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บทคัดย่อภาษาไทย 

60262317 : การสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

นาย วุฒิชัย เทียมยศ: การจัดการเรียนรู้ท้องถ่ินศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : 
อาจารย์ ดร. อนัน ปั้นอินทร์ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง หนองจอก
บางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์  3) ศึกษาความสามารถในการสร้างผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา และ 4) แบบประเมินความสามารถในการสร้าง
ผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t–test for dependent) 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนบ่อยครั้ง 

2. ผลการเรียนรู้ เรือ่ง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความสามารถในการสร้างผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับดี 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60262317 : Major (TEACHING SOCIAL STUDIES) 
Keyword : COMMUNITY-BASED LEARNING, ELCTRONIC MEDIA, LIFELONG LEARNING SKILLS 

MR. WUTTICHAI TIAMYOD : COMMUNITY-BASED LEARNING COUPLED WITH 
ELCTRONIC MEDIA IN LOCAL STUDIES LESSON TO DEVELOP LIFELONG LEARNING 
SKILLS IN MATHAYOM-FOUR STUDENTS THESIS ADVISOR :  ARNON PUNAIN, Ph.D. 

This study aimed to 1) examine lifelong learning skills of Mathayomsuksa 4 students 
using community-based learning and electronic media, 2) compare learning achievements of 
Mathayomsuksa 4 students before and after studying Nong Chok, Bangkok Sud Burapha lesson 
through community-based learning and electronic media, and 3) study productive competency in 
electronic media task of Mathayomsuksa 4 students after using community-based learning and 
electronic media. The participants included 35 students in Mathayom 4/8 enrolled in the second 
semester of 2019 school year from Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School, Secondary Educational 
Service Area Office 2, Nong Chok District, Bangkok. 

The research instruments consisted of 1) lesson plans, 2) Lifelong Learning Skills 
Questionnaire, 3) Lesson Test about Nong Chok, Bangkok Sud Burapha, and 4) Rating Scales for 
Productive Competency in Electronic Media Task. The data were analyzed by mean, standard 
deviation, and t-test dependent. 

The findings were as follows: 

1. Mathayomsuksa 4 students’ overall lifelong learning skills were often performed 
after using community-based learning and electronic media. 

2. Mathayomsuksa 4 students’ learning achievements on Nong Chok, Bangkok Sud 
Burapha lesson through community-based learning and electronic media were significantly higher 
than those before learning at the .05 level. 

3. Mathayomsuksa 4 students’ productive competency in electronic media tasks after 
using community-based learning and electronic media was at a good level. 
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ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ทำให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำวิทยานิพนธ์ให้มีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ท่ี
ช่วยทำให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการทำวิจัย ขอขอบพระคุณคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๔  กรุงเทพมหานคร ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้จน
ทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ ขอบพระคุณ พี่ณยศ  สงวนสิน ท่ีคอยกระตุ้นและช่วยแนะนำความรู้
เพิ่มเติมในการทำวิจัย ขอบคุณน้องภูวดล  วิริยะ น้องสิปปกร บุนนาค และน้องยศพล ไชยโกษี รุ่นน้อง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีให้คำแนะนำและเป็นท่ีปรึกษาเรื่องขั้นตอนการดำเนินงาน
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การศึกษานั้นถือเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ เป็นเรื่อง
ท่ีรัฐบาลให้ความสำคัญและได้ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาโดยตลอด ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ว่า“งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญท่ีสุด
อย่างหนึ่งของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริงท่ีทราบกันดีแล้ว 
ระยะนี้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้ังมีสัญญาณบางอย่างเกิดข้ึนด้วยว่า พลเมือง
ของเราบางส่วนเส่ือมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเป็นอาการท่ีน่าวิตก ว่าถ้าหากยังคง
เป็นอยู่ต่อไป เราอาจเอาตัวไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นนี้นอกจากเหตุอื่นแล้ว ต้องมีเหตุมาจาก
การศึกษาด้วยอย่างแน่นอน จึงพูดได้เต็มปากแล้วว่าเราจะต้องจัดงานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น” 
(คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560) 
 จากพระบรมราชโชวาทด้านการศึกษาท่ีกล่าวในข้างต้นนั้น มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (สำนักวิชาการ 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561) ระบบการศึกษามีความสำคัญอย่างมาก เมื่อประเทศมี
ระบบการศึกษาท่ีดีก็จะส่งผลให้ประชากรในประเทศนั้นเกิดความรู้ท่ีดี สามารถนำมาใช้พัฒนาคนให้มี
ความสามารถท่ีจะใช้ประกอบสัมมาอาชีพและเอาตัวรอดได้ พัฒนาให้มนุษย์ได้เติบโตท้ังทางด้าน
สมองสติปัญญาควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข รวมท้ังช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสำนึกและคุณธรรมเป็นผู้เจริญทางปัญญาและจิตใจ ซึ่งคน
เหล่านี้นอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแล้วยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและ
ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญามีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก พร้อมกันนี้ได้ปรับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ
ทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งได้ช้ีให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการ
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พัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย ให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมท้ังด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงเพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้
ได้อย่างมั่นคง แนวทางการพัฒนาดังกล่าว มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิต
สาธารณะ พร้อมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต อันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็น
ไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หากพิจารณาในรายละเอียด จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษานั้นเปิดโอกาส
ให้กับชุมชนท้องถิ่น ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามบริบทความต้องการใน
แต่ละพื้นท่ี ดังความในมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ัง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง
ต่อไปนี้ (1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่ องการจัดการ
การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  (3) 
ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา (4) 
ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และ (5) ความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข จากเนื้อความท่ีได้กล่าวมา อนุมาน
ได้ว่า การให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษานั้น ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้เรียน 
 การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยไม่แปลกแยกจากท้องถิ่นนั้นผู้สอนต้อง
ปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอน จากการให้ผู้เรียนเรียนจากหนังสือเพียงเล่มเดียวในห้องเรียน
ไปสู่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของตนเองท้ังด้านชีวิต 
เศรษฐกิจ อาชีพ และสังคมอย่างลึกซึ้ง ท้ังสามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นมาพัฒนาความเป็นอยู่ใน
ชีวิต อาชีพ และสังคมให้ดียิ่งขึน้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 54) ท้ังนี้การถ่ายทอด
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เนื้อหาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเกิดทัศนคติต่อเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอนั้นจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้ส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างแท้จริง สามารถตอบสนองความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
ดังท่ี สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 38) ได้กล่าวไว้ว่าส่ือการเรียนรู้จะเป็นส่ือกลางใน
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง สามารถเช่ือมโยงแหล่งความรู้ท่ีอยู่ไกลตัวผู้เรียนมาสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนได้
ภายในเวลาอันรวดเร็ว  
 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ เป็นหนึ่งในสาระสำคัญของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกล่าวถึงหลักการในการการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ โดยเน้นรูปแบบการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิ
สังคม กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นท่ีชุมชน โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นท่ี ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดำเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา และเป็นจุดเช่ือมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ 
และประเทศสู่ชุมชน เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นท่ี ท้องถิ่นและชุมชน (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 20) การพัฒนาตามจุดเน้นดังกล่าวนั้น
ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสอดคล้อง
กับสภาพของเมืองและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ (2557: 5) ระบุว่า พื้นท่ีชุมชน
ให้เป็นสถานท่ีเรียนรู้ของคนในชุมชนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น ความรู้ของชุมชนเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาและการปรับตัวของชุมชนเป็น
ความรู้ท่ีเรียกกันว่า “ภูมิปัญญา” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท่ีมาจากประสบการณ์จริง มีความเป็นบูรณาการ
สูงท้ังในเรื่องของกาย ใจ สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีวัฒนธรรมเป็นฐาน มีการเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมท่ี
ลึกซึ้งและเน้นความสำคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุนิยม การเรียนรู้ของชุมชนมีความเป็นพลวัตสูง 
เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ท่ีเอาชีวิตและปัญหาเป็นตัวต้ัง เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะ
การร่วมคิดร่วมมือกันปฏิบัติ มีการส่ือสารแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลท่ีแตกต่างหลากหลาย ลดความ
ขัดแย้ง เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการยกระดับบุคคลและพัฒนาชุมชนเป็นการเรียนรู้ท่ีทำให้เกิด 
การคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ นอกจากนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานยังสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นรูปแบบการให้ผู้เรียนทำงานด้วยกันในกลุ่มย่อย ได้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับ ความสามารถส่งเสริม
การช่วยเหลือร่วมมือกันระหว่างผู้เรียน ท่ีมีความสามารถต่างกันเป็นการทำให้เด็กอ่อนได้เรียนรู้ และ
ปฏิสัมพันธ์กับคนท่ีเก่งกว่าเด็กเก่งจะเรียนรู้ ท่ีจะอดทน และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้นเมื่อทุกคนร่วมมือกันทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ผู้สอนท่ีใช้การ
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เรียนรู้แบบร่วมมือจัดการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนมีความเปล่ียนแปลง ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ส่ือสารได้ดีขึ้น มีการพัฒนาทักษะการคิด มีความร่วมมือและเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น ความ
ขัดแย้งลดลง มีการยอมรับ การช่วยเหลือและไว้วางใจผู้อื่น ตลอดจนมีความเช่ือมั่นเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และมีสุขภาพจิตดี  (ชนาธิป พรกุล, 2554: 102)  
 ปัจจุบันกระแสของการโหยหาอดีตนั้น กำลังได้รับความสนใจและเป็นท่ีหลงใหลของผู้คนท่ี
สับสนกับความวุ่นวายในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ (ชวนพิศ สิริพันธนะ, 2557: 3) กระแส
การพัฒนาของประชาคมโลก ได้เริ่มมาให้ความสำคัญกับระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในเขตเมืองและใน
เขตชนบทท่ีประสานสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับระบบวิธีการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ท้ังนี้ก็เพื่อจะ
นำไปสู่ส่ิงท่ีเรียกว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งก็หมายถึงการมีระบบวัฒนธรรมแห่งการพึ่งตนเอง โดย
การกลับไปทบทวนและศึกษาทำความเข้าใจถึงระบบความคิด  ความเช่ือ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามต่าง ๆ ท่ีบรรพบุรุษของแต่ละท้องถิ่นได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านาน 
นอกจากนี้รัฐบาลยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระแสวัฒนธรรมท้องถิ่น  ได้ให้ความสำคัญแก่วง
วิชาการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมแขนงอื่น ๆ มีการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ได้เปิดการเรียนการสอน
อย่างกว้างขวาง การเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นตน จึงเป็นหนทางสำคัญยิ่งท่ีจะปลูกฝังนิสัยรักถิ่นให้
เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ เพราะเมื่อมนุษย์ได้เรียนรู้เรื่องท้องถิ่นของตน มีความรัก ศรัทธาท้องถิ่น
ของตนแล้ว ก็จะปกป้องรักษาช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าและน่า
อยู่สำหรับทุกคน (จักรภัทร พงศ์ภัทระ, 2546: 6) ซึ่งสอดคล้องกับ ถวัลย์ มาศจรัส (2539: 73) กล่าว
ว่าแต่ละท้องถิ่นล้วนมีตำนาน ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของตนเอง นอกจากนี้ยังมี
เรื่องราวอีกมากท่ีคนในท้องถิ่นเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา หากแต่ส่ิงท่ีเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหล่านั้น
ล้วน แต่มีประวัติความเป็นมาท่ีควรค่าแก่การศึกษาและเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของตน 
 การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 นี้ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาเปล่ียนแปลง         
ในหลาย ๆ ด้าน เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นส่ิงสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ และ
กลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยในชีวิตประจำวัน เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การส่ือสาร การคมนาคม ใน
ด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีกลายเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ท้ังผู้เรียนและผู้สอนสามารถสร้าง
รูปแบบการเรียนการสอนเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ได้หลากหลายมากขึ้น ในห้องเรียนปัจจุบันได้มีการ
นำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
เช่น วิดีโอคอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ 
ได้ทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีง่ายขึ้นและมีความสำคัญต่อกระบวนการศึกษาอย่างลึกซึ้ง  
เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ถูกเตรียมไว้สำหรับใช้ในโรงเรียน และจะสร้างการเปล่ียนแปลงในระบบการเรียน
การสอนท้ังหมด อีกท้ังเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างกระบวนการรับรู้  เรียนรู้เผยแพร่



