจาก
สถานการณ์คบัขันต่าง ๆ ซึ่งผูเ้รียนไดใ้หค้วามสนใจและใหค้วามร่วมมือกับกิจกรรมเป็นอย่างดี 
ตลอดจนมีการเนน้ใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมการปฏิบตัิท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ดา้นสุขภาพของตนเอง 
ครอบครวั และชุมชน โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีในสังคม สอดคล้องกับค ากล่าวของ (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2559) ได้กล่าวว่า 
ความสามารถในการแสดงออกของผูเ้รียนเก่ียวกบัเรื่องสขุภาพ ดา้นทกัษะสุขภาพ (Health Skill) 
เป็นความสามารถในการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพหรือมีสุขปฏิบัติจนเกิดความช านาญ 
คล่องแคล่วและเรียบรอ้ยมากขึน้กว่าเดิม โดยทกัษะดา้นสขุภาพนีเ้ป็นทกัษะท่ีสืบเน่ืองมาจากการ
ปฏิบตัทิางดา้นสขุภาพหรือสขุปฏิบตัท่ีิถกูตอ้ง เม่ือท าบอ่ยจงึกลายเป็นทกัษะนั่นเอง 

ทัง้นีผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูท่ี้สงูขึน้ เป็นผลสืบเน่ืองจากผูว้ิจยัไดมี้การจดัการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผูเ้รียนทัง้ดา้นความรู ้เจตคติ และทักษะ ท่ีมีการทดสอบผูเ้รียนทัง้ก่อนและหลงัเรียน 
โดยในกิจกรรมการเรียนรูไ้ดเ้น้นให้ผู้เรียนไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน ท่ีช่วยกันคิด
วิเคราะห ์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนัน้ ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู ้โดย
แกปั้ญหาเป็นและทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของในอนาคต และสามารถน าความรูไ้ปประยกุตป์รบัใช้
จริงไดจ้รงิ และถกูตอ้งเหมาะสมกบัยคุของการเปล่ียนแปลงสงัคมในปัจจบุนั ทัง้นีซ้ึ่งสอดคลอ้งกบั 
คณุลักษณะท่ีส าคญัของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ใน 3 ดา้น (ชัยวฒัน ์สุทธิรตัน,์ 2559, อา้งถึงใน 
ณิรดา เวชญาลกัษณ์, 2561) ไดส้รุปผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ไวว้่า ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมี
ความเช่ียวชาญในการส่ือสารท่ีซบัซอ้นมีไหวพริบในการตอบค าถามแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ควบคมุ
การเจรจามีทักษะความรูท้ักษะการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งนวัตกรรมทักษะการคิดเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ทกัษะชีวิตท่ีสามารถชีน้  าตนเองสามารถปรบัตวัไดดี้ในสงัคมในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก 

3.3 ผลการทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษาภายหลังการใช้รายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
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พบว่า กลุ่มทดลองน ารอ่งและกลุ่มทดลองในสภาพจริง มีความพึงพอใจโดยภาพรวม และในทุก
ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นจดุประสงค ์ดา้นเนือ้หาสาระ ดา้นการจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการ 
ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรู ้และดา้นการวดัและการประเมินผล อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจสืบเน่ือง
จากท่ีผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท เชิง
วฒันธรรมและความตอ้งการของผูเ้รียนในพืน้ท่ี ท่ีไดค้  านึงถึงจดุประสงคร์ายวิชาท่ีตอ้งการพฒันา
ผูเ้รียน เนือ้หาสาระท่ีสามารถน าไปเช่ือมโยงปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทเชิงวฒันธรรมของผูเ้รียน 
มีกิจกรรมการจดัการเรียนรูท่ี้กระตุน้ผูเ้รียนอยู่ตลอดเวลาและใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นอย่างดี และค านึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมกับผูเ้รียนท่ีมีขอ้จ ากัดในเรื่องของ
หลักศาสนา โดยมีส่ือ แหล่งการเรียนรูท่ี้อยู่จริงจากแหล่งชุมชน ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ผูเ้รียน และไม่ล่อแหลมผิดตอ่หลกัศาสนาของผูเ้รียนท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม และดา้นการวดัและ
การประเมินผล เป็นไปตามจุดประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว้ และประเมินตามสภาพจริงตามบริบทเชิง
วฒันธรรมในพืน้ท่ี อีกทั้งยังไดมี้การทดลองน าร่องของการใชร้ายวิชาฯ เพ่ือแก้ไขปรบัปรุง และ
น าไปใชใ้นสถานการณ์จริง สอดคล้องกับ (สงัด อุทรานัน, 2532, อ้างถึงในชัยวัฒน ์สุทธิรตัน์, 
2561; ชุติมา ทศัโร และคนอ่ืน ๆ, 2563) ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร คประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั 
ๆ คือ การวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน การก าหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสูตร การคดัเลือกเนือ้หาสาระ 
การก าหนดแนวทางการวดัผลและประเมินผลการทดลองใชแ้ละปรบัปรุงแกไ้ข การน าหลกัสตูรไป
ใช ้และการน ามาปรบัปรุงแกไ้ข  

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผูส้อนในพืน้ท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ควรตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึง

องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู ้ดา้นจดุประสงคร์ายวิชา ดา้นเนือ้หาสาระรายวิชา ดา้นการจดั
กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา ด้านส่ือ แหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและ
ประเมินผล โดยจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม สอดคลอ้งตามสภาพบริบทเชิงวัฒนธรรมของ
ผู้เรียน เพราะจะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรบั
ผูเ้รียนโดยตรง อีกทัง้ยงัเป็นความประสงคข์องชมุชนทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.2 การพัฒนารายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรสามารถน ากระบวนการหรือแนวทาง
ของการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทสามจงัหวดั
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ชายแดนภาคใต ้ไปใชใ้นการสรา้งและพัฒนารายวิชาอ่ืน ๆ ไดโ้ดยค านึงถึงความสอดคลอ้งของ
ผูเ้รียนและสามารถเช่ือมโยงกบัชมุชนทอ้งถ่ินในบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ ทกัษะ หลงัเรียนท่ีสูงขึน้ ควรมีการ
พฒันาผูเ้รียนในทกุดา้นอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความเช่ียวชาญ มีไหวพรบิท่ีดี สามารถคิด
แก้ปัญหา มีความคิดสรา้งสรรค ์และทักษะชีวิตท่ีสามารถชีน้  าตนเอง และปรบัตวัไดดี้ในสังคม
ปัจจุบัน ทั้งนีเ้พ่ือให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกล่าวว่า
ตอ้งการคนท่ีมีความพรอ้มทัง้ดา้นความรู ้ดา้นความคดิ ดา้นทกัษะ และดา้นคณุธรรม 

1.4 ควรมีการติดตามผลความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่อเน่ือง เพ่ือจะไดท้ราบถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขและพัฒนาใหมี้ความเหมาะสม
ยิ่งขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบดงึชุมชนในทอ้งถ่ินเขา้

มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการพัฒนาหลกัสูตรรายวิชาท่ีเปิดสอน เพ่ือร่วมกันเสนอแนะปัญหา ความ
ตอ้งการใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรท่ีเหมาะสมกบัชมุชนในทอ้งถ่ิน 

2.2 ควรมีการวิจัย เชิ งน โยบาย  เพ่ื อก าหนดกรอบการพัฒ นาหลักสูตรใน
ระดบัอดุมศึกษาท่ีเอือ้ต่อการจดัการเรียนรูร้่วมกัน ระหว่างอาจารยใ์นหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั
กบัศนูยอ์  านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2.3 ควรมีการท าวิจยัเชิงพัฒนา เพ่ือแกไ้ขสภาพปัญหาของการจัดการเรียนรูอ้ย่าง
ตอ่เน่ืองเพ่ือพฒันาการศึกษาในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ใหมี้ความเทียบเท่ากบัผูเ้รียนใน
พืน้ท่ีอ่ืน ๆ   

2.4 ควรมีการวิจัยในเชิงขยายผลโดยปรับใช้รายวิชาในการจัดการเรียนรู้ ด้าน
จุดประสงคร์ายวิชา ดา้นเนือ้หาสาระ ดา้นการจัดกิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู ้ดา้นส่ือ 
แหล่งการเรียนรู ้และดา้นการวดัและประเมินผล เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกบับริบทเชิงวฒันธรรม 
และมีความสอดคลอ้งตามความตอ้งการของชมุชนทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2.5 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรแบบออนไลนโ์ดยมีเนือ้หาเรื่องเพศศึกษา
ส าหรบัวัยรุ่น เพ่ือเผยแพร่องคค์วามรูใ้ห้กับนักเรียน นักศึกษา สามารถน าความรูท่ี้ถูกตอ้งไป
ประยกุตป์รบัใชก้บัตนเองและผูอ่ื้นได ้
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2.6 ควรมีการด าเนินการวิจัยท่ีมีกระบวนการพัฒนาวิชาชีวิตและครอบครัวแบบ
บูรณาการส าหรบันกัศึกษาในบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กับหลกัสูตร และ
รายวิชาท่ีเปิดสอนใน ทัง้ในระดบัมัธยมศึกษา และระดบัปริญญาตรีในพืน้สามจงัหวัดชายแดน
ภาคใต ้
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นายแวดือราแม มะมิงจิ ส านกังานคณะกรรมการอิสลาม  
จงัหวดัยะลา 