 5 
 
ข้อมูล และสารสนเทศท่ีถูกจัดอยู่ในระบบดิจิตอล ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ การแสดง
ความคิดเห็นและการเสริมต่อยอดความรู้ เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งท่ีทำให้ข้อมูลความรู้ มีลักษณะท่ี
เคล่ือนไหว เติบโตมีชีวิตสามารถถอดจากประเด็นเล็ก ๆ หรือความรู้ขนาดเล็กสู่ความรู้ท่ีมีขนาดใหญ่
และเช่ือมโยงไปสู่ความรู้อื่นและการนำไปปฏิบัติจริงได้ (เศกญาณ ผดุงสัตยวงศ์, 2553: 31) 
 เทคโนโลยีท่ีนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น มีมากมายหลายรูปแบบ รูปแบบท่ีนิยม
มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนปัจจุบันก็คือเทคโนโลยี  ท่ีเป็นส่ือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Portfolio) หรือแม้กระท่ังรูปแบบการเรียนการสอน เช่น อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) ส่ือในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับส่ืออย่างใดอย่างหนึ่งดังท่ี        
ศรีศักดิ์ จามรมาน (2549: 33) กล่าวไว้ว่าการเรียนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภทซึ่งมีส่วนท่ีสำคัญ
คือคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์  (Interactive books) ซึ่งง่าย
ต่อการใช้เพื่อการเรียนรู้ ดูอ่านและฟังเรื่องราวทั้งหมดสามารถเลือกเรียนรู้ได้ โดยมีท้ังภาพเคล่ือนไหว
เสียงประกอบทำให้เกิดสถานการณ์จำลองอันจะทำให้เกิดความสนใจท่ีต่อเนื่อง สอดคล้องกับ 
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2545: 11) ได้กล่าวถึงการนำเอาภาพนิ่ง (Still Picture) ภาพเคล่ือนไหว 
(Animation) ภาพวีดีโอ (Digital Video) และเสียง (Sound) ข้อความ (Text) มาผสมผสานเข้า
ด้วยกันโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางในการผสมผสาน  เพื่อให้มีการโต้ตอบหรือ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ใช้ในลักษณะต่าง ๆ หลายแบบส่งผลให้งานมีความน่าสนใจและน่าติด
ตามท่ีเรียกว่าส่ือประสม (Multimedia) ก็เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกัน ซึ่งส่ืออิเล็กทรอนิกส์นี้มี
บทบาทต่อการดำรงชีวิตของสังคมปัจจุบัน ท่ีการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน หรือใน
สถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่การเรียนรู้นั้นสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกสถานท่ี ทุกเวลา และทุกช่วงวัยของ
ชีวิต จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่าผู้เรียนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น นั้นมีความสนใจ และมีความสามารถใน
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างชำนาญ มีการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐกานต์ บุญนนท์ (2550: 1) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่น
ท่ีมีอายุระหว่าง 15-24 ปี กลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพและความสามารถ อีกท้ังยังเป็นกลุ่มคนส่วน
ใหญ่ ท่ีจะกำหนดทิศทางและกำลังซื้อของตลาดสินค้าอิ เล็กทรอนิกส์ วัยรุ่นเป็น ช่วงวัย ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ท้ังทางด้านกิจกรรมความสนใจความคิดเห็น
และบุคลิกภาพท่ีแตกต่างไปจากคนวัยอื่น ๆ การศึกษาทำความเข้าใจในลักษณะต่าง ๆ ของวัยรุ่น
อย่างเจาะลึกจึงเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับผู้สอนท่ีมีผู้เรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่น เพื่อวางแผนกิจกรรมการเรียน
การสอนและประยุกต์ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความทันสมัยและตรงกับความสนใจของผู้เรียน เช่น การใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 ท่ีมีจุดเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือตำราเรียน และส่ือการเรียนรู้
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ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและ
สถานท่ี สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการผลิตส่ือตำรา ส่ือวีดิทัศน์ ส่ือดิจิทัลท่ี
มีคุณภาพมาตรฐาน และจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานและหลากหลาย อาทิ  พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน ฯลฯ สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เข้ารับบริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง อีกท้ังยังส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
และเครือข่ายสังคมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุก
ช่วงวัย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 142)  
 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบต้ังใจ
และไม่ต้ังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตท่ีจะเรียนรู้รับรู้ได้สูงสุดตลอดเวลาและ  ทุก
สถานท่ี ทุกแหล่งเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นทักษะท่ีจําเป็นสำหรับมนุษย์ในการใช้ชีวิตและ
การทำงาน ท่ีต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับตนเองให้สามารถ แข่งขัน
ในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดและทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ทักษะท่ีจําเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 1. ทักษะ
การคิด ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์  
ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ทักษะการคิดคํานวณ และทักษะการคิดแก้ปัญหา 2. ทักษะการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการวิจัย 3. ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วย 2 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการส่ือสาร (สุบิน ไชยยะ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และปิยพงษ์ สุเมตติกุล , 
2558: 40)  
 การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต นั้นจึงมีความสำคัญในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ท่ีควรปลูกฝังหรือสร้างให้เกิดข้ึนในทุกช่วงวัยของชีวิต จากการวิเคราะห์ผู้เรียนของผู้วิจัย พบว่าผู้เรียน
ยังไม่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเท่าท่ีควร เนื่องจากอาจเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว ยังไม่ถึงแก่เวลา ซึ่ง
ในชีวิตประจำวันผู้เรียนก็เรียนหนังสือเป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรส่งเสริมหรือทำให้ผู้เรียนนั้น
เห็นถึงความสำคัญของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างเป็น
ปกติ  ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะ ศักด์ิเจริญ (2558: 46) การเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือการศึกษาตลอดชีวิต 
นับเป็นกระแสหลักของสังคมในปัจจุบันที่ต้องการให้ประชาชนในสังคมได้ตระหนักถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องท่ีไม่ได้ส้ินสุดลงหลังจบการศึกษา  การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการศึกษาตลอดชีวิตเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกไปในวิถีชีวิตของมนุษย์ เป็นส่ิงท่ีเกิดมาพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทาง
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สังคมท่ีความรู้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นมีอยู่หลายกิจกรรม   
  การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สอนอาจถ่ายทอดประเด็นดังกล่าวนี้ โดยเริ่ม
จากการให้ผู้เรียนประเมินตนเอง จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อธิบายวิธีการในการพัฒนาตนเองไปสู่
การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน โดย
อาจเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังท่ีเป็นทางการในเนื้อหาหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีไม่เป็น
ทางการตามความต้องการ ปัญหา ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน การส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการนำตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้เรียนได้เห็นวิถีชีวิต ตัวอย่างบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นท่ี
รู้จัก และการปฏิบัติจริง วิเคราะห์และประเมินปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต ด้วยการต้ังคำถามชวนคิดให้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิดการทำตาม จนผู้เรียนเกิดการยอมรับและ
พัฒนาตนเอง เกิดเป็นพฤติกรรมและอุปนิสัย และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนและผู้เรียนมี
การส่ือสาร สะท้อนผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ มีระบบการกำกับ ติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ท้ังนี้ การจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น ผู้สอนควรต้อง
เป็น ตัวอย่ าง ท่ี ดี ด้วย นั่ น คือ  มี ความรู้  รู้ จักแสวงหาความรู้  และเป็น ผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต  
(สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2557: 23) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ท่ีรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีความสำคัญจำเป็นโดยเฉพาะในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงช้ันสุดท้ายของการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้เรียนนั้นมีความ
พร้อมในการเรียนและการรับรู้เนื้อหาประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี 
 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นเขตพื้นท่ีการปกครองท่ีต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออกสุดของ
กรุงเทพมหานคร ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตปกครองท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร           
ซึ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีลุ่ม มีลำคลองสายหลักและคลองสาขาเป็นจำนวนมาก จัดเป็นเขตชาน
เมืองท่ีมีอาคารตึกสูงไม่มากนัก ในอดีตลำคลองถือเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีมีสำคัญในการสัญจร
ระหว่างกรุงเทพไปสู่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี แต่ปัจจุบันการสัญจรโดยใช้ถนนนั้น  มีความ
รวดเร็วสะดวกสบายมากกว่าทางน้ำ ความสำคัญของคูคลองต่าง ๆ จึงลดลงเป็นอย่างมาก พื้นท่ี
เหล่านี้จึงกลายเป็นพื้นท่ีรับน้ำของกรุงเทพมหานคร ฝ่ังตะวันออกในช่วงฤดูฝนเพื่อบรรเทาอุทกภัย 
โดยการเร่งผันน้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกง ผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง ท่ี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญด้านเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาท ทำให้วิถีชีวิตแบบในอดีตนั้นค่อยๆ 
หายไปตามกาลเวลา กล่าวคือ มิติในด้านสภาพสังคมกาลเวลานั้นเปล่ียนไป แต่มิติในด้านท่ีต้ังของ
สถานท่ีนั้นยังคงอยู่ ผู้คนยังใช้ชีวิตในพื้นท่ีเดิมโดยปรับตัวไปตามสมัย จากการวิเคราะห์พื้นท่ีทำให้เห็น
ว่าจุดเด่นท่ีเป็นลักษณะร่วมของพื้นท่ีบริเวณนี้ คือ แม่น้ำ ลำคลอง ความเป็นอยู่ท่ีผูกพันกับสายน้ำ 
ก่อให้เกิดวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีการสร้างบ้านติดกันเรียงรายไปตลอดสองฝ่ังคลอง ทำให้เกิดเป็น
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ชุมชน มีตลาด วัด สุเหร่า การอยู่ร่วมกันของประชาชนท่ีมีความแตกต่างในด้านศาสนา ไม่ว่าจะเป็น 
พุทธ คริสต์ อิสลาม ซึ่งมีความรักใคร่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสันติสุข ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของพี่น้องต่างศาสนาเป็นส่ิงยึดโยง ให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง ประวัติศาสตร์ความเป็นท้องถิ่นหนอง
จอกนั้น มีความน่าสนใจและต้องมีการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ รักและภูมิใจในท้องถิ่น
ของตนเอง แต่เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นท่ีรับรู้ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นหลังน้อยมาก เนื่องด้วยความ
เจริญในลักษณะของการเปล่ียนเป็นชุมชนเมืองนั้น ทำให้สภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีค่อย ๆ 
พัฒนาเปล่ียนแปลงรูปแบบไป ดังนั้นการอนุรักษ์ รวบรวมสืบทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ นั้น จึงเป็นส่ิง
สำคัญท่ีต้องเร่งปลูกฝัง ให้เกิดกับคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะตัวผู้เรียนท่ีถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีจะ
เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นสถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ีบริการด้านวิชาการให้แก่
ผู้เรียนและชุมชน ซึ่งประชากรผู้เรียนของโรงเรียนมีความหลายหลายมาจากพื้นท่ีต่าง ๆ  ท้ังในพื้นท่ี
เขตหนองจอก  เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง รวมไปถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้เรียนท่ีมาจากต่างพื้นท่ี
นั้น จะมีความรู้ในประวัติความเป็นมาของเขตหนองจอก อันเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนนั้นน้อยมาก ซึ่ง
อ้างอิงได้จากผลการเรียนรู้ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา ท่ีเปิดสอนเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตร  
ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเขตหนองจอก 
ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้มีการนำชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปแบบของส่ือการเรียนรู้ ปราชญ์ผู้รู้ในท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีในพื้นท่ีเขตหนองจอก 
โดยออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ วิจารณ์  พานิช (2557: 89) 
ท่ีให้ทัศนะว่า โรงเรียนต้องแสวงหาแนวทางจัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับองค์กรหรือกลไกต่าง ๆ ใน
ชุมชนและในสังคม นั่นคือ การเรียนรู้แบบ “สถานท่ีเป็นฐาน” (Place-Based Learning : PBL) 
เรียกว่า การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning : CBL)  ซึ่งมีความแตกต่าง
จากการเรียนการสอนแบบเดิม กล่าวคือ การเรียนรู้แบบเดิมผู้เรียนรับการถ่ายทอดจากผู้สอนโดยตรง 
(Reception Learning) ในขณะท่ีการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบ 
(Discovery Learning) มีการวิเคราะห์ การประเมิน และการแก้ปัญหา โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้  (มณฑล จันทร์แจ่มใส, 2558: 148) ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนรายวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ และเข้าไปศึกษาเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ชนาธิป พรกุล (2554: 
34) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้นั้นได้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบ 
คือ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการหาความรู้และความหมายด้วยตนเอง มี
การวิเคราะห์ การประเมิน การวางแผน และการแก้ปัญหา ครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
อยากรู้อยากเห็นในเรื่องท่ีจะเรียน ซึ่งอาจมีการทำเป็นกลุ่มหรือทำตามลำพัง ผู้เรียนจะค้นพบความรู้
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ด้วยตนเอง จะมีความเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีเรียน (Learn how to learn) ทำให้มีโอกาส
แลกเปล่ียนวิธีคิด และทำให้มีการพัฒนาทางปัญญาได้มากขึ้น  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้ชุมชนเป็นแหล่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังหรือเป็นกระบวนการเรียนการสอนในชุมชน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในองค์ความรู้ท่ีกำหนดจากชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนท้ังด้าน
กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล (บุญสืบ โสโสม, 2553: 343) การเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานจะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในหลายทักษะนั้นถือเป็นส่วน
หนึ่งท่ีมีความเกี่ยวข้องของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน มาออกแบบเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง เป็นกลยุทธ์ท่ีนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ ว่าตนเอง
ประสงค์จะเรียนรู้อะไร โดยมีชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้อันกว้างขวางท่ีจะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  1) ขั้นวางแผนเตรียมความพร้อม 
2) ขั้นดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน  3) ขั้นสะท้อนคิด และ 4) ขั้นประเมินผล ซึ่งในทุกขั้นตอนการจัด
กิจกรรม มีการนำส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนสะท้อนผลความรู้โดย
การผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีผู้วิจัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อส่งเสริมให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียน   
 จากสภาพบริบทของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิด
ความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนองจอก
บางกอกสุดบูรพา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปเรียนรู้จากชุมชนร่วมกับการนำส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ เกิดทักษะต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสะท้อนผลการศึกษาออกมาเป็นผลงานส่ืออิเลกทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานท่ี
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองต้ังแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการชองการจัดการเรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หากพิจารณาในรายละเอียด จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษานั้น เปิดโอกาส
ให้กับชุมชนท้องถิ่นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามบริบทความต้องการในแต่
ละพื้นท่ี ดังความในมาตรามาตรา 23 ท่ีระบุไว้ว่า การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้  (1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึง
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมท้ังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา (4) ความรู้ และทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และ (5) ความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข จากเนื้อความท่ีได้กล่าวมา อนุมานได้ว่า การให้
ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษานั้น ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีนำเอาบริบทท่ีมีอยู่จริงใน
ชุมชน เข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ท่ีกล่าวมาข้างต้น ซึ่งขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จาก Owens และWang (1996) ได้กล่าวถึงขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการกำหนดกรอบหรือการ
วางแผน 2) ขั้นดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3) ขั้นการสะท้อน Introduction to Community-
Based Learning  ได้สรุปข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้    ชุมชนเป็นฐาน มี 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การเตรียมการ  2) การปฏิบัติการ 3) การสะท้อน และ 4) พิสูจน์และสรุปผล สอดคล้องกับ 
ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ (2557: 78) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มี 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นกลยุทธ์การเรียนรู้ 3) ขั้นสู่ผลสะท้อนคิด และ 4) ขั้น
ประเมินประสิทธิผล สอดคล้องกับ วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ (2561) ท่ีได้กล่าวถึงขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มี 3 ขั้นตอน 1) ขั้นวางแผน/เตรียมการ 2) ขั้นดำเนินการ และ 3) ขั้น
ประเมินผล 
 จากการศึกษาความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดย
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ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มี 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ขั้นวางแผนเตรียมความพร้อม 
2) ขั้นดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 3) ขั้นสะท้อนคิด และ 4) ขั้นประเมินผล ซึ่งในงานวิจัยในครั้งนี้ได้
นำเอาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน  
 การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ทักษะการคิด ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ทักษะการคิด
คํานวณ และทักษะการคิดแก้ปัญหา 2. ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะ
การรู้สารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ 
และทักษะการวิจัย 3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วย 2 ทักษะย่อย 
ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการส่ือสาร 
    การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีความสำคัญในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ท่ี
ควรปลูกฝังหรือสร้างให้เกิดขึ้นในทุกช่วงวัยของชีวิต จากการวิเคราะห์ผู้เรียนของผู้วิจัย พบว่าผู้เรียน
ยังขาดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสำคัญ เนื่องจากอาจเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว ยังไม่ถึงแก่เวลา ซึ่งใน
ชีวิตประจำวันผู้เรียนก็เรียนหนังสือเป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรส่งเสริมหรือทำให้ผู้เรียนนั้น
เห็นถึงความสำคัญของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างเป็น
ปกติ  ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะ ศักด์ิเจริญ (2558: 46) การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการศึกษาตลอดชีวิต 
นับเป็นกระแสหลักของสังคมในปัจจุบันที่ต้องการให้ประชาชนในสังคมได้ตระหนักถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องท่ีไม่ได้ส้ินสุดลงหลังจบการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการศึกษาตลอดชีวิตเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกไปในวิถีชีวิตของมนุษย์ เป็นส่ิงท่ีเกิดมาพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีความรู้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นมีอยู่หลายกิจกรรม 
            ซึ่งในงานวิจัยเรื่องนี้ ได้มีการนำเอารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้แก่นักเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยดังรูปภาพท่ี  1    
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รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