ปัตตานี นายสาและ  ยโูซะ มสัยิด กะมิยอ จงัหวดัปัตตานี 
นราธิวาส นายอบัดลุฮาฟิช  หิเล โรงเรียนรุกมานฮูากีม จงัหวดั

นราธิวาส 
2. กลุ่มผู้น าสังคม
หรือท้องถิ่น 
ยะลา 

นางก่ิงกาญจน ์ รกัษาสตัย ์  
 

ศนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(ยะลา) 

ปัตตานี นางเรณ ู บบุผาเรณู กองการศกึษา เทศบาลเมือง
ปัตตานี 

นราธิวาส นายอ าพล พละศร ส านกัการศกึษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

3. กลุ่มครูสาย
ผู้สอน 
ยะลา 

ผศ.ชาตเิชือ้  สวุรรณมสุิก สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลา 

ยะลา อาจารยเ์ชษฐ  ปรุษักาญจน ์
 

สาขาวิชาสขุศกึษาคณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาต ิ
วิทยาเขตยะลา 

ปัตตานี ผศ. ดร.นฐัธิดา  พิมพวง ภาควิชาพลศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
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ปรเภท/จังหวัด ชื่อสกุล สถานทีป่ฏิบัตงิงาน 
4. กลุ่มนักวิชาการ
ทางวัฒนธรรม 
ยะลา 

นายสญัญา สวุรรณโพธ์ิ ส านกัการศกึษาเทศบาลนคร
ยะลา 

ปัตตานี นางสภุชา  สมทรง ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั
ปัตตานี 

นราธิวาส นายอนชุา  มะรือแมะ ส านกังานวฒันธรรม จงัหวดั
นราธิาส 

5. กลุ่มบุคลกรทาง
การแพทย ์
สาธารณสุข 
ยะลา 

นางอวาทิพย ์ แว โรงพยาบาลศนูยย์ะลา 

ปัตตานี นายมะยาซิน สาเมาะ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ 
ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัปัตตานี 

นราธิวาส นายสตัยา  คงวฒันา 
 

ส านกังานสาธารณสขุ อ าเภอบา
เจาะ จงัหวดันราธิวาส 
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ภาคผนวก ข 

-  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบบันทกึการสนทนากลุ่ม 
(ส ำหรับนักศึกษำ) 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับความตอ้งการในการพัฒนาการจัดการเรียนรูร้ายวิชาโดยการ

แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และขอ้เสนอแนะจากนกัศึกษา เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกับความ
ตอ้งการในการจดักระบวนการเรียนรูอ้ย่างแทจ้ริงของรายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบูรณาการ
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทสามจงัหวดัชายดนภาคใต ้
 ค ำชี้แจง 
 1. ให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาชีวิตและครอบครัว 
 2. ข้อค าถามมี 5 ประเด็น ประกอบด้วย จุดประสงค์รายวิชา เนื้อหา สาระ การจัดการ
เรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ แหล่งการเรียนรู้ การวัดละการประเมินผล 

 
1. จุดประสงคร์ายวิชา 
 1.1 การเรียนรูใ้นรายวิชาชีวิตและครอบครวั ท่ีผา่นมาอะไรเป็นปัญหา หรืออปุสรรคท่ีท า
ใหต้วัเองไมบ่รรลจุดุประสงคข์องรายวิชา…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……… 

1.2 นกัศกึษามีความคาดหวงั หรือตอ้งการใหจ้ดุประสงคร์ายวิชาชีวิตและครอบครวั
พฒันาในเรื่องอะไรบา้ง……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……… 
  
2. เนือ้หาสาระรายวิชา 
 2.1 จากเนือ้หาสาระการเรียนรูใ้นรายวิชาชีวิตและครอบครวั นกัศกึษาคิดวา่อะไรเป็น
ปัญหา หรืออปุสรรคในการเรียนรู…้.………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 เนือ้หา สาระรายวิชา ท่ีนกัศกึษายงัขาดความรู ้หรือเป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเองท่ี
ควรไดร้บัความรูเ้พิ่มเตมิควรเป็นเนือ้หาเรื่องอะไรบา้ง….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 การจดักิจกรรมการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัท่ีผา่นมา นกัศกึษาคดิวา่มีปัญหา 

หรืออปุสรรคในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งไร…….….………………………………………..…...……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.2 นกัศกึษาตอ้งการใหร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัมีกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นรูปแบบใดบา้ง 
…………...…………….…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ 
 4.1 ส าหรบันกัศกึษา การเรียนรูใ้นรายวิชาชีวิตและครอบครวัท่ีผา่นมา ส่ือ แหลง่การ
เรียนรู ้มีปัญหาอยา่งไรบา้ง
..…………………………………………………………………...……………………… 
.………………………………………………………………………………………………………. 
 4.2 ส่ือแหลง่การเรียนรูท่ี้ท าใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดดี้ และมีความเหมาะสม นกัศกึษามีความ

ตอ้งการใหเ้ป็นส่ือ และแหลง่การเรียนรู ้ท่ีเป็นอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………….,… 
.………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1 นกัศกึษาคิดว่าจากการวดัและประเมินผลในรายวิชาชีวิตและครอบครวัท่ีผา่นมามี
ปัญหา หรืออปุสรรค อยา่งไร………………………………………………………………………… 
…………………………………………………...………………………………………………….. 
5.2 นกัศกึษาตอ้งการใหร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัมีการวดัและประเมินผลท่ีมีรูปแบบ หรือวิธีการ
ใดบา้ง……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบ
บูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
 

กลุม่ผูน้  าศาสนา 
กลุม่ผูน้  าสงัคมหรือทอ้งถ่ิน 
กลุม่ครูผูส้อน 
กลุม่นกัวิชาการวฒันธรรม 
กลุม่บคุลากรทางการแพทย ์สาธารณสขุ 
 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือหาแนวทางในการจดัการเรียนรูร้ายชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการท่ี
เหมาะสมส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ค าชีแ้จง   

1. แบบสมัภาษณช์ดุนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือหาแนวทางในการจดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและ
ครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

2. แบบสมัภาษณช์ดุนีเ้ป็นแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (ชนิดปลายเปิด) ประกอบดว้ย 2 
สว่น ประกอบดว้ย  

  
ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์ 
 

ช่ือ-สกลุ………………………………………………..…………………………………..…..…… 

ต าแหนง่ปัจจบุนั ระบ…ุ………………………………..……………………..…………….……… 
สถานท่ีในการฏิบตังิานปัจจบุนั…………………….………..……………………………..……… 
ระยะเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ี………………………..…….…………….………………………… 
ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสขุภาพสว่นบคุคล(ชีวิตและครอบครวั) ท่ีผ่านมาอยา่งไร
บา้ง…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่2 แบบสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้างเพือ่หาแนวทางในการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิต
ละครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
 

1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.1 การก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูค้วรเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นดา้นใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………… 
1.2 แนวทางในการก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูค้วรค านึงอะไรเป็นส าคญั 
……………………………………………………………………………………………… 
 

2.  เนือ้หา สาระรายวิชา 
2.1 จากสภาพสิ่งแวดลอ้ม และบรบิทของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แนวทางในการ

ก าหนดเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีความสอดคลอ้งกบัรายวิชา ผูเ้รียนควรไดร้บัรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หา
เรื่องอะไรบา้ง  

……………………………………………………..……………………………………… 
 

3.  การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 แนวทางการจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีลกัษณะกิจกรรมอยา่งไรท่ี

สามารถชว่ยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดโ้ดยเรว็ และมีความกระตือรือลน้อยู่ตลอดเวลา 
……………………………………………………………………………………………… 
 

4.  ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ 
 4.1 ส่ือ แหลง่การเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัผูเ้รียน และเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หารายวิชาควรเป็นส่ือ
ท่ีมีลกัษณะอยา่งไร ………………………………………………………………………………… 

4.2 ส่ือ แหลง่การเรียนรูส้ามารถมาจากแหลง่ใดไดบ้า้ง………………………………….. 
 

5.  การวัดและประเมินผล 
5.1 แนวทางในการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสม หรือสอดคลอ้งกบัเนือ้หารายวิชาควร
เป็นอย่างไร………………………………………………………………………………… 
5.2 ควรมีการวดัและประเมินผลดว้ยวิธีการใดบา้ง……………………………………….. 
 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………......…
…...………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความพงึพอใจการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ 
ส าหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 

จุดประสงค ์ เพ่ือประเมินระดบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรูร้ายวิชารายวิชา
ชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยการส ารวจความความพงึพอใจ และขอ้เสนอแนะจากนกัศกึษา 
 

ค าชีแ้จง   
1. แบบส ารวจชดุนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมินระดบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้

รายวิชารายชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบรบิทเชิงวฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการส ารวจประเมินความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรูร้ และ
ขอ้เสนอแนะจากนกัศกึษา  

2. แบบสอบถามชดุนีเ้ป็นแบบส ารวจประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การ
จดัการเรียนรูร้ายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิง
วฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 2 ส่วน   
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  กรอกข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไปของนักศึกษาลงในช่องว่างให้ครบถ้วนสมบูรณ ์  

1. เพศ  
1. ชาย   
2. หญิง 

2. ช้ันปีการศึกษา 
 1. ชัน้ปีท่ี 1  
 2. ชัน้ปีท่ี 2 
 3. ชัน้ปีท่ี 3 
 4. ชัน้ปีท่ี 4 
3. สาขาวิชา…………………………….…………คณะ.…………..…….……………… 

4. สถานศึกษา…………………………………………….…………….………………… 
5. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีวิตและครอบครัว ปีการศึกษา………………/………… 
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ส่วนที ่2  แบบประเมินความพงึพอใจทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครัว
แบบบูรณา 
    การส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ค าชีแ้จง  ให้นักศึกษาพจิารณาข้อความทางด้านซ้ายมือ และท าเคร่ืองหมาย   ลงใน
ช่องระดับความคิดเห็นทางด้านขวามือทีต่รงกับความคิดเหน็ของนักศึกษามากทีสุ่ด 
เพยีงข้อเดยีว 
   ความหมายของคะแนน 

คะแนน  5  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนน  4  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนน  3  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนน  1  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 

  รายการประเมิน 
                 ระดับความคิดเหน็ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านจุดประสงคข์องรายวิชา 
1.จดุประสงคร์ายวิชามีการพฒันาผูเ้รียนดา้น
ความรู ้เขา้ใจ เจตคต ิทกัษะความเขา้ใจ และ
การน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียน
ในบรบิทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

     

2. จดุประสงคร์ายวิชามีการก าหนดใหผู้เ้รียน
สามารถพฒันทกัษะในการคิดวิเคราะห ์
แกปั้ญหา และการน าไปใชจ้รงิในการด าเนิน
ชีวิตของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

     

3. จดุประสงคร์ายวิชามีการก าหนดใหผู้เ้รียนมี
ความเฉพาะเจาะจงท่ีสามารถน าทกัษะตา่ง ๆ 
ท่ีไดไ้ปปรบัใชแ้ละบรูณาการใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
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  รายการประเมิน 
               ระดับความคิดเหน็ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านเนือ้หา สาระรายวิชา 
4. เนือ้หา สาระรายวิชา มีความถกูตอ้ง 
เหมาะสม และเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนโดยตรงใน
การด าเนินชีวิตในบรบิทสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

     

5. เนือ้หา สาระรายวิชามีความเก่ียวขอ้งกบั
สขุภาพ ชีวิตและครอบครวั ท่ีสามารถน าไป
บรูณาการปรบัใชไ้ดจ้รงิในการด าเนินชีวิตตาม
บรบิทเชิงวฒันธรรมของสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

     

6. เนือ้หา สาระรายวิชาสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัตนเอง ครอบครวั และชมุชมุ 
ตามบริบทสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด ้

     

ด้านการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียน
การสอน 
7. กระบวนในการจดัการเรียนรู ้มีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 
ตลอดจนมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีนบัถือ
ศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

     

8. การจดัการเรียนรู ้มีกิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน
ลงมือปฏิบตัิและเรียนรูร้ว่มกนัดว้ยความ
สามคัคี ท่ีมีความแตกตา่งในบรบิทเชิง
วฒันธรรมของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

     

9. การจดัการเรียนรูเ้นน้กิจกรรมสง่เสรมิให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองทัง้ในและนอก
หอ้งเรียนจากประสบการณท่ี์เกิดขึน้ในบริบท
เชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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   รายการประเมิน 
               ระดับความคิดเหน็ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านส่ือ แหล่งการเรียนรู้ 
10. การใชส่ื้อ และแหลง่การเรียนรู ้มีความ
สอดคลอ้งกบัเนือ้หา และเหมาะสมกบัผูเ้รียน
ในพืน้ท่ีตามบรบิทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

     

11. ส่ือ แหลง่การเรียนรู ้มีความหลากหลาย 
ท่ีมาจากตวับคุคลหรือหนว่ยงานในทอ้งถ่ิน
ชมุชนในบรบิทของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

     

12. มีบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้และมีแหลง่
การเรียนรูท่ี้สามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ด้
เรว็ตามบรบิทในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

     

ด้านการวัดและประเมินผล 
13. มีการวดัและประเมินผลดา้นความรู ้ทกัษะ 
เจตคต ิและการน าไปปรบัใชท่ี้ตรงกบับริบท
ของผูเ้รียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

     

14. มีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนท่ี
หลากหลาย ทัง้ท่ีเป็นทฤษฎี หรือปฏิบตั ิท่ีมี
ความเหมาะสมกบัผูเ้รียนในบรบิทของสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

     

15. มีการวดัและประเมินผลท่ีมีเกณฑช์ดัเจน 
เป็นระบบ และยืดหยุน่ตามสภาพของผูเ้รียนใน
บรบิทของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

     

 
ส่วนที ่3 

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..… 
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  ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
- คณุภาพความเหมาะสม ความถกูตอ้ง ความเป็นไปได ้
- คณุภาพแบบทดสอบในบทเรียน 
- คณุภาพแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- คณุภาพแบบประเมินความพงึพอใจ 
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แบบประเมินคุณภาพความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ของรายวิชาชีวิตและครอบครัว 
แบบบูรณาการส าหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการพฒันารายวิชาชีวิตและครอบครวัแบบบรูณาการ 
ส าหรบันกัศกึษาโดยอิงบริบทเชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าชีแ้จง  กรอกข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไปของท่านลงในช่องว่างให้ครบถ้วนสมบูรณ ์ 
 
1.ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………………………………………… 
2. ต าแหนง่ปัจจบุนั…………………………………………………………………………………. 
3. สาขาท่ีส าเรจ็การศกึษา………………………………………………………………………….. 
4. ระยะเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ี…………………………………………………………………… 
5. สถานท่ีในการฏิบตังิานปัจจบุนั…………………………………………………………………. 
 
ตอนที ่2  

ค าชีแ้จง   จงพจิารณาประเดน็ข้อความทางด้านซ้ายมือ แล้วท าเคร่ืองหมาย   ลงใน 
              ช่องคะแนนทีต่รงกับความคิดเหน็ของท่านมากทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 
  ความหมายของตวัเลือก 

5  หมายถึง  ขอ้ความนัน้มีความถกูตอ้ง/ความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสดุ 
4  หมายถึง  ขอ้ความนัน้มีความถกูตอ้ง/ความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
3  หมายถึง  ขอ้ความนัน้มีความถกูตอ้ง/ความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  ขอ้ความนัน้มีความถกูตอ้ง/ความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  ขอ้ความนัน้มีความถกูตอ้ง/ความเหมาะสม/ความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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คุณภาพแบบทดสอบในบทเรียน รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับ

นักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ตวัอยา่งแบบทดสอบในบทเรียน  บทท่ี 1 จาก 8 บท  
บทท่ี 1 เรื่อง แนวคดิเก่ียวกบัชีวิตและครอบครวั  
 

 
ขอ้สอบ 

คะแนนประเมิน
จากผูเ้ช่ียวชาญ 

ผล 

+ 1 0 - 1 IOC P r 

1. ขอ้ใดกลา่วถึงครอบครวัไดถ้กูตอ้งท่ีสดุ 
        ก. มีความตอ่เน่ืองสมัพนัธก์นัในทางเพศและใหก้ าเนิดบตุร         
         ข. องคก์รหรือหนว่ยทางสงัคมขนาดยอ่มซึ่งเกิดจาก 
            ท่ีชายและหญิงคูห่นึ่งมีความสมัพนัธก์นัในทาง 
             เพศแลว้ใหก้ าเนิดบตุร  
       ค. สถาบันทางสังคมทีม่นุษยส์ร้างขึน้จาก    
          ความสัมพันธท์ีด่ตี่อกันในการปลูกฝังความ 
          เชื่อค่านิยม และทัศนคตขิองบุคคลในครอบครัว 
        ง. เป็นหนว่ยท่ีมีความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ิด ท่ีมี 
           ความเป็นอยูข่องบคุคลในครอบครวั 

      

2. ครอบครวัท่ีมีความสขุ แสดงวา่ครอบครวัมีลกัษณะ
เป็นอย่างไร 
      ก. พอ่แมพ่าลกูๆ ไปเท่ียวอยูเ่สมอๆ 
      ข. มีจ  านวนสมาชิกในครอบครวัท่ีเพิ่มขึน้ 
     ค. สมาชิกในครอบครัวรักกันเหนียวแน่น 
      ง. ครอบครวัไปงานเลีย้งโดยพรอ้มเพรียงกนั 