คำถามการวิจัย  
 1. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับใด 
 2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 3. ความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วย   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับใด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์  



 13 
 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  
 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับบ่อยครั้ง 
 2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับดี  
 

ขอบเขตในการวิจัย 
 1. ตัวแปรที่ศึกษา สำหรับในการวิจัยคร้ังนี ้ประกอบด้วย 
  1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 
   1.2.1 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.2.2 ผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
   1.2.3 ความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอทรอนิกส์  
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นท่ีเขตหนองจอก จำนวน 3 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ และโรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔  จำนวนนักเรียนท้ังหมด 967 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 ของ
โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม 
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 3. เนื้อหา 
  ในการวิจัยในครั้งนี้  กำหนดเนื้อหาขึ้น เพื่ อให้มีความสอดคล้องกับรายวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส30232 ซึ่งเนื้อหาของบทเรียนเป็นไปในเชิงบูรณาการ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับบริบทพื้นท่ีของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีขอบเขตของเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
   3.1 สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก 
   3.2 ประวัติความเป็นมาของเขตหนองจอก  
   3.3 ประเพณีและความเช่ือของชุมชนเขตหนองจอก 
   3.4 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนเขตหนองจอก 
   3.5 เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชนเขตหนองจอก 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ทดลอง   
  ดำเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ในคาบเรียนรายวิชา ส30232 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้เวลาทดลอง 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
จำนวน   14 คาบเรียน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้ท้องถ่ินศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส30232 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562  ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ซึ่งเป็นการบูรณาการเนื้อหาความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของเขตหนองจอกท้ังด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยได้ลำดับขอบเขตเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ 1) 
สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก 2) ประวัติความเป็นมาของเขตหนองจอก  3) ประเพณีและความ
เช่ือของชุมชนในเขตหนองจอก 4) วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนเขตหนองจอก และ 5) เศรษฐกิจ
และอาชีพของชุมชนในเขตหนองจอก 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาชุมชน การนำเอาเรื่องราวท่ีนักเรียนสนใจในชุมชนมา
ศึกษาเรียนรู้ โดยใช้การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ จากสำรวจพื้นท่ีชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ขั้นวางแผนเตรียมความพร้อม        
2) ขั้นดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 3) ขั้นสะท้อนคิด และ 4) ขั้นประเมินผล 
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 3. สื่ออิ เล็กทรอนิกส์  หมายถึง ส่ือต่าง ๆ ในรูปแบบมัลติมี เดีย วิ ดีทัศน์  กราฟิก  
แอนนิเมช่ัน เสียง ภาพ นำมาผสมผสานกันจากนั้นนำเสนอโดยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์หรือส่ือ
อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีนำมาใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
 4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาชุมชน การนำเอาเรื่องราวที่นักเรียน
สนใจในชุมชนมาศึกษาเรียนรู้ โดยใช้การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ จากสำรวจพื้นท่ีชุมชน 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผนเตรียม
ความพร้อม 2) ขั้นดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน  3) ขั้นสะท้อนคิด และ 4) ขั้นประเมินผล ซึ่งใน      
ทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีการนำส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียน
สะท้อนผลความรู้โดยการผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 5. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถหรือการ
ปฏิบัติตนของนักเรียน อันเกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็น
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการพัฒนาตนเอง ท่ีจะเรียนรู้ รับความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ในทุกท่ีทุกเวลา สามารถบูรณาการความรู้ใหม่และความรู้เดิมมาใช้ในชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบไปด้วย 1) ทักษะการคิด 
ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการ
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ทักษะการคิดคำนวณ และทักษะการคิดแก้ปัญหา 2) ทักษะการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ทักษะ
การทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการวิจัย และ 3) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ประกอบด้วย 2 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะการ
ส่ือสาร วัดได้จากแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบวัดให้คะแนนแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
 6. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  
 7. ความสามารถในการสร้างผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมใน
การสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา วัดได้จากแบบประเมินความสามารถใน
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การผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบวัดให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 3 ระดับ 
 8. นักเรียน หมายถึง ผู้ท่ีกำลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์สิงหเสนี) ๔ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ท่ีเรียนใน
รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส30232 เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้พัฒนานักเรียนตามแนวทางของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสมดุลในทุก ๆ 
ทักษะ 
 2. ได้แนวทางเลือกในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีบทบาท
หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการสำรวจชุมชน เข้าใจถึงบริบทท่ีมีอยู่จริ งใน
ชุมชนท้องถิ่นของตน ส่งเสริมให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                        
              ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  1.2 หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
  1.3 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และมโนทัศน์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 
 2. ข้อมูลพื้นฐานของเขตหนองจอก 
  2.1 สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก 
  2.2 ประวัติความเป็นมาของเขตหนองจอก  
  2.3 ประเพณีและความเช่ือของชุมชนเขตหนองจอก  
  2.4 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนเขตหนองจอก  
  2.5 เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชนเขตหนองจอก 
 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning) 
  3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  3.2 ทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  3.3 หลักการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  4.1 ความหมายของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  4.2 ประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  4.3 วัตถุประสงค์ของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน 
  4.4 ลักษณะการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน 
  4.5 ประโยชน์ของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน 
  4.6 ขั้นตอนกระบวนการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 5. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5.1 ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  5.2 ความหมายของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5.3 ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5.3 องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. ความสามารถในการสร้างผลงาน 
  6.1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการสร้างผลงาน 
  6.2 การประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน 
 7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
1. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
           1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                      
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข      
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทำงาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ
ส่ือสาร การทำงานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม

บริบทและจุดเน้นของตนเอง 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  
การดำรงชีวิตของมนุษย์ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม        
การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา  
ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความ
แตกต่าง และมี คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยได้กำหนดสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
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 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความสำคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการ
ดำเนินชีวิตอย่าง  สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบท่ีเกิด
จากเหตุการณ์สำคัญในอดีต  บุคคลสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในอดีต ความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมท่ีสำคัญของโลก   
 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
2. เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 

รวมท้ังมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ังมี
ศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อในช้ันสูงตามความประสงค์ได้ 

3. มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย                 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. มีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม  มีจิตสำนึก 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และส่ิงแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มุ่งทำประโยชน์ และสร้างส่ิงท่ีดีงามให้กับสังคม 

5. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีนำตนเองได้ และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

   มาตรฐาน ส  1.2  เข้ าใจ  ตระหนักและปฏิบั ติตนเป็นศาสนิ กชน ท่ีดี   และธำรงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
   มาตรฐาน  ส 2.1     เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ

ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

   มาตรฐาน  ส 2.2      เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และ
ธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
   มาตรฐาน ส.3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ 

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมท้ังเข้า ใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

   มาตรฐาน ส.3.2    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
   มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็น
ระบบ 

   มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ
และสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

   มาตรฐาน ส 4.3    เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความ
ภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย 
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สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์                                                             
   มาตรฐาน ส 5.1     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล 

ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ในการค้นหาวิ เคราะห์  สรุป  และใช้ข้ อมู ลภู มิ สารสน เทศอย่ างมี
ประสิทธิภาพ                                                                                                                          

   มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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1.2 หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

       
 
 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
จำนวนรายวิชาและช่ัวโมงการสอน ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช่วงช้ันท่ี 4 (ม.4 - 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 จำนวนรายวิชาและช่ัวโมงการสอน ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงช้ันท่ี 4 (ม.4 - 6) 
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จำนวนรายวิชาและช่ัวโมงการสอน ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 จำนวนรายวิชาและช่ัวโมงการสอน ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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คำอธิบายรายวิชา 
ส30232 ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8  ภาคเรียนที่ 2    จำนวน 40 ชั่วโมง 
           1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญ ความเป็นมาของพัฒนาการในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น การสำรวจค้นคว้าประเด็นหัวข้อเรื่องท่ีสนใจเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การค้นหา
หลักฐาน เพื่อยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยปราชญ์ผู้รู้ในท้องถิ่น เอกสาร คำบอกเล่า นำข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษามาจัดทำและนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอันเป็นการสร้างองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของตนเองแก่ผู้ท่ีสนใจได้ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่มในการสำรวจพื้นท่ีชุมชน 
ร่วมกันสังเคราะห์องค์ความรู้จากหลักฐานอันเป็นระบบตามวิธีการทางประวัติศาสตร์  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใน
การดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ ผลการเรียนรู้ 

1 มีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนในเรื่องต่าง ๆ 
2 สามารถสำรวจพื้นท่ีศึกษาค้นคว้าในประเด็นหัวข้อเรื่องท่ีสนใจ จากแหล่งเรียนรู้

ในท้องถิ่น  
3 สามารถนำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา มาจัดทำและนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
4 สามารถเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ

ตนเองแก่ผู้ท่ีสนใจได้ 
รวม   4  ผลการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง รายวิชา ส30232  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
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โครงสร้างรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  

รายวิชา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น      รหัสวิชา ส 30232      ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา 2562 
จำนวนหน่วยการเรียน  1.0 หน่วย                                            เวลา  40 คาบ/ภาคเรียน 

 

 

หน่วย 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ที่ 

จำนวน
เวลา
(คาบ) 

คะแนน 

ระหว่าง
เรียน 

สิ้นสุด
การ
เรียน 

รวม 

1 
ภูมิหลังและพัฒนาการของ

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1 6 10 10 20 

2 สำรวจท้องถิ่น 2 10 10 10 20 

3 ปราชญ์แห่งท้องถิ่น 3,4 10 10 15 25 

4 หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 1,2,3,4 14 20 15 35 

รวม 100 
 

ตารางท่ี 4 โครงสร้างรายวิชา ส30232  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 
 ในงานวิ จัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ ท้องถิ่น ศึกษา โดยใช้ ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ผู้วิจัยได้
ใช้เวลาเรียนในสาระประวัติศาสตร์ ของรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส30232 ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 
4 เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 คาบต่อสัปดาห์ เป็น
เวลา 7 สัปดาห์ รวมทั้งหมดจำนวน 14 คาบ ในการดำเนินการวิจัย 
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1.3 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และมโนทัศน์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 

  การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษานั้น ส่วนใหญ่มักมีเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับสาระอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง  ซึ่งเป็นไป
ไม่ได้ท่ีจะสอนประวัติศาสตร์โดยไม่ใช้แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ ดังนั้นรูปแบบของการจัดการ
เรียนรู้จึงเป็นไปในเชิงบูรณาการท่ีมีนำเอาเนื้อความรู้มาเป็นแกนหลัก แล้วบูรณาการเช่ือมโยงไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นท่ีต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียน  
  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แต่ด้วย
เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา นี้มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมถึงสาระอื่น ๆ ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ไม่ว่าจะเป็น สาระศาสนา หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ดังนั้น
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาใน
เชิงประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในประเด็น ดังนี้ 
  1.3.1 หลักการจัดการเรียนรู้ในสาระประวัติศาสตร์ 
  หลักการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในปัจจุบันมีรูปแบบและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
ผู้สอนควรเลือกวิธีการจัดการเรียนอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน ไม่มีการสอนวิธีใดดีกว่าอีกวิธีหนึ่ง แต่วิธี
ท่ีเหมาะสม คือ วิธีท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา ประณาท เทียนศรี (2556: 15-24) 
เสนอวิธีการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาตามสาระการเรียนรู้ท้ัง 5 สาระ โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะขอ
นำเสนอเนื้อหาในส่วนท่ีเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
  ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของกาลเวลา หลายยุคหลายสมัยต้องอาศัยการศึกษาจาก 
หลักฐานท่ีหลงเหลืออยู่ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากหลักฐานทาง 
วิชาการและเทคโนโลยีท่ีค้นพบข้ึนใหม่ ๆ โดยผู้สอนจะต้องคำนึงถึงหลักการสอนประวัติศาสตร์ ดังนี้  
   1) สอนให้รู้จักแสวงหาความจริง  
   2) การสอนต้องต่อเนื่องไม่ตัดตอนและอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้
ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่อง  
   3) ความเช่ือมโยงเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันให้เกิดความสัมพันธ์กัน
เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มากขึ้น  
   4) ควรฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเรื่องเวลาด้วยการทำเส้นแสดงเวลา 
ท้ังนี้จะช่วยให้การจัดลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ตลอดจนฝึกความคิดรวบยอดในด้านสถานท่ี  
   5) ใช้อุปกรณ์ส่ือการเรียนท่ีเหมาะสม เพื่อก่อประโยชน์แก่ผู้เรียน เช่น 
รูปภาพ พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีจริง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ภาพยนตร์ ของจริง ส่ือจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
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   6) การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางประวัติศาสตร์
เพิ่มเติม     

7) ผู้สอนมีการสอดแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  
 
  1.3.2 การเชื่อมต่อประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยง
สัมพันธ์กับศาสตร์แขนงย่อยหรือสาขาอื่น ๆ ในทางสังคมศาสตร์นั้น M. T. Gardner (2017) กล่าวว่า 
ต้องมีการพัฒนาทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการผสมผสานวิชาการ เพื่อรับกับความท้าทายและการ
เปล่ียนแปลงในโลกของความเป็นจริง การเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมศาสตร์แบบแยกส่วนนั้น นำไปสู่
ประโยชน์บางส่วนท่ีจะได้รับจากการศึกษาเนื้อหานั้นเท่านั้น การเรียนรู้ท่ีจะผสมผสานสาขาวิชาสังคม
ศึกษาจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาประวัติศาสตร์และปรับปรุง
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน นี่คือสรุปพื้นฐานของแนวคิดหลักจากแต่ละสาขาวิชา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ประวัติศาสตร์: เมื่อใดก็ตามท่ีนักเรียนกำลังศึกษาอดีตการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้อง ในหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นไปท่ีสังคมศาสตร์อื่น  ๆ แทนมักจะรวม
ประวัติศาสตร์เข้าด้วยกันสำหรับกระบวนการของการกำหนดบริบทการจัดหาและการกำหนด
ความสามารถท่ัวไป 
   ภูมิศาสตร์: การให้เหตุผลเชิงพื้นท่ีเป็นหัวใจสำคัญของการสอบถามทาง
ภูมิศาสตร์ ทุกครั้งท่ีนักเรียนกำลังศึกษาพื้นท่ีทางกายภาพและการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นท่ีของมนุษย์
ภูมิศาสตร์จึงนับว่ามีความสำคัญ 
   เศรษฐศาสตร์: ความขาดแคลนทุกรูปแบบบ่งช้ีว่าเศรษฐศาสตร์สามารถ
เกี่ยวข้องได้ วิธีที่มนุษย์ตัดสินใจและแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความขาดแคลนนั้นมีความเช่ือมโยงกับ
เศรษฐศาสตร์ 
   หน้าท่ีพลเมือง: เมื่อใดก็ตามท่ีมนุษย์ตอบสนองโดยรวมต่อความท้าทาย
หน้าท่ีพลเมืองก็มีความเกี่ยวข้อง การตอบสนองต่อความท้าทายโดยใช้รัฐบาลหรือโครงสร้างทางสังคม
ท่ีเกี่ยวข้อง ส่ิงเหล่านี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน้าท่ีพลเมือง 
   สังคมวิทยา: ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ถือได้ว่าเป็นสังคมทำให้สังคมวิทยามี
ความเกี่ยวข้อง การศึกษาโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีใหญ่ขึ้นก็สอดคล้องกับขอบเขตของ
สังคมวิทยา 



 30 
 
   จิตวิทยา: การตรวจสอบวิธีท่ีผู้คนคิดและกระทำ(ความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรม) เป็นหัวใจสำคัญของจิตวิทยา เนื่องจากช้ันเรียนประวัติศาสตร์ของเรามักจะศึกษาผู้คนอยู่
เสมอในแง่มุมของจิตวิทยาจึงมีความเกี่ยวข้อง 
 