      

3. ขอ้ใด ไมเ่ก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของครอบครวั 
     ก. เสรี ใหค้วามรกัความอบอุน่กบัลกู ๆ  ทกุคนเทา่เทียมกนั 
    ข. อาทติย ์ให้รางวัลกับลูกเสมอ เมื่อลูกสอบ 
        ได้คะแนนในล าดับต้นๆ ของห้อง 
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ขอ้สอบ 
คะแนนประเมิน
จากผูเ้ช่ียวชาญ 

ผล 

+ 1 0 - 1 IOC P r 

     ค. ปานวาด มีการอบรมเลีย้งดลูกู ๆ ดว้ยความ 

          ใกลช้ิดเป็นอย่างดี 
      ง. เจนน่ีค านงึถึงความปลอดภยัตา่งๆ ในการเลีย้งด ู
          บตุรเป็นอยา่งดี 

      

4. ถา้ตอ้งการใหส้มาชิกในครอบครวัมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่
กนัควรปฏิบตัตินอย่างไร 
      ก. ชวนพอ่แมไ่ปทานขา้วนอกบา้นอยูเ่สมอ 
      ข. โตเ้ถียงกบัพ่ีนอ้งเพ่ือหาขอ้ตกลงกนัรว่มกนั 
      ค. ลาออกจากโรงเรียนเพ่ือชว่ยครอบครวัหารายไดเ้พิ่ม 
     ง. หากิจกรรมท าร่วมกันระหว่างสมาชกิในครอบครัว 

      

5. ปัจจบุนัครอบครวัมีความแตกตา่งกนัในดา้นใดบา้ง 
    ก. ท่ีอยู่อาศยั การศกึษา สงัคม 
    ข. สิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 
   ค. ลักษณะครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม  และการศึกษา 
    ง. สถานศกึษาของบตุร สภาพสงัคมในครอบครวั     

      

6. ขอ้ใดกลา่วถึงความส าคญัของครอบครวั ไมถ่กูตอ้ง 
     ก. ช่วยในการเสริมสร้างและพัฒนายกระดับของ 
        สุขภาพชีวิตของคนไทย 
     ข. ชว่ยในการสรา้งคณุภาพชีวิตคณุลกัษณะตา่งๆ 
     ค. ชว่ยสรา้งครอบครวัเป็นสถาบนัพืน้ฐานทางการ 
         ศกึษาของสงัคมครอบครวัเป็นแหลง่ถ่ายทอดองคค์วาม 
    ง. ครอบครวัเป็นสถาบนัพืน้ฐานในการพฒันาสงัคม 
         สถาบนัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาสงัคม 
         และชมุชน 
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ขอ้สอบ 

คะแนนประเมิน
จากผูเ้ช่ียวชาญ 

ผล 

+ 1 0 - 1 IOC P r 

7. ปัจจบุนั ขอ้ใดเป็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ครอบครวัมากท่ีสดุ 
    ก. ความเจรญิทางเทคโนโลยี 
    ข. ความวุน่วายของสงัคมปัจจบุนั 
    ค. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครวั 
    ง. การอบรมส่ังสอนบุตรอย่างใกล้ชิด 

      

8. ขอ้ใด ไมใ่ช ่สภาพของครอบครวัในปัจจบุนั  
    ก. การดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัว 
    ข. ความใกลช้ิดสนิทสนมระหวา่งสมาชิกในครอบครวั        
    ค. การอยูร่ว่มกนัดว้ยความพรอ้มหนา้พรอ้มตาของ 
        สมาชิกในครอบครวั 
    ง. การใหค้  าปรกึษา และการรว่มกนัแกไ้ขปัญหา 
        ของสมาชิกในครอบครวั 

      

9. สงัคมครอบครวัแบบใดท่ีกลา่วถึงในการชว่ยสรา้ง
ความมั่นใจใหก้บัสมาชิกในครอบครวั 
    ก. มีการต าหนิเม่ือท าผิดพลาด 
    ข. การเปรียบเทียบกบับคุคลอ่ืนเสมอๆ 
    ค. ลงโทษโดยไมมี่เหตผุลและไมอ่ธิบาย 
   ง. กล่าวค าชมเชย ให้ก าลังใจเมื่อท าความดี 

      

10. บริบท ของครอบครวัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้

ความแตกตา่งกบับริบทครอบครวัในภาคอ่ืน  ๆในเรื่องใดบา้ง 

   ก. ศาสนา วฒันธรรม 

   ข. ความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรม 

   ค. คา่นิยม ประเพณี และวฒันธรรม 
   ง. ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 

      

 บทท่ี 8 จากแบบทดสอบ 8 บท    0.85  -
1.00 

0.44-
0.78 

0.22  -  
0.78 

                                                                                                                                     ความเช่ือมั่น 0.72 
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คุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการ
ส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ตวัอยา่งแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 20 ขอ้ จาก 125 ขอ้ 

 

จดุประสงค์
เชิงพฤตกิรรม 

ขอ้สอบ 
คะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

(คนที่) 
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 IOC P r 
ดา้นพทุธิ
พิสยั 

1. ขอ้ใดกลา่วถึงครอบครวัได้
ถกูตอ้งที่สดุ 
    ก. มีความสมัพนัธก์นั และ 
        ให ้ก าเนิด บตุร      
    ข. เป็นหนว่ยทางสงัคม 
        ขนาดยอ่มใหค้  าแนะน า  
        ปรกึษาในการใหก้ าเนดิบตุร 
    ค. เป็นสถาบนัทีม่คีวาม 
          สมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ด 
    ง. สถาบันทางสังคมที ่
      มนุษยส์ร้างขึน้จาก 
      ความสัมพันธ ์
      โดยให้ก าเนิดบุตรเพื่อ 
      การอบรมเลีย้งดูด้วย 
      ความรักความอบอุน่ 
      จากครอบครัว 

       
   

ดา้นพทุธิ
พิสยั 
 

2. ขอ้ใดกลา่วถึงครอบครวั ใน
แง่สงัคม 
   ก. แปง้กบัเป้ิลเป็นพ่ีนอ้งกนั 
       แท ้ๆ อาศยัอยูห่อพกั 
       ตา่งจงัหวดั 
   ง. กานดาใหก้ าเนิดบตุรชาย 
       ดว้ยการผา่คลอด 
   ค. แตนกบัเพื่อน ๆ หารายได ้
       พิเศษและเก็บเงินไวใ้ชจ้า่ย 
            รว่มกนั  

       
   



  281 

จดุประสงค์
เชิงพฤตกิรรม 

ขอ้สอบ 
คะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

(คนที่) 
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 IOC P r 
   ข. เจ กับ กี ้เป็นเพื่อนที ่
      สนิทกนัมากอาศัยอยู ่
      ด้วยกัน ให้ความดูแล 
       เป็นห่วงเป็นใยกัน 

ดา้นพทุธิ
พิสยั  
 

3. ครอบครวัที่มีลกูยงัไมไ่ด้
ออกไปแตง่งานเรยีกครอบครวั
ประเภทนีต้ามขอ้ใด 
   ก. ครอบครัวเนื้อแท ้
    ข. ครอบครวัสาระ 
    ค. ครอบครวัขยาย 
    ง. ครอบครวัใหญ่ 

       
   

ดา้นทกัษะ
พิสยั 

4. เมื่อมีความพรอ้มทีจ่ะมี
ครอบครวั ควรเริม่ตน้จากขอ้ใด
เป็นล าดบัแรกการวางแผนชีวติ
ครอบครวัตรงกบัขอ้ใดมาก
ที่สดุ 
    ก. การวางแผนที่จะ 
       แต่งงาน 
    ข. การวางแผนในการมีจ านวน 
             บตุร 
     ค. การวางแผนการมคีูร่กั 
    ง. การวางแผนการใชชี้วิต  
        และการท างาน 

       
   

ดา้นพทุธิ
พิสยั 

5. ขอ้ใด มีความส าคญัตอ่การ
วางแผนครอบครวั มากที่สดุ  
   ก. ประเทศตอ้งการประชากรที ่
           ฉลาด 
     ข. ที่ท  ามาหากินไมเ่พยีงพอกบั 
          ประชากร 
  ค. เพื่อลดอัตราการเพิ่ม 
      ของประชากร 
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จดุประสงค์
เชิงพฤตกิรรม 

ขอ้สอบ 
คะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

(คนที่) 
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 IOC P r 
   ง. เพื่อเลอืกเพศบตุรไดต้าม 
       ความตอ้งการ 

ดา้นพทุธิ
พิสยั  
 

6. วนัครอบครวัไทยตรงกบัขอ้ใด 
     ก. 22 มกราคม ของทกุปี 
     ข. 16 กมุภาพนัธ ์ของทกุปี 
     ค. 19 มีนาคม ของทกุปี 
     ง. 14 เมษายน ของทุกปี 

       
   

ดา้นทกัษะ
พิสยั 

7. บคุคลใดท าหนา้ที่ครอบครวั
ทางดา้นนนัทนาการ 
    ก. มาเรยีมสง่ลกูทกุ ๆ คนได ้
        เรยีนหนงัสอืในระดบัท่ีสงู 
        ทกุคน 
   ข. อดลุ อบรมเลีย้งดบูตุรดว้ย 
        ความรกัความอบอุน่และ 
        เทา่  เทียมกนั 
   ค. ไลลา จัดงานวันเกดิ 
      ให้กับลูกโดยมีสมาชกิ 
      ในครอบครัวมีอยูพ่ร้อม 
      กัน 
    ง. มินตรา พาลกูๆไปท าบญุ 
        ไหวพ้ระในวนัส าคญัทาง 
        ศาสนาอยูเ่สมอ 

       
   

ดา้นพทุธิ
พิสยั  
 

8. การอบรมเลีย้งดบูตุรที่ดีจะ
ท าใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีดใีน
ดา้นใด 
    ก. รา่งกายและจิตใจ  
    ข. รา่งกายจิตใจและอารมณ ์
    ค. รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์และ 
             สงัคม 
   ง. ร่างกาย จิตใจ อารมณ ์
      สังคมและสติปัญญา 
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จดุประสงค์
เชิงพฤตกิรรม 

ขอ้สอบ 
คะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

(คนที่) 
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 IOC P r 
ดา้นจิต
พิสยั 

9. ขอ้ใดเป็นลกัษณะทีม่ีความ
แตกตา่งเดน่ชดัของครอบครวั
ในบรบิทของสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
      ก. การอบรมเลีย้งด ู 
          และการสั่งสอน 
      ข. การใหก้ าเนินบตุร และ 
          การเลีย้งด ู
     ค. ความเชื่อ ค่านิยม  
         และทัศนคต ิ
      ง. การดแูลเอาใจใส ่และ 
          การใหค้วามรกั 

       
   

ดา้นทกัษะ
พิสยั 
 

10. ขอ้ใดเป็นลกัษณะที่แสดง
ถึงสมัพนัธภาพ 
      ก. ลฟิกบัออยเป็นนกัรอ้ง 
          เหมือนกนั 
     ข. บิ๊กกับโดมเป็นเพื่อ 
         กันมาตั้งแต่สมัยเด็ก 
      ค. แหมม่กบัแปง้เป็น  
           นางงามรุน่ 
           เดียวกนั 
      ง. พลอยกบัแพรวเป็นเพื่อน 
         รุน่ราวคราวเดียวกนั 

       
   

ดา้นจิต
พิสยั 
 
 

11. ขอ้ใดเป็นความมุง่หมาย
หลกัของการสรา้งสมัพนัธภาพ 
      ก. เพื่อใหม้ีคนรกั 
      ค. เพื่อความอยูร่อดใน 
           สงัคม 
      ง. เพื่อลดความเครยีด 
     ข. เพื่อการตดิตอ่สื่อสาร 
         และการอยูร่่วมกัน 
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จดุประสงค์
เชิงพฤตกิรรม 

ขอ้สอบ 
คะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

(คนที่) 
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 IOC P r 
ดา้นจิต
พิสยั 
 

12.  ขอ้ใด ไมใ่ช่ การด าเนิน
ชีวิตอยา่งมีความสขุ  
       ก. การวางแผนครอบครวั 
       ข. การวางตวัตอ่เพศตรง 
          ขา้ม 
       ค. การเลอืกคูค่รองหรอืคู ่
           สมรส 
      ง. การวิเคราะหล์ักษณะ 
        ของตน 

       
   

ดา้นพทุธิ
พิสยั 
 

13. ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้งใน
การเลอืกคูค่รอง 
       ก. ควรมีอายใุกลเ้คียงกนั  
           ไมค่วรหา่งกนัเกิน 10 ปี 
      ข. หวังให้อกีฝ่ายแก้ไข 
          ข้อบกพร่องของกนั 
          และกนัภายหลงัแตง่งาน 
       ค. มีความใกลเ้คียงกนั  
           หรอืไมแ่ตกตา่งกนัมาก 
           ในทกุ ๆ เรือ่งมีความคิด 
           ไปในทางเดียวกนั 
        ง. มีความปรารถนาดตีอ่ 
            กนัใหเ้กียรติยอมรบัใน 
            ความบกพรอ่งซึง่กนั 
            และกนั 

       
   

ดา้นจิต
พิสยั 
 

14. บคุคลใดค านงึถงึการเลอืก
คูค่รองตามหลกัศาสนาอิสลาม
มากที่สดุ 
     ก. ฮาฟิต เลอืกบคุคลที่ม ี
         ชาติตระกลูคนดีมคีวามรู ้
     ข. อาลฟิ เลอืกบคุคลที่มี 
         จิตใจดีและเขา้ใจผูอ้ื่น             
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จดุประสงค์
เชิงพฤตกิรรม 

ขอ้สอบ 
คะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

(คนที่) 
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 IOC P r 
     ค. อามงั เลอืกบคุคลที่ไม ่
          ผา่นการนิก๊ะมาก่อน 
    ง. อามาน เลือกบุคคลที ่
       ให้ความส าคัญกบั 
        ศาสนาของศาสนา       

ดา้นพทุธิ
พิสยั 
 

15. บคุคลที่สามารถแตง่งาน
และจดทะเบยีนสมรสได้
ถกูตอ้งตามกฏหมายตอ้งมีอายุ
ตามขอ้ใด 
     ก. อายคุรบ 15 ปีบรบิรูณ ์
    ข. อายุครบ 17 ปีบริบูรณ ์
     ค. อายคุรบ 18 ปีบรบิรูณ ์
     ง. อายคุรบ 20 ปีบรบิรูณ ์

       
   

ดา้นทกัษะ
พิสยั 
 

16. บคุคลใดปฏิบตัิตาม
กฏหมายไดถ้กูตอ้งเก่ียวกบัการ
แตง่งาน 
      ก. นทักบัแตงโมแตง่งาน 
           กนัโดยเชิญผูว้า่ราชการ 
           จงัหวดัมาเป็นพยานใน 
           พิธีแตง่งาน  
      ข. สายฟา้กบัญาดาแตง่งาน 
                กนั  โดยที่พอ่แมท่ัง้สอง 
          ฝ่ายยินยอมรบัทราบ 
      ค. โน๊ตกบัเบญเข้าพิธี 
         แต่งงาน และไปจด 
         ทะเบียนสมรสกัน 
       ง. แอนน่ีกบัชาติชาย 
           แตง่งานตามประเพณี 
           ถกูตอ้งตามขัน้ตอนโดย 
           พอ่แมท่ัง้สองทราบ  

       
   

ดา้นพทุธิ 17. ขอ้ใดกลา่วถึงวตัถปุระสงค์
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จดุประสงค์
เชิงพฤตกิรรม 

ขอ้สอบ 
คะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

(คนที่) 
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 IOC P r 
พิสยั 
 

ของการแตง่งานไดถ้กูตอ้งที่สดุ 
      ก. เพื่อความถกูตอ้ง 
      ข. เพื่อท าใหช้ายส านกึใน 
          ความเป็นชายอยา่งเต็มตวั 
      ค. เพื่อท าให้สังคมอยูไ่ด ้
         โดยมีระเบียบวินัยอนั 
         ดีงาม 
       ง.  ทกุขอ้ที่กลา่วมา 

ดา้นพทุธิ
พิสยั 
 

18. ขอ้ใด ไมใ่ช่ เปา้หมายหลกั
ของการแตง่งานตามหลกั
ศาสนาอิสลาม 
       ก. เพื่อสบืทอดวงตระกลู 
       ข. เพื่อปฏิบตัิตามค าสอน 
           ของอลัลอฮ ์
       ค. เพื่อเป็นการ 
         ปลดปล่อยอารมณ ์
         ทางเพศที่เหมาะสม  
       ง. เพื่อเป็นพลงัขบัเคลือ่นสู ่
           การท างานสง่เสรมิใหม้ ี
           ความพยายามในการ 
           ท างาน 

       
   

ดา้นพทุธิ
พิสยั 
 

19. พิธีอา่นคมัภีรค์ูชี่วิต ตรงกบั
พิธีการแตง่งานตามขอ้ใด 
      ก. การแตง่งานแบบไทยมสุลมิ 
      ข. การแตง่งานแบบเชือ้ 
         สายจีน 
      ค. การแตง่งานแบบไทย 
           พทุธ 
      ง. การแต่งงานแบบ 
         คริสต ์

       
   

ดา้นพทุธิ 20. ถา้หมัน้ก่อนแตง่งาน 
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จดุประสงค์
เชิงพฤตกิรรม 