  1.3.3 มโนทัศน์สำคัญทางประวัติศาสตร์ 
   ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้น การรับรู้ถึงมุมมองภาพรวมท่ี
ครอบคลุมของมโนทัศน์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถือเป็นเรื่องสำคัญท่ีทำให้เข้าใจในระบบองค์รวมของ
ทุกสรรพส่ิงท่ีเกิดขึ้นในการวิจัยนี้ ขอนำเสนอมโนทัศน์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดของ สิริ
วรรณ ศรีพหล (2555) ได้กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับมโนทัศน์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้ดังนี้ มโนทัศน์
สำคัญทางประวัติศาสตร์นั้น นักประวัติศาสตร์หลายท่านได้พยายามรวบรวมและอธิบายใน
รายละเอียดไว้หลายท่าน  เช่น  ริท เตอร์  (Harry Ritter) ได้พยายามรวบรวมมโน ทัศน์ทาง
ประวัติศาสตร์ โดยเขียนไว้ในหนังสือช่ือ "Dictionary of Concepts in History" นอกจากนั้นนัก
การศึกษาโดยเฉพาะนักการศึกษาทางสังคมศึกษา เช่น แบงส์ (James A. Banks) อีลลีส (Arthur K. 
Ellis) ฟรีแลนด์ (Kant Freeland) ซาเวจ และอาร์มสตรอง (Tom V. Savage and David G. 
Armstrong) เป็นต้น ได้เสนอแนะมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ ท่ีควรนำมาพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียนอยู่
หลายมโนทัศน์ด้วยกัน ในท่ีนี้ขอประมวลมโนทัศน์สำคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีควรนำมาพัฒนาให้แก่
ผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น ดังมีมโนทัศน์ ดังต่อไปนี้ 
  1. อารยธรรม (Civilization) อารยธรรมมีแนวคิดโดยสรุปได้ ดังนี้ 
  1) พัฒนาการของสังคมมนุษย์ คุณลักษณะโครงสร้างทางสังคม ความเจริญทาง
เทคโนโลยี และการบริหาร ระดับความสำคัญทางสติปัญญา และสุนทรียศาสตร์ 
  2) กระบวนการพัฒนาสังคมในด้านเทคโนโลยี การบริหาร สติปัญญา และ
สุนทรียศาสตร์ 
  3) เป็นคำท่ีมีความหมายเดียวกับท่ีนักมานุษยวิทยาใช้ คือ คำว่า "วัฒนธรรม" 
(Culture) ซึ่งหมายถึง สรรพส่ิงท้ังหลายท่ีปรากฎในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัตถุหรือวิถีการดำเนิน
ชีวิตในประวัติศาสตร์มักจะกล่าวถึงคำว่า "อารยธรรมและวัฒนธรรม" อยู่เสมอ คำสองคำนี้มี
ความหมายแตกต่างกันไม่มากนัก เอ็ดเวอร์ด แมคคัด เบอร์นส์ ได้ให้ความหมายของอารยธรรมว่า 
"อารยธรรม คือ วัฒนธรรมขั้นสูง หมายความว่า วัฒนธรรมท่ีจะเรียกเป็นอารยธรรมได้ก็ต่อเมื่อ
วัฒนธรรมนั้นได้มีการพัฒนาให้เจริญถึงขั้นสูงขึ้น คือ สังคมนั้นจะต้องมีการใช้อักษรบันทึกเรื่องราว
ต่าง ๆ" 
  กล่าวโดยสรุป อารยธรรม หมายถึง วัฒนธรรมท้ังมวลของมนุษย์ของประเทศ หรือ
ของยุคสมัยอารยธรรมนั้น ถือว่าเป็นมโนทัศน์ทางวิชาการมานุษยวิทยา ซึ่งนักมานุษยวิทยามักนิยม
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เรียกว่า "วัฒนธรรม" มากกว่า อารยธรรม แต่มีข้อท่ีน่าสงสัยว่านักประวัติศาสตร์ไม่ได้ตัดสินใจว่า
ประสบการณ์ท้ังมวลของมนุษยชาติท้ังหมดคืออารยธรรม แต่จะเลือกสรรเฉพาะความเจริญท่ีปรากฎ
เด่นชัดและได้รับการยกย่องแล้วในชาติต่าง ๆ ท้ังซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก ความเจริญ
ดังกล่าว ได้แก่ ความเจริญด้านดนตรี วรรณคดี การเมืองการปกครอง เป็นต้น 
  2. เหตุปัจจัย (Causation) เหตุปัจจัย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลท่ีใช้ใน
การอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ จากคำนิยามท่ีปรากฎอยู่ในพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา) ได้
อธิบายเหตุปัจจัยไว้ว่า "ความสัมพันธ์องค์ประกอบท่ีมาก่อน และองค์ประกอบท่ีตามหลังของ
พฤติกรรมซึ่งมีลักษณะท่ีแน่นอนพอท่ีจะต้ังเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ได้" 
  3. การเปลี่ยนแปลง (Change) มโนทัศน์นี้ หมายถึง ปรากฏการณ์ในสังคมและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีไม่คงท่ี มีความแตกต่างกันในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ และแต่ละปี การ
ให้ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงและเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวโดย
ยอมรับในการเปล่ียนแปลงนั้นนับว่าสำคัญมาก ข้อมูลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จะช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจมโนทัศน์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ความขัดแย้ง (Conflict) จากพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ได้ให้ความหมาย
ของคำว่า "ความขัดแย้งหรือการขัดกัน" ว่าคือ กระบวนการกับสถานการณ์ ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มไม่ต่ำ
กว่าสองคนหรือสองกลุ่มแสวงหาทางทำลายความมุ่งหมายของกันและกัน กีดกันมิให้แต่ละฝ่ายได้รับ
ความพอใจในผลประโยชน์ของตน จนอาจถึงขั้นทำอันตรายกันและกันได้ 
  ถ้าศึกษาเหตุการณ์ท่ีปรากฏในประวัติศาสตร์ จะพบว่าการไม่เห็นด้วย การตกลงกัน
ไม่ได้ หรือการเป็นปรปักษ์กันซึ่งเป็นลักษณะของความขัดแย้งนั้น มีปรากฏในระหว่างบุคคลกับบุคคล 
ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่างประเทศอยู่เสมอๆ ท้ังนี้ เนื่องมาจากต่างฝ่ายต่างก็มีจุดมุ่งหมายต่าง ๆ กัน 
หรือถ้ามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน แต่ก็มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันออกไป ความขัดแย้งนี้มีผลกระทบต่อ
สังคมท้ังทางบวกและทางลบ 
  5. วิกฤตการณ์ (Crisis) คือ ช่วงระยะเวลาส้ันๆ ท่ีต้องเผชิญกับการตัดสินใจอย่าง
ท้าทาย จุดของการเปล่ียนแปลงท่ีต้องการการตัดสินใจเพื่อความอยู่รอดของคนและสถาบัน 
  6. การปฏิวัติ (Revolution) คือ การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดย
เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเป็นพื้นฐาน หรือส่ิงท่ีมีอยู่เดิมในสังคม การปฏิวัติมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
การเมือง แบงส์ ช้ีให้เห็นว่า มโนทัศน์ "การปฏิวัติ" นับเป็นมโนทัศน์สำคัญในวิชารัฐศาสตร์ด้วย และ
ถือว่าการปฏิวัติเป็นความขัดแย้งอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งควรช้ีแจงให้ผู้เรียนได้เข้าใจในลักษณะความขัดแย้ง
ในลักษณะนี้ 
  7. ลัทธิชาตินิยม (Nationalism) เป็นลัทธิเกี่ยวกับการเมืองท่ีเน้นความสำนึกว่า
สังคมจะดีท่ีสุดถ้าหากจัดในรูปของรัฐ-ชาติ (nation-state) และรัฐชาตินั้นจะต้องเน้นจุดรวมท่ีให้
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บุคคลหรือกลุ่มมีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อรัฐของตน รัฐชาติ ถือเป็นระบบการปกครองแบบหนึ่ง
ท่ีให้ความสำคัญแก่พลเมืองทุกคน และขณะเดียวกันก็เน้นให้พลเมืองท้ังหมดต้องยึดถือในอำนาจ 
อธิปไตยของรัฐด้วย 
  8 การสำรวจ (Exploration) นักประวัติศาสตร์ได้ให้ความสนใจในการศึกษา
เรื่องราวของมนุษย์ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปสำรวจดินแดนท่ีตนไม่รู้จัก ทำให้พบดินแดนใหม่ๆ อีกหลาย
แห่ง การสำรวจนี้จัดเป็นมโนทัศน์สำคัญทางภูมิศาสตร์ด้วย โดยท่ัวไปนักประวัติศาสตร์จะบันทึกและ
มักยกย่องความสำเร็จของนักสำรวจชาวยุโรปตะวันตกในการสำรวจดินแดนต่าง ๆ แต่กลับละเลยการ
กล่าวถึงวัฒนธรรมหรือเรื่องราวของคนพื้นเมืองในดินแดนท่ีมีการสำรวจ ท้ัง ๆ ท่ีดินแดนเหล่านั้นมี
ความเจริญมาก่อนท่ีจะมีการสำรวจดินแดนกัน 
  9. หลักฐาน (Evidence) คือ ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีนักประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษาหา
ความรู้ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ์ ความคิดเห็น อนุสาวรีย์ วัตถุ ส่ิงประดิษฐ์ ประเพณี ฯลฯ หลักฐาน
เหล่านี้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อสืบหาร่องรอยของอดีต หลักฐานทางประวัติศาสตร์นี้ แบ่งเป็นสองประเภทคือ 
หลักฐานช้ันต้น และหลักฐานช้ันรอง 
  10. อคติทางประวัติศาสตร์ (Historical Bias) นักประวัติศาสตร์อาจได้งานเขียน
ทางประวัติศาสตร์ท่ีไม่สมบูรณ์นัก ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีนักประวัติศาสตร์
ได้รวบรวมไว้ นักประวัติศาสตร์เป็นผู้ตัดสินใจว่าหลักฐานหรือข้อมูลท่ีนำมาใช้นั้นมีคุณค่า และมีความ
น่าเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ในกาคัดเลือกหลักฐานท่ีจะนำมาศึกษานั้น จึงมีอคติของนัก
ประวัติศาสตร์ว่าจะคัดเลือกหลักฐานช้ินใดมาศึกษา นอกจากนั้นธรรมชาติของหลักฐานและลีลาการ
บันทึกในหลักฐานนั้นอาจมีอคติสอดแทรกอยู่บ้าง รวมท้ังสภาพทางสังคมวัฒนธรรม และสมัยเวลาท่ี
นักประวัติศาสตร์ผู้นั้นมีชีวิตอยู่  ก็มี ส่วนทำให้เกิดอคติมีขึ้นได้ ดังนั้น การบันทึกเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์โดยนักประวัติศาสตร์จึงอาจมีอคติเกิดขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ผู้สอนประวัติศาสตร์ต้องช้ีให้
ผู้เรียนได้เข้าใจเงื่อนไขในข้อนี้ และพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิธีการสืบสวน การสอบสวนในการ
ค้นหาข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีนักประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้  
 กล่าวโดยสรุป คือ ในงานวิจัยนี้ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งเป็น
การ บูรณาการเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของเขตหนองจอกท้ังด้านภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยได้ลำดับขอบเขตเนื้อหาในการ
จัดการเรียนรู้ออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ 1) สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก 2) ประวัติความเป็นมา
ของเขตหนองจอก  3) ประเพณีและความเช่ือของชุมชนในเขตหนองจอก 4) วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ของชุมชนเขตหนองจอก และ 5) เศรษฐกิจและอาชีพของชุมชนในเขตหนองจอก ดังนั้นจึงต้องอาศัย
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และมโนทัศน์
สำคัญทางประวัติศาสตร์ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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2. ข้อมูลพื้นฐานของเขตหนองจอก 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ใช้บริบทเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ในรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียด
เนื้อหาตามประเด็นหัวข้อ ดังนี้ 

2.1 สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก 

   
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 2 ภาพแผนท่ีกายภาพแสดงพื้นท่ีเขตหนองจอก 
 
 เขตหนองจอก เป็นเขตการปกครองท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขต
กรุงเทพตะวันออก สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่งและเกษตรกรรม มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย 
 ที่ต้ัง สำนักงานเขตหนองจอก ต้ังอยู่เลขท่ี 16 ถนนเช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนอง
จอก กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร มีจำนวนพื้นท่ี
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ประมาณ 236.261 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตการปกครองท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุด ประมาณ 1 ใน 7 ของ
จำนวนพื้นท่ีรวมของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

ทิศ มีอาณาเขตติดต่อกับ 
เหนือ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีแนวคันนาแบ่งเขตการปกครองระหว่าง

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานีเป็นเส้นแบ่งเขต 
ตะวันออก อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคลองสิบส่ี คลองแสน

แสบ คลองบึงทองหลาง คลองนครเนื่องเขต และคลองหลวงแพ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
ใต้ เขตลาดกระบัง มีคลองลำตาแฝง คลองลำตาอิน คลองกระทุ่มล้ม คลองลำพะอง 

คลองลำมะขาม และคลองลำกอไผ่เป็นเส้นแบ่งเขต 
ตะวันตก เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา มีคลองลำนกแขวก คลองลำต้นไทร คลองลำหินฝ่ัง

ใต้ คลองแยกคลองลำหินฝ่ังใต้ ลำรางข้างซอยราษฎร์อุทิศ 70 คลองแสนแสบ คลอง
ลัดตาเต้ีย คลองแบนชะโด และคลองเก้าเป็นเส้นแบ่งเขต 

ตารางท่ี 5 อาณาเขตติดต่อของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 
เขตหนองจอกแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 8 แขวง ได้แก่  

รายชื่อแขวง พื้นที่ (ตร.กม.) 
กระทุ่มราย 38.132 
หนองจอก 29.992 
คลองสิบ 30.849 

คลองสิบสอง 38.867 
โคกแฝด 22.524 
คู้ฝ่ังเหนือ 17.750 
ลำผักชี 33.358 

ลำต้อยติ่ง 24.789 
รวมพื้นที่ 236.261 

 
ตารางท่ี 6 การแบ่งหน่วยการปกครองและพื้นท่ี ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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2.2 ประวัติความเป็นมาของเขตหนองจอก  