ขอ้สอบ 
คะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

(คนที่) 
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 IOC P r 
พิสยั 
 

เจา้บา่วจะถกูเนือ้ตอ้งตวั
เจา้สาวไมไ่ด ้สว่นการหมัน้หลงั
พิธีเจา้บา่วสามารถถกูเนือ้ตอ้ง
ตอ้งผูห้ญิงได ้ตรงกบัการ
แตง่งานในขอ้ใด 
      ก. การแตง่งานแบบเชือ้ 
          สายจีน 
      ข. การแตง่งานแบบครสิต ์
      ค. การแตง่งานแบบไทย 
          พทุธ 
      ง. การแต่งงานแบบไทย 
         มุสลิม 

 125.        0.85 -
1.00 

0.22 -
0.87 

0.22 -
0.89 

                                                                                                                                     ความเช่ือมั่น 0.95 
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คุณภาพแบบประเมินความพงึพอใจทีม่ตี่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตและครอบครัว
แบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

รายการ 
ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้เสนอแนะ 

+1 0 -1 
จุดประสงคร์ายวิชา 
1.จดุประสงคร์ายวิชามีการพฒันาผูเ้รียนดา้นความรู ้
เขา้ใจ เจตคติ ทกัษะความเขา้ใจ และการน าไปใชไ้ด้
อยา่งถกูตอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียนในบรบิทสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

    

2. จดุประสงคร์ายวิชามีการก าหนดใหผู้เ้รียนสามารถ
พฒันทกัษะในการคิดวิเคราะห ์แกปั้ญหา และการ
น าไปใชจ้รงิในการด าเนินชีวิตของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    

3. จดุประสงคร์ายวิชามีการก าหนดใหผู้เ้รียนมีความ
เฉพาะเจาะจงท่ีสามารถน าทกัษะตา่ง ๆ ท่ีไดไ้ปปรบัใช้
และบรูณาการใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิต
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    

เนือ้หา สาระรายวิชา 
4. เนือ้หา สาระรายวิชา มีความถกูตอ้ง เหมาะสม และ
เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนโดยตรงในการด าเนินชีวิตในบรบิท
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    

5. เนือ้หา สาระรายวิชามีความเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ 
ชีวิตและครอบครวั ท่ีสามารถน าไปบรูณาการปรบั
ใชไ้ดจ้รงิในการด าเนินชีวิตตามบรบิทเชิงวฒันธรรม
ของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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รายการ 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  

6. เนือ้หา สาระรายวิชาสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
ตนเอง ครอบครวั และชมุชมุ ตามบรบิทสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ด ้

    

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอน 
7. กระบวนในการจดัการเรียนรู ้มีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนทัง้ในและนอกหอ้งเรียน ตลอดจนมีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    

8. การจดัการเรียนรู ้มีกิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือ
ปฏิบตัแิละเรียนรูร้ว่มกนัดว้ยความสามคัคี ท่ีมีความแตกตา่ง
ในบรบิทเชิงวฒันธรรมของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    

9. การจดัการเรียนรูเ้นน้กิจกรรมสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรูด้ว้ยตนเองทัง้ในและนอกหอ้งเรียนจาก
ประสบการณท่ี์เกิดขึน้ในบริบทเชิงวฒันธรรมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    

ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ 
10. การใชส่ื้อ และแหลง่การเรียนรู ้มีความสอดคลอ้ง
กบัเนือ้หา และเหมาะสมกบัผูเ้รียนในพืน้ท่ีตามบริบท
เชิงวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    

11. ส่ือ แหลง่การเรียนรู ้มีความหลากหลาย ท่ีมาจาก
ตวับคุคลหรือหนว่ยงานในทอ้งถ่ินชมุชนในบรบิทของ
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    

12.  มีบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้และมีแหลง่การ
เรียนรูท่ี้สามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดเ้รว็ตาม
บรบิทในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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รายการ 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

การวัดและการประเมินผล 
13. มีการวดัและประเมินผลดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคต ิ
และการน าไปปรบัใชท่ี้ตรงกบับริบทของผูเ้รียนในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    

14. มีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนท่ีหลากหลาย ทัง้ท่ี
เป็นทฤษฎี หรือปฏิบตั ิท่ีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนใน
บรบิทของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    

15. มีการวดัและประเมินผลท่ีมีเกณฑช์ดัเจน เป็น
ระบบ และยืดหยุน่ตามสภาพของผูเ้รียนในบรบิทของ
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (125 ข้อ) 
ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

 
ขอ้ คา่ความยาก 

(p) 
คา่อ านาจจ าแนก 

(r) 
ขอ้ คา่ความยาก 

(p) 
คา่อ านาจจ าแนก 

 (r) 
1 0.78 0.44 25 0.53 0.78 

2 0.72 0.33 26 0.78 0.44 
3 0.78 0.44 27 0.28 0.56 
4 0.61 0.56 28 0.72 0.56 
5 0.78 0.44 29 0.72 0.33 
6 0.67 0.22 30 0.39 0.56 
7 0.78 0.44 31 0.61 0.33 
8 0.78 0.22 32 0.28 0.33 
9 0.56 0.22 33 0.56 0.22 
10 0.56 0.22 34 0.22 0.44 
11 0.56 0.22 35 0.33 0.22 
12 0.67 0.44 36 0.67 0.22 
13 0.61 0.33 37 0.72 0.33 
14 0.56 0.22 38 0.78 0.44 
15 0.56 0.22 39 0.44 0.89 
16 0.67 0.22 40 0.44 0.22 
17 0.61 0.56 41 0.39 0.78 
18 0.72 0.56 42 0.78 0.22 
19 0.67 0.22 43 0.78 0.44 
20 0.56 0.22 44 0.78 0.22 
21 0.78 0.22 45 0.72 0.33 
22 0.78 0.44 46 0.56 0.67 
23 0.78 0.22 47 0.67 0.44 
24 0.78 0.22 48 0.67 0.22 
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ขอ้ คา่ความยาก 
(p) 

คา่อ านาจจ าแนก 
(r) 

ขอ้ คา่ความยาก 
(p) 

คา่อ านาจจ าแนก 
 (r) 

49 0.67 0.22 76 0.61 0.56 
50 0.67 0.22 77 0.50 0.56 
51 0.50 0.78 78 0.56 0.22 
52 0.78 0.22 79 0.44 0.22 
53 0.78 0.44 80 0.72 0.33 
54 0.56 0.22 81 0.56 0.44 
55 0.78 0.44 82 0.61 0.56 
56 0.44 0.44 83 0.33 0.22 
57 0.33 0.22 84 0.78 0.22 
58 0.39 0.33 85 0.67 0.22 
59 0.78 0.22 86 0.39 0.78 
60 0.67 0.22 87 0.33 0.44 
61 0.56 0.22 88 0.56 0.22 
62 0.56 0.22 89 0.56 0.22 
63 0.56 0.67 90 0.44 0.44 
64 0.61 0.33 91 0.72 0.33 
65 0.44 0.44 92 0.72 0.33 
66 0.33 0.44 93 0.39 0.56 
67 0.50 0.33 94 0.22 0.22 
68 0.56 0.22 95 0.72 0.33 
69 0.67 0.44 96 0.50 0.23 
70 0.67 0.22 97 0.33 0.44 
71 0.61 0.78 98 0.33 0.67 
72 0.78 0.22 99 0.44 0.89 
73 0.56 0.22 100 0.67 0.22 
74 0.78 0.22 101 0.67 0.44 
75 0.78 0.44 102 0.50 0.33 
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ขอ้ คา่ความยาก 
(p) 

คา่อ านาจจ าแนก 
(r) 

ขอ้ คา่ความยาก 
(p) 

คา่อ านาจจ าแนก 
 (r) 

103 0.44 0.44 116 0.56 0.44 
104 0.67 0.22 117 0.44 0.89 
105 0.22 0.22 118 0.61 0.78 
106 0.78 0.22 119 0.67 0.44 
107 0.72 0.33 120 0.78 0.22 
108 0.78 0.22 121 0.33 0.22 
109 0.44 0.22 122 0.44 0.44 
110 0.56 0.67 123 0.61 0.33 
111 0.22 0.22 124 0.78 0.22 
112 0.33 0.44 125 0.44 0.44 
113 0.67 0.22 คา่ความเช่ือมั่น = 0.95 
114 0.56 0.22 
115 0.61 0.33 
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ตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มทดลองในสภาพจริง (n=31) 

         ก่อนเรียนกลุ่มจริง 
(n=31) 

รวม 
125 
ข้อ 

                 หลังเรียนกลุ่มจริง (n=31) 
รวม 
125 
ข้อ คนที่ 

ความรู้ 
(60) 

เจตคต ิ
(32) 

ทักษะ 
(33) 

ข้อที ่ คนที่ 
ความรู้ 
(60) 

เจตคต ิ
(32) 

ทักษะ 
(33) 

1 35 18 17 70 46 23 25 23 46 94 
2 27 11 13 51 37 18 26 18 37 81 
3 20 11 12 43 36 21 27 21 36 84 
4 24 12 8 44 39 18 21 18 39 78 
5 22 19 19 60 38 27 24 27 38 89 
6 24 10 16 50 40 19 24 19 40 83 
7 21 14 18 53 45 23 28 23 45 96 
8 30 12 17 59 45 20 26 20 45 91 
9 26 20 18 64 43 25 25 25 43 93 
10 23 20 19 62 36 26 25 26 36 87 
11 25 15 14 54 47 23 19 23 47 89 
12 28 15 13 56 43 21 24 21 43 88 
13 32 12 14 58 48 24 27 24 48 99 
14 34 18 15 67 43 26 24 26 43 93 
15 34 17 15 66 51 22 23 22 51 96 
16 37 12 14 63 48 24 25 24 48 97 
17 35 24 16 75 43 27 22 27 43 92 
18 31 16 15 62 45 23 26 23 45 94 
19 34 15 21 70 45 25 27 25 45 97 
20 39 14 18 71 46 23 25 23 46 94 
21 38 19 16 73 43 27 27 27 43 97 
22 29 17 14 60 40 22 22 22 40 84 
23 36 16 14 66 47 22 25 22 47 94 
24 34 14 17 65 47 24 26 24 47 97 
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         ก่อนเรียนกลุ่มจริง 
(n=31) 

รวม 
125 
ข้อ 

               หลังเรียนกลุ่มจริง (n=31) รวม 
125 
ข้อ คน

ที ่
ความรู้
(60) 

เจตคต ิ
(32) 

ทักษะ 
(33) 

ข้อที ่ คนที่ 
ความรู้ 
(60) 

เจตคต ิ
(32) 

ทักษะ 
(33) 

25 31 15 17 63 45 27 23 23 45 95 
26 34 19 16 69 48 26 23 27 48 97 
27 36 17 16 69 46 27 23 26 46 96 
28 32 14 13 59 49 26 24 27 49 99 
29 29 11 17 57 43 22 21 26 43 86 
30 36 21 20 77 48 22 23 22 48 93 
31 36 16 19 71 41 21 24 22 41 86 
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ภาคผนวค ง 
โครงสร้างรายวิชา 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาโดยอิงบริบท 
เชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา : ศกึษาแนวคิดเก่ียวกับชีวิตและครอบครวั การเลือกคูค่รองและการสรา้ง
ครอบครวั เพศศึกษาส าหรบัวยัรุน่ การสรา้งเสริมสขุภาพครอบครวั วฒันธรรมทางอาหารกับการ
สรา้งสุขภาพครอบครวั การจดัการสิ่งแวดลอ้มเพ่ือสุขภาพชีวิตและครอบครวั อิทธิพลของปัจจยั
แวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพครอบครัว สิ่งเสพยต์ิดกับปัญหาครอบครวัและชุมชน กฏหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสรมิสรา้งสขุภาพของชีวิตและครอบครวั 
2. จ านวนหน่วยกิต   2(1-2-3)    เวลา 3 ชั่วโมง  

 

  ส่วนที ่  บทที ่     แผนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

1. ชีวิตและ
ครอบครวั
ศกึษา 

1. แนวคิด
เก่ียวกบัชีวิต
และ
ครอบครวั 

1. ความรูท้ั่วไป
เก่ียวกบัครอบครวั 
 

- ความหมาย และ
ความส าคญัของ
ครอบครวั 
- บทบาทและหนา้ท่ีของ
ครอบครวั 
- ลกัษณะและโครงสรา้ง
ของครอบครวั 
-ความแตกตา่งของ
ครอบครวัตามบริบทเชิง
วฒันธรรม จากอดีตถึง
ปัจจบุนั 

3 

2. การสรา้ง
สมัพนัธภาพเพ่ือ
ครอบครวัเป็นสขุ 

-ลกัษณะและ
องคป์ระกอบของ
ครอบครวัเป็นสขุ 
-สถานการณแ์ละปัจจยั
แวดลอ้มท่ีสง่ผลกระทบ
ตอ่ครอบครวั 
 

3 
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 ส่วนที ่   บทที ่       แผนการเรียนรู้      สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

 

2. การเลือก
คูค่รองและการ
สรา้งครอบครวั 
 
 
 
 
 
 

3. วางแผนสกันิด 
ชีวิตเป็นสขุ 

-หลกัการและแนว
ทางการสรา้งสมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 
- หลกัการและแนว
ทางการเลือกคูค่รอง 
-การเตรียมความพรอ้ม
ก่อนการแตง่งาน 
- การปรบัตวัในการใช้
ชีวิตคู ่

3 

  

4. การแตง่งาน : 
ปฐมบทของชีวิตคู ่

- วฒันธรรม ประเพณีการ
แตง่งานตามชาวไทยพทุธ 
ไทยมสุลิม ไทยจีน และ
ครสิต ์
-กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การแตง่งาน 
(การหมัน้, การสมรสท่ี
ถกูตอ้งตามกฏหมาย, 
การสิน้สดุความเป็นสามี
ภรรยา, ทรพัยส์ินระหวา่ง
สามีภรรยา) 

3 

  

5. การคมุก าเนิด 
เรื่องท่ีวยัรุน่ควรรู ้

- ความหมายและ 
ความส าคญัของการ
คมุก าเนิด 
- วิธีการคมุก าเนิดแตล่ะ
ประเภท (เวน้ระยะการมี
บตุร) 
 

3 

 



  299 

  ส่วนที่  บทที่  แผนการเรียนรู้     สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

   

- การเลือกใชว้ิธีการ
คมุก าเนิดท่ีเหมาะสมกบั
เปา้หมายของครอบครวั
และบรบิทเชิงวฒันธรรม 
- ขอ้ควรตระหนกัในการ
คมุก าเนิด หรือเวน้ช่วง
การมีบตุร 

 

 

3. เพศศกึษา
ส าหรบัวยัรุน่ 
 
 
 
 

6. เม่ือฉนัโตเป็น
หนุม่ เป็นสาว 

- พฒันาการทางเพศของ
วยัรุน่ 
- รสนิยมทางเพศและ
พฤตกิรรมทางเพศ 
-แนวทางการปรบัตวัทาง
เพศของวยัรุน่ 

3 

  

7. พฤตกิรรมเส่ียง
ทางเพศและการ
ปอ้งกนั 

- พฤตกิรรมเส่ียงทางเพศ 
และโรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ ์
- การปอ้งกนัโรคติดตอ่
ทางเพศสมัพนัธแ์ละการ
ลดพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศ 

3 

  

8. หลกัการและ
ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่
การลดปัญหาทาง
เพศ 

- การตระหนกัในคณุคา่
ของตนเองและการเคารพ
ผูอ่ื้น 
- ทกัษะการตอ่รองและ
การฝึกปฏิบตัิ 
 

3 
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ส่วนที่ บทที่  แผนการเรียนรู้     สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

   

-ทกัษะการปฏิเสธและ
การฝึกปฏิบตั-ิทกัษะการ
โนม้นา้วจงูใจและการฝึก
ปฏิบตัิ 

 

2. การ
สรา้งเสรมิ
สขุภาพ
ครอบ
ครอบครวั 
 
 

4. การสรา้ง
เสรมิสขุภาพ
ครอบครวั 

9. หลกัการและ
แนวทางสรา้งเสรมิ
สขุภาพครอบครวั 

-แนวคิดเก่ียวกบัสขุภาพ
ครอบครวั 
- การเสรมิสรา้งสขุภาพ
ของสมาชิกในครอบครวั 
แตล่ะชว่งวยั(วยัทารก วยั
เดก็ วยัรุน่ วยัท างาน วยั
สงูอาย)ุ 

3 

 

5.วฒันธรรม
ทางอาหารกบั
การสรา้งเสรมิ
สขุภาพ
ครอบครวั 

10. วฒันธรรมทาง
อาหารกบัการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ
ครอบครวั 

- ภาวะโภชนาการ 
- แนวคดิเรื่องอาหารกบั
การปอ้งกนัโรค  
- ความหลากหลายของ
วฒันธรรมทางอาหารใน
บรบิทของสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
- หลกัการเลือกและ
จดัเตรียมบรโิภคอาหารท่ี
ถกูสขุลกัษณะและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3 
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 ส่วนที่ บทที่  แผนการเรียนรู้      สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

3. การ
จดัการ
สิ่งแวดลอ้ม
เพ่ือสขุภาพ
ชีวิตและ
ครอบครวั 

6.  อิทธิพล
ของปัจจยั
แวดลอ้มท่ี
สง่ผลตอ่
สขุภาพ
ครอบครวั 

11. อิทธิพลของ
ปัจจยัแวดลอ้มท่ี
สง่ผลตอ่สขุภาพ
ครอบครวั 

- ชีวิตครอบครวัและการ
เปล่ียนแปลง 
- ผลกระทบของความ
เจรญิทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม 
เทคโนโลยีท่ีสง่ผลกระทบ
ตอ่สขุภาพของบคุคลและ
ครอบครวั 
-สงัคมพหวุฒันธรรมและ
ผลกระทบตอ่สขุภาวะ
ของบคุคลและครอบครวั 
-การปรบัตวัของ
ครอบครวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงของปัจจยั
แวดลอ้ม 