 เขตหนองจอก แต่เดิมเป็นป่ารกร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนอาศัย ช่ือหมู่บ้านต่าง ๆ ก็เรียกกันตาม
ลักษณะภูมิประเทศ ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรี
พิพัฒน์รัตนราชโกษา เป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดลอกคลองขยายการคมนาคมทางน้ำและเพื่อประโยชน์
ทางด้านยุทธศาสตร์เริ่มต้ังแต่ปลายคลองพระโขนงหรือคลองตัน ในปัจจุบัน ไปบรรจบคลองบางขนาก 
เมื่อขุดเสร็จแล้ว เรียกว่า “คลองเจ๊ก” เพราะเป็นคลอง ท่ีชาวจีนขุดขึ้น ต่อมาได้เปล่ียนช่ือใหม่
เรียกว่า คลองแสนแสบ เมื่อขุดคลองเสร็จและหมดภาระศึกสงครามระหว่างไทยกับ เขมรแล้ว ทาง
ราชการได้อพยพชาวไทยมุสลิม มาจากบริเวณ 7 หัวเมืองภาคใต้ มาต้ังรกรากทำมาหากิน ตามบริเวณ
แนวคลองแสนแสบ และในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นเอง ก็ได้อพยพชาวลาวที่กวาดต้อนเป็นเชลยให้
มาทำกินตามบริเวณคลองแสนแสบเช่นกัน 
 ต่อมาได้มีการจัดต้ังบริษัทคูสยามขึ้น และได้รับสัมปทานให้ขุดคลองต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
ด้านกสิกรรม มีการขุดคลองต่าง ๆ แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าจับจองท่ีดิน จึงมีผู้อพยพจากท่ีอื่น
เข้าไปอาศัยตามลำคลองสายต่าง ๆ เพื่อต้ัง ถิ่นฐานทำมาหากินกระจายอยู่ท่ัวไปต่อมาในรัชกาลท่ี 5 
ได้จัดการปกครอง เป็นหมู่บ้าน ตำบล ตามระเบียบการปกครองสมัยนั้น เมื่อประชาชนมากขึ้น ทาง
ราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ในสมัยพระยาเพชรปาณีสีหราชรองเมืองเป็นสมุหนครบาล เมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2440 ได้ต้ังท่ีว่าการอำเภอท่ีปากบึงหนองจอกฝ่ังใต้ของคลองแสนแสบ 
 ปี ร.ศ.121 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระบรม            
ราชานุญาตให้ยก 4 อำเภอ คือ อำเภอคลองสามวา อำเภอแสนแสบ อำเภอเจียรดับ และอำเภอหนอง
จอก ข้ึนเป็นเมืองใหม่โดยพระราชทานนามว่า เมืองมีนบุรี 
 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2473-2474 มีเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นท่ัวโลก ซึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนต่อประเทศไทยด้วย เหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่า “เศรษฐกิจตกต่ำ” ทำให้เกิดข้าว
ยากหมากแพง และกระทบกระ เทือนงบประมาณแผ่นดินของประเทศขณะนั้นอย่างหนัก 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 7 ได้โปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขเหตุการณ์โดยยุบเลิกหรือ
รวบรวมกองต่าง ๆ ในส่วนกลาง และยุบมณฑลจังหวัดและสถานท่ีหรือส่วนราชการบางแห่ง จังหวัด
มีนบุรีถูกยุบให้มารวมเข้ากับจังหวัดพระนครขึ้นต่อมณฑลกรุงเทพฯ เว้นไว้แต่ท้องท่ีอำเภอหนองจอก 
ให้ยกไปข้ึนกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2474 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2475 ได้มีพระราชบัญญัติให้โอนการปกครองอำเภอหนองจอกจากจังหวัด
ฉะเชิงเทรามาขึ้นกับจังหวัดพระนคร ต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2475 เมื่อมีประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับท่ี 335 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 อำเภอหนองจอกจึงมีฐานะเป็นเขตหนึ่ง ได้มีการย้าย
ท่ีว่าการอำเภอ ในปี พ.ศ. 2499 เนื่องจาก ร.ต.ต.ยรรยง ธีรรัช นายอำเภอสมัยนั้นเห็นว่าท่ีต้ังของ
อำเภอไม่เหมาะสม กับสภาพท้องท่ีประกอบกับอาคารท่ีว่าการอำเภอชารุดทรุดโทรมเป็นอันมาก จึง
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ได้ย้ายท่ีว่าการอำเภอไปสร้างในท่ีแห่งใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 2 แขวงกระทุ่มราย เป็นอาคารไม้สองช้ัน ซึ่ง
เป็นท่ีต้ังสานักงานเขตในปัจจุบัน  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่เพื่อเป็น ท่ีทำการในบริเวณใกล้กับ
อาคารเดิมเป็นอาคารคอนกรีต จำนวน 3 ช้ัน มีทางเดินเช่ือมต่อกับอาคารหลังเดิม และได้ทาการรื้อ
ถอนอาคารไม้หลังเดิม ในต้นปี พ.ศ. 2532 และได้มีพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ เมื่อ วันท่ี 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2533 โดยมี พันเอกวินัย สมพงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน อำเภอหนอง
จอก เปล่ียนช่ือเรียกใหม่ว่า เขตหนองจอก ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 
2515 ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเรียกใหม่ว่า สำนักงานเขตหนองจอก ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 

2.3 ประเพณีและความเชื่อของชุมชนเขตหนองจอก  

  2.3.1 ประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ และสงกรานต์ไทยรามัญ วัดใหม่เจริญราษฎร์ 
  ประเพณีนี้จะจัดขึ้นในช่วงวันท่ี 15 – 16 เมษายน ของทุกปี ชาวรามัญจะใช้เสาหงส์
และธงตะขาบคู่กันในประเพณีงานสงกรานต์เพื่อสักการะต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยหงส์ ถือเป็น
สัญลักษณ์ของรามัญประเทศ มีตำนานท่ีเล่าขานกันมา  คือ หลังจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้ 8 ปี ได้เสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์ในแคว้นต่าง ๆ  จนกระท่ังวันหนึ่งได้
เสด็จมาถึงภูเขาสุทัศนมรังสิต  ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก  ทอดพระเนตรเห็นโขดหินเล็ก 
ๆ กลางทะเล และมีหงส์ทอง 2 ตัวเล่นน้ำอยู่ เมื่อน้ำขึ้นสูงจนเปี่ยมฝ่ัง  โขดหินเล็ก ๆขนาดก็เล็กลง
เหลือเพียงนิดเดียว หงส์ทอง 2 ตัวท่ีเล่นน้ำอยู่นั้นตัวเมียก็ขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังตัวผู้  เพราะมีพื้นท่ี
พอท่ีหงส์ยืนได้ตัวเดียว พระองค์ก็ตรัสว่ากาลสืบไปภายหน้าโขดหินเล็ก ๆ ท่ีหงส์ทองท้ังสองเล่นน้ำนี้ 
จะกลายเป็นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล  เป็นมหานครมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองและศาสนาของ
พระองค์จะเจริญรุ่งเรืองขึ้น ณ  ท่ีนั้น  
          ครั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานล่วงไปแล้ว  100 ปี  โขด
หินเล็ก ๆ กลางทะเลใหญ่นั้นก็ต้ืนเขินขึ้นจนกลายเป็นแผ่นดินอันกว้างใหญ่  ตามพระวาจาอัน
ศักด์ิสิทธิ์ มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ ต่อมามีพระราชบุตร 2 พระองค์ของพระเจ้าเสนะคงคา  ทรง
พระนามว่าสมลกุมาร  และวิมลกุมารเป็นผู้รวบรวมไพร่พลต้ังเป็นเมืองขึ้น  ช่ือเมืองหงสาวดี  ซึ่งมอญ
เรียกว่า ฮองซาเวียะตอย  ณ  ดินแดนท่ีมีหงส์ทองลงเล่นน้ำอยู่นั่นเอง  ดังนั้นชาวมอญในหงสาวดีจึง
ใช้หงส์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศแต่นั้นมา  และเนื่องจากชาวมอญนั้นมีความเป็นอยู่ผูกพันอยู่กับ
พุทธศาสนา  จึงสร้างเสาหงส์ต้ังตระหง่านอยู่หน้าวัดเพื่อแสดงว่าวัดนั้นเป็นวัดมอญ  
          ส่วนตำนาน  ธงตะขาบ  เรื่องมีอยู่ว่า  กาลท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมาท่ี
โลกมนุษย์  หลังจากท่ีขึ้นไปโปรดเทวดาบนช้ันดาวดึงส์  ได้มีส่ิงมหัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่าง  เช่น  มี
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บันไดเงินและทองมารองรับพระพุทธบาท มีดนตรีขับร้องต้อนรับ  มีกรดกั้นแสงอาทิตย์ และมีทิวธง
ประดับประดามากมาย  ซึ่งนำความปล้ืมปิติมาสู่ประชาชนท่ีมาเฝ้ารับเสด็จเป็นอันมาก พวกเขาได้นำ
พระกระยาหารมาสักการะมากมาย และมีธงท่ีทำเป็นรูปตะขาบได้เกิดขึ้นในครั้งนั้นด้วย ทำไมจึงเป็น
ตะขาบ  มีเหตุผลดังนี้  
          1.  ทางโลก ตะขาบเป็นสัตว์ท่ีมีลำตัวยาวมาก มีเท้ามาก มีเข้ียวเล็บท่ีมีพิษ สามารถ
ต่อสู้กับศัตรูท่ีมาระรานและรักษาตัวเองได้ เปรียบเสมือนคนมอญท่ีมิเคยหวาดหวั่นต่อข้าศึกศัตรู 
สามารถปกป้องคุ้มครองประเทศของตนเองได้ อีกนัยหนึ่งตะขาบเป็นสัตว์ท่ีมีลูกมากคือ 20 – 30 ตัว 
แม่ตะขาบจะคอยดูแลปกป้องลูกเอาไว้ในอ้อมอก เปรียบเสมือนกับว่าหากประเทศรามัญสามารถ
ปกครองดูแลประชาราษฎร์ได้เหมือนตะขาบแล้ว รามัญประเทศจะเจริญรุ่งเรืองและอยู่ต่อไปอีก
ยาวนานด้วยความร่มเย็นเป็นสุข 
          2. ทางธรรม ทุกส่วนของตะขาบนั้นคนมอญจะตีความออกเป็นปริศนาท้ังส้ิน นับแต่ 
                  2.1 หนวด 2 เส้น ได้แก่ ธรรมท่ีมีอุปการะมาก 2 อย่าง คือ สติ คือ ความ
ระลึกได้ และสัมปชัญญะ คือ ความรู้ตัว 
                2.2 หาง 2 แฉก ได้แก่ ขันติ คือความอดทน อดกล้ัน และโสรัจจะ คือ
ความเสงี่ยมเจียมตัว  
                 2.3 เข้ียว 2 เข้ียว ได้แก่ หิริ คือ ความละอายแก่ใจเมื่อทำช่ัว และโอตัปปะ 
คือความเกรงกลัวเมื่อทำบาป  
                 2.4 ตา 2 ข้าง หมายถึง บุคคลท่ีหาได้ยาก 2 ประเภท คือ บุพการี บุคคล
ผู้ทำอุปการะมาก่อน และกตัญญูกตเวที บุคคลผู้รู้อุปการะท่ีท่านทำแล้วและเราทำตอบแทนแก่ท่าน  
                 2.5 ลำตัวมี 22 ปล้อง ได้แก่ สติปัฎฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 
อินทรีย์ 5 และพละ 5 
 
  2.3.2 งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
  งานเมาลิด "คำว่า เมาลิดเป็นภาษาอาหรับ แปลว่าวันประสูติของท่านนาบี มูฮัม
หมัด (ซ.ล.) ตรงกับจันทร์ท่ี 12 เดือนรอบิอูลอาวัล (ประมาณวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 1113) ณ นคร
เมกกะฮ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองคล้ายวันเกิด ของท่านศาสดามูฮัมหมัด 
ในวันดังกล่าว ชาวมุสลิมจะได้จัดงานถวายความรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด ในพิธีจะมีการนำ
ประวัติของท่านศาสดามากล่าวถึงเป็นโวหารสดุดี มีท้ังการกล่าวด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะใช้
หนังสือ อัล-บัร-ซันญี ในการอ่าน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณท่านศาสดาผู้มีพระคุณและ
แสดงความกตเวทิตาคุณ และเป็นประหนึ่ง เพื่อสอนให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญทางศาสนา 
นอกจากนี้ยังมีการอ่านคัมภีร์อัล-กุลอ่าน การอ่านดูอาขอพรจากองค์อัลเลาะฮ เมื่อเสร็จพิธีทาง
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ศาสนาแล้วก็จะมีการทำบุญเล้ียงกันท่ีมัสยิดหรือท่ีบ้าน ปัจจุบันมีการจัดวันเมาลิดรวมกันเป็นระดับ
ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด เรียกว่างานเมาลิดกลาง มีการประกวดการอ่านพระคัมภีร์อัลกุลอาน และ
แสดงปาฐกถาธรรม กล่าวถึงผลงานและคุณธรรมของท่านนาบี มูฮัมหมัด "  ซึ่งเขตหนองจอก ถือว่า
เป็นศูนย์กลางในการจัดงาน ณ ศูนย์กิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนอง
จอก กรุงเทพมหานคร  
 
  2.3.3 การละเล่น สะบ้าบ่อน (สะบ้าหนุ่มสาว) 
  การละเล่นสะบ้าบ่อน กลุ่มชาวมอญคลองสิบส่ีเขตหนองจอกมักเล่นกันในเทศกาล
สงกรานต์ การละเล่นนี้เปรียบเหมือนการเปิดโอกาสในการได้ใกล้ชิดกันของหนุ่มสาวชาวมอญ การ
เล่นสะบ้าบ่อนของชาวมอญนั้นมีขนบธรรมเนียมในการเล่นท่ียึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่าง
เคร่งครัด ประการท่ีหนึ่งคือ หนุ่มสะบ้าและสาวประจำบ่อนจะต้องไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันเด็ดขาด แม้แต่
การส่งลูกสะบ้าคืนก็จะต้องไม่ส่งผ่านมือกันจะต้องใช้วิธีการล้อลูกสะบ้าคืนเท่านั้น ประการท่ีสองคือ 
หนุ่มสาวที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจะไม่เล่นสะบ้าร่วมกัน ประการท่ีสามคือ หนุ่มสาวที่จะเล่นสะบ้าหรือ
คู่สะบ้าของตนเองนั้นจะต้องไม่ เป็นญาติพี่น้องกัน  ถ้าหากมองลงไปให้ ลึกซึ้ งจะเห็นได้ว่า
ขนบธรรมเนียมในการเล่นเป็นความชาญฉลาดของชาวมอญอย่างหนึ่งท่ีแอบแฝงอยู่ สาเหตุหนึ่งท่ีไม่
อนุญาตให้หนุ่มสาวในหมู่บ้านเดียวเล่นสะบ้าด้วยกันคือหนุ่มสาวในหมู่บ้านเดียวกันส่วนใหญ่มักเป็น
ญาติพี่น้องกัน ถ้าหากเกิดการแต่งงานกันอาจจะก่อให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายอันเกิดจาก
พันธุกรรมนั่นเอง 
 
  2.3.4 การบวชนาค ของชาวมอญ 
  ในพิธีบวชนาคผู้ท่ีจะเข้าพิธีอุปสมบทจะต้องเดินสายขอขมาลาโทษจากคนเฒ่าคนแก่
ท่ีตนนับถือ พร้อมธูปเทียนแพ  "นาค" จะเน้นการแต่งกายด้วยชุดสีสันสวยงาม นาคมอญต้อง "แต่ง
หญิง" นุ่งผ้าม่วง ห่มสไบ เขียนหน้า ทาปาก จุดเด่นของการบวชแบบมอญอย่างหนึ่ง อยู่ท่ีการแต่งกาย
นาคท่ีจะแต่งตัวเหมือนผู้หญิง ซึ่งเกี่ยวกับความเช่ือเมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจ้ายังดำรงพระอิสริยยศเป็น
เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จหนีออกทางพระบัญชรห้องบรรทมเพื่อออกผนวช ขณะนั้นพระองค์ยังฉลอง
พระองค์กษัตริย์ ทรงเครื่องมงกุฎ เพชรนิลจินดาประดับพระวรกายบรรดามี เทวดาแปลงจูงม้า
กัณฐกะ พาเหาะออกไปทางหน้าต่างพระราชวัง คนมอญ จับเอาคติตอนท่ีว่านี้เอง เมื่อคนเรายังอยู่ใน
เพศฆราวาสแม้จะมีทรัพย์สินศฤงคารมากมายเพียงใด แต่ท้ังหมดล้วนแล้วแต่เป็นส่ิงของนอกกาย เมื่อ
จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ก็จำต้องสละส่ิงเหล่านั้นไปสู่เพศท่ีบริสุทธิ์  การแต่งกายนาคมอญจึงสวยงาม
ราวรูปกษัตริย์ เหตุสำคัญประการหนึ่งท่ีการแต่งนาคกระเดียดไปทางผู้หญิง ก็เพราะญาติผู้หญิงเป็น
คนแต่งให้ ดังนั้นข้าวของเครื่องใช้ก็ใช้ของผู้หญิง ซึ่งงานบวชนี้ คนมอญโดยเฉพาะผู้หญิงจะเรียกว่า 
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"งานส่งนาคเข้าโบสถ์" ด้วยสตรีทำได้เพียงเท่านั้น แม้แต่จะก้าวล่วงธรณีประตูโบสถ์ยังทำไม่ได้ จึงเป็น
ช่วงเวลาสุดท้ายท่ีญาติฝ่ายหญิงจะได้จับต้องเนื้อตัวนาคซึ่งเป็นชายได้ เป็นการร่วมบุญตามประสาเพศ
ท่ียังมีช่องว่างในการเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนา 
 

2.4 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนเขตหนองจอก  

  2.4.1 กลุ่มชุมชนมอญคลองสิบสี่ (มอญหนองจอก)  
  ชาวมอญ คลองสิบส่ี ต้ังถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่กันต้ังแต่เมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานจด
บันทึกเอาไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร แต่จากหลักฐานด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ และจากคำบอกเล่า
ของผู้สูงอายุภายในชุมชน แสดงให้เห็นว่าชุมชนมอญแห่งนี้ก่อต้ังขึ้นเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกลุ่มชาวมอญคลองสิบส่ีนั้นเป็นชุมชนท่ีขยายตัวมาจากสมุทรสาคร 
ปทุมธานี นนทบุรี และพระประแดง ท้ังนี้สืบเนื่องจากนโยบายการขุดคลองรังสิต และลำคลองสาย
ต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ราว พ.ศ.2433 เพื่อเพิ่มพื้นท่ีนาสำหรับผลผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออก 
เช่นเดียวกับการขยายตัวของชาวมอญไปสู่พื้นท่ีทำนาแห่งใหม่ เช่น บางพลี บางบ่อ บางแก้ว บางบัว
ทอง ไทรน้อย และลาดกระบัง โดยทางการได้ประกาศเชิญชวนให้ราษฎรมาบุกเบิกท่ีทำมาหากินด้วย
การงดเว้นการ เก็บภาษีในระยะแรก และเก็บในอัตราลดหย่อนพิเศษกว่าท่ีเคยเก็บในพื้นท่ีทำนาเดิม 
  ในระยะต่อมา ประกอบกับพื้นท่ีทำนาของชาวมอญท่ีพระประแดง สมุทรสาคร 
นนทบุรี และท่ีอื่น ๆ ก็เริ่มแออัดจากจำนวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น คลองสิบส่ีเป็นคลองชลประทานท่ี
ขุดขึ้นโดยบริษัทขุดคลองและคูนาสยาม ได้รับสัมปทานขุดคลองโดยพระบรมราชานุญาติในรัชกาลท่ี 
5 คลองสิบส่ีสายล่างเริ่มขุดเมื่อ พ.ศ.2435 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2446 และลำคลองสายนี้ยังเป็นเขต
รอยต่อแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 จังหวัด คือทางด้านฝ่ังตะวันออกเป็นเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส่วนทางฟากตะวันตกอยู่ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดังนั้นชุมชนมอญคลองสิบส่ี
จึงเป็นชุมชนมอญท่ีครอบคลุมพื้นท่ีท้ัง 2 จังหวัด แม้เขตพื้นท่ีการปกครองของกระทรวงมหาดไทยจะ
แบ่งชุมชนออกเป็น 2 ฝ่ังคลอง แต่ลำคลองสิบส่ีไม่อาจแบ่งความเป็นมอญ และความเป็นเครือญาติ
ของคนในชุมชนออกจากกันได้ และท่ีสำคัญคนท้ัง 2 ฟากฝ่ังคลองยังมีวัดใหม่เจริญราษฎร์เป็นวัดมอญ
ประจำชุมชนเพียงวัดเดียวที่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านนับแต่อดีตจนปัจจุบัน 
  วัดใหม่เจริญราษฎร์เป็นวัดประจำชุมชนมอญคลองสิบส่ี เป็นศาสนสถานประจำ
ชุมชนมอญ ด้วยความเล่ือมใสในศาสนา ไม่ว่าชาวมอญจะลงหลักปักฐานท่ีใดก็ตามต้องสร้างวัดขึ้น
ด้วยเสมอเพื่อปฏิบัติ ศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของหมู่บ้าน คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน
คลองสิบส่ีเล่าว่าเมื่อย้อนอดีตกลับไป 50 ปีท่ีแล้วชาวมอญท่ีคลองสิบส่ียังมีสายสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
กับชาวมอญท่ีพระประแดง สมุทรสาคร ปทุมธานี และนนทบุรี หลายท่านยังมีญาติสนิทอยู่ ท่ี
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สมุทรสาครและพระประแดง มีการไปมาหาสู่ระหว่างกันเสมอเมื่อยามมีการจัดงานบวช งานแต่งงาน 
และงานศพของท้ัง 2 ชุมชน เส้นทางการสัญจรของชุมชนมีช่องทางเดียวคือทางเรือ ดังนั้นการติดต่อ
กับชุมชนอื่น ๆ ก็เพียงเวลามีงานสำคัญหรือเทศกาลเท่านั้น เช่นงานสงกรานต์เมื่อมีการจัดงานและหา
ทะแยมอญจากบางกระด่ีมาเล่น ชาวบ้านพากันต่ืนเต้นมากเพราะนานครั้งถึงจะได้ดู เนื่องจากการ
เดินทางยากลำบาก และเป็นการแสดงของมอญแท้ๆ เป็นการเปิดหูเปิดตา มีความรู้สึกอบอุ่นราวมี
ญาติจากท่ีห่างไกลมาเยี่ยมเยือนหมู่บ้าน ด้วยชาวมอญคลองสิบส่ีเป็นเพียงหมู่บ้านมอญเล็ก ๆ
ท่ามกลางบ้านไทยและอิสลาม 
  วัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญคลองสิบส่ี จึงมีลักษณะท่ีไม่ต่างจากชุมชนมอญ
ด้ังเดิมท่ีโยกย้ายมาอย่างสมุทรสาคร พระประแดง ปทุมธานี และนนทบุรี กล่าวคือเป็นชุมชนมอญ
แบบผสมผสาน ท่ีเป็นการผสมผสานอย่างลงตัว เป็นการคัดสรรแบบอย่างท่ีดีของแต่ละชุมชนมา
ยึดถือปฏิบัติ ตัวอย่างประเพณีท่ียังคงรักษาไว้ได้ในชุมชน ได้แก่ งานสงกรานต์  แห่ธงตะขาบ ปล่อย
นกปล่อยปลา สรงน้ำพระ สะบ้า เป็นต้น อาหารการกินแบบมอญ ได้แก่ แกงกระเจ๊ียบ แกงมะตาด 
แกงบอน แกงขี้ เหล็ก ข้าวแช่ ขนมกาละแม ข้าวเหนียวแดง ส่วนการแต่งกายในทุกวันนี้แม้
เปล่ียนแปลงเป็นแบบไทยสมัยนิยมหมดแล้ว แต่ผู้เฒ่าผู้แก่หลายท่าน ผู้ชายยังคงนุ่งโสร่ง ผู้หญิงยังนุ่ง
ผ้าถุงและเกล้าผมมวย แต่ในงานเทศกาลชาวบ้านก็พร้อมใจกันแต่งกายแบบมอญเข้าวัดทำบุญ เย่ียม
เยียนญาติผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน 
  ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพทำนา พร้อมกับการเทคโนโลยีทุ่น
แรงท่ีเพิ่มมากขึ้น เส้นทางการคมนาคมและยวดยานทันสมัยนำลูกหลานมอญภายในชุมชนออกสู่
สังคมภายนอก ลูกหลานจำนวนหนึ่งกลับเข้าชุมชนพร้อมด้วยการศึกษาสูงหน้าท่ีการงานมั่นคงและ 
รูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ แต่อีกหลายท่านก็ห่างชุมชนออกไปด้วยภาระอาชีพ การแต่งงาน และ
ชีวิตในสังคมใหม่ แม้หลายท่านลืมเลือนวิถีชีวิตมอญแบบปู่ย่าตายายในอดีต แต่ทุกวันนี้ยังมีคนกลุ่ม
ใหญ่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเดิม ๆ เอาไว้ แม้จะเป็นเพียงชุมชนเล็ก ๆ ห่างไกล แต่ยังคง
ความเป็นมอญอยู่ 
  นอกจากการอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าว ชาวมอญคลองสิบส่ียังมีภูมิปัญญา ท่ีเกี่ยวกับ 
ประเพณีพระท้ิงบาตรของชาวมอญวัดใหม่เจริญราษฎร์ การอธิษฐานบาตร ถือเป็นธุดงค์บาตร คล้าย
การออกบำเพ็ญธุดงค์ของสงฆ์อย่างหนึ่ง โดยพระจะต้องต้ังอธิษฐานมั่นคงว่าจะถือปฏิบัติเคร่งครัดใน
การฉันภัตตาหาร เฉพาะในบาตรของตนเพียงใบเดียวและมื้อเดียว ในวันหนึ่งวันเท่านั้น เป็นการ
นำเอาอาหารทุกชนิดบริโภคในมื้อนั้นวันนั้น ท้ังข้าวสุก อาหารหวาน-คาว หรือรวมผลไม้ใส่รวมกันลง
ในบาตร เป็นการฝึกไม่ให้พระสงฆ์ติดในรสชาติ ก่อนหน้านั้นพระสงฆ์จะนำบาตรเปล่าไปส่งให้ญาติ
โยมบ้านใดบ้านหนึ่งแล้วกลับวัดในทันที เรียกว่า ท้ิงบาตร จากนั้นญาติโยมก็นำอาหารใส่รวมกัน
ท้ังหมดลงในบาตร แล้วนำมาส่งให้พระสงฆ์ท่ีวัด ท้ังนี้เมื่อใดก็ตามท่ีพระสงฆ์ไปฉันภัตตาหารในภาชนะ
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อื่น นอกเหนือจากบาตรดังกล่าว ถือว่าการธุดงค์บาตรนั้นส้ินสุดโดยปริยาย อย่างไรก็ตามการฉัน
ภัตตาหารในบาตร ตามวัตรปฏิบัตินั้นพระสงฆ์แต่ละรูปจะกำหนดระยะเวลาไม่เท่ากัน ตามแต่ความ
สะดวกท้ังพระและญาติโยม ในขณะท่ีพระซึ่งผ่านการบวชเรียนมาหลายพรรษาอาจจะกำหนด ๑ 
เดือน หรือตลอดท้ังพรรษาก็ย่อมทำได้ 