3 

7. สิ่งเสพติด
กบัปัญหา
สขุภาพ
ครอบครวั
และชมุชน 

12. สิ่งเสพตดิกบั
วยัรุน่และผลกระทบ
ตอ่ความเขม้แข็งของ
ครอบครวัและชมุชน 

- ลกัษณะของสิ่งเสพตดิ
แตล่ะประเภท 
- ความรุนแรงของสิ่งเสพ
ตดิและผลกระทบของ
ปัญหาการเสพยส์ิ่งเสพ
ตดิท่ีมีตอ่ ตนเอง 
ครอบครวัและชมุชน 
-แนวทางการปอ้งกนั และ
แกไ้ขปัญหาสิ่งเสพติด 

3 
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    ส่วนที ่      บทที ่ แผนการเรียนรู้     สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

 8. กฏหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
การ
เสรมิสรา้ง
สขุภาพของ
ชีวิตและ
ครอบครวั 

13. กฏหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
เสรมิสรา้งสขุภาพชีวิต
และครอบครวั 

-พรบ.สิ่งเสพตดิใหโ้ทษ 
-พรบ.สาธารณสขุ 
-พรบ.การจดัการ
สิ่งแวดลอ้ม 
-พรบ.อาหารและยา 
-พรบ.การควบคมุโรค 
-พรบ.ขอ้มลูข่าวสาร 
-หลกัการทางศาสนา 
(กฏหมายชารีอะห)์ 
-พรบ.ควบคมุความสงบ
ในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
ฯลฯ 

3 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู ้
  แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

 
แผนการเรียนรู้  บทท่ี 1  แนวคิดเก่ียวกับชีวิตและครอบครัว เร่ือง ความรูท้ั่ วไปเก่ียวกับ
ครอบครวั จ านวนหน่วยกิต    2(1-2-3) เวลา 3 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
   ครอบครวัเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัท่ีสดุของชีวิตมนษุยท์กุคน เป็นจดุเริ่มตน้ในการท า
ใหมี้ชีวิตน าไปสู่ความสุขและสมบูรณใ์นการด ารงชีวิต อีกทัง้ยังเป็นสถาบนัท่ีคงทน เพราะมนุษย์
ทกุคนจะตอ้งอยู่ในสถาบนันีเ้น่ืองจากเป็นสงัคมกลุ่มแรกท่ีเราตอ้งเผชิญตัง้แตแ่รกเกิดจนเติบโตใน
ครอบครวั ซึ่งเป็นสิ่งท่ีบอกถึงสถานภาพ และบทบาทในสังคมท่ีเรามีส่วนร่วม ตลอดจนก าหนด
สิทธิและหนา้ท่ีสมาชิกมีตอ่กนั และสงัคม 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 
 1. บอกความหมาย ความส าคญัท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัชีวิตและครอบครวั (C)     
 2. อธิบายลกัษณะ บทบาทและหนา้ท่ี ของครอบครวัได ้(C)     
 3. บอกความแตกตา่งของครอบครวัในอดีตและปัจจบุนัได ้(C)    
  

ท่ี เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือ แหลง่การ

เรียนรู ้
การวดัและ
ประเมิน 

1 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบั
ครอบครวั 
- ความหมาย และ
ความส าคญัของ
ครอบครวั 
- บทบาทและหนา้ท่ี
ของครอบครวั 

ขัน้เตรียมการ 
1. ผูส้อนฉายภาพเก่ียวกบั
ครอบครวั ใหผู้เ้รียนด ู 
(5 นาที) 
2. สุม่ถามผูเ้รียน 5-6 คน 
จากภาพท่ีไดเ้ห็นวา่คิด 

1. รูปภาพ
เก่ียวกบั
ครอบครวั 
2. กระดาษสี 
3. ใบงาน
กิจกรรมท่ี 1   

1. สังเกตจากการ
แสดงความ
คิดเห็น 
2. สังเกตจาก
ความสนใจขณะ
ผู้สอนบรรยาย  
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ท่ี เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือ แหลง่การ

เรียนรู ้
การวดัและ
ประเมิน 

 - ลกัษณะและ
โครงสรา้งของ
ครอบครวั 
- ความแตกตา่งของ
ครอบครวัตามบริบท
เชิงวฒันธรรม จาก
อดีตถึงปัจจบุนั 

อะไรไดบ้า้งจากภาพ 
พรอ้มทัง้บอกความหมาย
ของครอบครวัตามท่ี
ผูเ้รียนเขา้ใจ (10 นาที) 
ขัน้สอน 
3. ผูส้อนและผูเ้รียนพดูคยุ 
สนทนา ในประเด็นภาพ
ฉายท่ีไดด้ ูแสดงความ
คดิเห็นจากภาพท่ีไดด้ ู
และชว่ยกนัสรุป
ความหมายของครอบครวั
ใหมี้ความถกูตอ้งและ
ชดัเจนยิ่งขึน้ (35 นาที) 
4. ใหผู้เ้รียนแตล่ะคน
วิเคราะหภ์าพท่ีเห็นลงใน
กระดาษสีตามท่ีผูส้อน
แจก โดยพบัเป็นกระดาษ 
8 หนา้  
ตามใบกิจกรรมท่ี 1  
“ครอบครวัของฉนั”  
 (20 นาที) 
5. สุม่ผูเ้รียนท่ีมีสญัลกัษณ์
รูปภาพบนกระดาษสีท่ี
ตวัเองเลือกออกมาเล่า   
ตามใบงานกิจกรรมท่ี 1 
ตามท่ีเขียน ใหเ้พ่ือนๆ ฟัง
หนา้ชัน้ (30 นาที) 

“ครอบครวั
ของฉนั 
4. VDO 
เก่ียวกบัความ     
แตกตา่งของ
ครอบครวัใน
อดีตและ
ปัจจบุนั 
3. กระ
ดาษบรู๊ฟ 
4. ใบงาน
กิจกรรมท่ี 2  
”ร  าลกึถึง
อดีต” 
5. ค าถาม
ผา่นทาง 
application 
kahoot 

3. ประเมินจาก
การท าใบงาน
กิจกรรมที่ 2  
4. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
และพฤติกรรม
การท างานกลุ้ม 
6. ประเมินจาก
การท า
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
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ท่ี เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือ แหลง่การ

เรียนรู ้
การวดัและ
ประเมิน 

  ขัน้ท ากิจกรรมกลุม่ 
6. ใหผู้เ้รียนแบง่กลุม่ 5 
กลุม่ ตามกระดาษสีท่ีแต่
ละคนไดเ้ลือก และ
อธิบายในการท ากิจกรรม
กลุม่  
(5 นาที) 
7. เปิด VDO เก่ียวกบั
ความแตกตา่งของ
ครอบครวัตามบริบทเชิง
วฒันธรรม จากอดีตถึง
ปัจจบุนั (10 นาที) 
8. ผูส้อนแจก
กระดาษบรู๊ฟใหแ้ตล่ะ
กลุม่ๆ ละ 1 ใบ โดยใหแ้ต่
ละกลุม่ชว่ยกนัคดิ และ
วิเคราะหจ์ากวีดีทศัน ์ถึง
ความแตกตา่งของ
ครอบครวัตามบริบทเชิง
วฒันธรรม จากอดีตถึง
ปัจจบุนั โดยท าออกมาใน
รูปแบบแผนผงัความคิด 
ตามใบงานกิจกรรมท่ี 2 
“ร  าลกึถึงอดีต” (20 นาที)      
9. สง่ตวัแทนกลุม่ออกมา
สรุปและน าเสนอ (25 นาที)  
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ท่ี เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือ แหลง่
การเรียนรู ้

การวดัและ
ประเมิน 

  

ขัน้ตรวจสอบผลงานและ
ทดสอบ 
10. ใหผู้เ้รียน (รายบคุคล)
รว่มตอบค าถามจาก
กิจกรรมท่ี 3 “ง่ายๆ ถาม-
ตอบ”  ผา่นทาง 
application kahoot  
(10 นาที) 
11. ผูส้อนสรุปและสุม่
ผูเ้รียน 3-4 คน ในประเดน็
ไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้ง (10 นาที) 
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ภาคผนวก จ 
-  หนงัสือรบัรองจรยิธรรมผลการพิจารณาวิจยัในมนษุย ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพิชามญช ์ จนัทรุส 
วัน เดอืน ปี เกิด 11  เมษายน  2523 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัสงขลา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2547 ปรญิญาตรี ศกึษาศาสตรบณัฑิต (สขุศกึษา)   

จาก มหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  2553 ปรญิญาโท ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (สรา้งเสรมิสขุภาพ) 
จาก มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี  
พ.ศ. 2563 ปรญิญาเอก การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (สขุศกึษาและพลศกึษา)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 62 หมู ่4 ต าบลหนา้ถ า้  อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา   
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