2.5 เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชนในเขตหนองจอก 

  2.5.1 ไก่ชน 
  เขตหนองจอก  เป็นเขตท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร ชาวหนองจอกส่วน
ใหญ่ยังคงดำเนินวิถีชีวิตตามแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน  อาชีพหลัก  คือ  ทำนา  แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพท่ี
นำมาซึ่งช่ือเสียงแก่ชาวชุมชนหนองจอก ก็คืออาชีพ เพาะเล้ียงไก่ชน ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้การเล้ียงไก่
ชน เช่น “ฟาร์มไก่ชน กำนันวิเชียร ตันศิริ " โดย กำนันวิเชียร  ตันศิริ  บุคคลตัวอย่างท่ีเป็นผู้นำชุมชน
ในการเพาะขยายพันธุ์ไก่ชน ผลักดันให้ชุมชนหันมาเล้ียงไก่เป็นอาชีพเสริม  โดยมาซื้อหรือขอรับพ่อ
พันธุ์ แม่พันธุ์ไก่ไปเล้ียง ได้เก็บไข่ขาย และเล้ียงลูกเจ๊ียบตามวิธีธรรมชาติ ปล่อยให้คุ้ยเขี่ยหาอาหารไป
จนเติบโต เมื่อไก่มีอายุ 6-7 เดือน ไก่ท่ีมีลักษณะดี ก็จะถูกนำมาขายคืนกำนันวิเชียร เป็นไก่กีฬา ตัวใด
ลักษณะไม่สวยงาม ก็ถูกขายเป็นไก่กิโล ไก่ชน   เป็นสัตว์เศรษฐกิจ เพราะทำให้สังคมและประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้า ด้านโภชนาการ ได้อาหาร คือ ไข่ไก่ และเนื้อไก่ จากไก่พันธุ์ดี ด้านคุณภาพชีวิต ชาว
ชุมชนมีงานทำ วัยรุ่นได้ทำงานในฟาร์ม อาบน้ำ ทาขมิ้นให้ไก่ ฝึกซ้อมไก่ ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น 
จากการขายไก่ท่ีเล้ียงไว้คืนแก่ฟาร์ม จะได้ราคาดี ตกตัวละ 1,000  มีรายได้เข้าประเทศ ปีละกว่า 10 
ล้านบาท  โดยจะมีชาวต่างประเทศ มาเลือกซื้อไปในราคาตัวละประมาณ 5,000 บาท   ด้าน
เกษตรกรรม  มีการใช้เมล็ดพืชเป็นอาหารไก่ ทำให้เกษตรกรพยายามปรับปรุงพันธุ์ของเมล็ดพืชให้มี
คุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสำหรับไก่มากขึ้น สำหรับไก่ท่ีทางฟาร์มรับซื้อมาจากชาวบ้าน  จะเล้ียง
ต่ออีกประมาณ 2 เดือน นำมาทาขม้ินตามเนื้อตัว จับอาบน้ำ กราดน้ำ กราดแดด และฝึกฝน ฝึกซ้อม
กับไก่ตัวอื่น และเล้ียงรอเพื่อการซื้อขายต่อไป 
  ลักษณะเด่นของไก่ชนหนองจอก คือ สวย องอาจ สง่างาม แข็งแรง ทรหด อดทน มี
ความต้านทานโรคสูง เสียงขันกระชับแน่น และลากเสียงยาว มีลักษณะท่ีเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดส่วนการจะตัดสินว่า ไก่ตัวใด ชนดี ตีเจ็บ ปากไว ฉลาด ช้ันเชิงเป็นเลิศ ต้องจับให้ซ้อม หรือ
ชนกับไก่ตัวอื่นก่อน เข้าตำรา  ไก่ไม่ซ้อม  ไม่รู้ว่าเก่ง  ไก่ไม่ชน    ก็ไม่รู้ว่าเก่ง  ก่อนซ้อม ต้องใช้ผ้าพัน
เดือย เพื่อจะได้ไม่บาดเจ็บมากนัก  พันธุ์ไก่ชนท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว (พระเจ้า 5 
พระองค์) ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ไก่พันธุ์เขียวหางดำ  ไก่พันธุ์เทาหางขาว  ไก่พันธุ์นกแดงหางแดง 
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  2.5.2 วิถีชีวิตพอเพียงของชาวหนองจอก 
  ชุมชนแผ่นดินทอง คอยรุตต๊ักวา : ชุมชนแห่งการเกื้อกูล และพึ่งตนเอง ต้ังอยู่ ถนน
ลำไทร   หมู่ท่ี 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร คือชุมชนดังกล่าวนี้ ชุมชนแห่งนี้อยู่
ทางทิศตะวันตกสุดของกรุงเทพมหานคร ในพื้นท่ีติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นชุมชนชนบทท่ีอยู่
ชายเขตของกรุงเทพมหานคร ชุมชนแผ่นดินทอง คอยรุตต๊ักวา เป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่อายุกว่า 130 
ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยังมีการทำนาข้าว เล้ียงสัตว์ ดำเนินชีวิตอย่างสุขสงบ
ตามหลักศาสนาอิสลาม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  บรรยากาศของความร่มรื่นเงียบสงบแบบชายทุ่งท่ีมีต้นไม้ให้ร่มเงา มีเสียงนกร้อง มี
ลำคลองสวยๆ ไหลผ่าน มีบ้านเรือนต้ังอยู่เป็นลักษณะกลุ่มบ้าน ท่ีน่าสังเกตคือ ไม่มีบ้านหลังใดเลยท่ีมี
รั้ว เพราะท่ีชุมชนแห่งนี้ไม่มีการลักขโมย อีกท้ังเพื่อนบ้านใกล้เคียงยังช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา
ดูแลซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ชุมชนแห่งนี้สามารถรักษาความสุขสงบไว้ได้ ท้ัง ๆ ท่ีอยู่ท่ามกลางกระแส
ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบข้างท่ีกำลังกลายเป็นเมือง ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การ
ท่ีชาวชุมชนช่วยกันรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีหลักศาสนาอิสลามเป็นพื้นฐานในจิตใจ มีการใช้ศาสนา
เป็นศูนย์กลาง ใช้ศาสนาเป็นส่ิงท่ีสร้างสังคม ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันท่ีสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสมและพอดี นอกจากนี้ชาวชุมชนส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาสูงพอสมควร และได้นำความรู้นั้นมา
พัฒนาชุมชน ขณะท่ีชุมชนเองก็มีทรัพยากรมากพอจากการผลิตเองภายในชุมชน ทำให้สามารถ
พึ่งตนเองได้และลดรายจ่ายลงได้มาก เมื่อเหลือจากการใช้บริโภคในครัวเรือนแล้วยังสามารถจำหน่าย
เพื่อเป็นรายได้เสริม 
   อาจารย์สมชาย สมานตระกูล ปราชญ์ผู้สืบทอด แนวคิดท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพ
บุรุษท่ีสำคัญประการหนึ่งของชาวชุมชนแห่งนี้คือเรื่องการให้ความสำคัญกับการศึกษา ดังจะเห็นได้
จากการก่อต้ังโรงเรียนขึ้นมาในชุมชนกันเองต้ังแต่สมัย พ.ศ. 2479 โดยไม่คิดท่ีจะรอรับช่วยเหลือจาก
ราชการ จนปัจจุบันนี้มีการจัดการศึกษาในชุมชนต้ังแต่ระดับเด็กก่อนวัยเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน) ระดับอนุบาลจนถึงช้ันประถมปีท่ี 6 (โรงเรียนอิสลามลำไทร) ระดับมัธยมศึกษา (การศึกษา
นอกโรงเรียน) ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้ามาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติกับวิถีชีวิตพึ่งตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนศาสนา
อิสลาม มีการจัดสวัสดิการชุมชน ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน กองทุนซะกาต และกองทุนฌาปนกิจของ
ชุมชนตามหลักศาสนาอิสลามนอกจากนี้ท่ีน่าสนใจมากก็คือ สหกรณ์ร้านค้าชุมชน ได้ก่อต้ังสหกรณ์
ร้านค้ามาต้ังแต่ พ.ศ.2532 นับเวลาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ 17 ปีแล้ว โดยชุมชนเป็นผู้ก่อต้ังกันเอง คิด
กันเอง ทำกันเอง บนพื้นฐานของความไม่มีอะไรเลย ต้ังแต่ไม่มีอาคาร ไม่มีทุนเงิน มีแต่ความคิดท่ี
อยากทำสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือกันเองในรูปแบบของสหกรณ์ โดยให้คนท่ีมีเงินน้อยมาเป็น
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เจ้าของ เงินกำไรท่ีได้จากสหกรณ์ร้านค้า จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อปันผลให้กับสมาชิก และเอามา
พัฒนาชุมชน เช่น ทำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 
  ส่ิงท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งท่ีทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความอยู่เย็นเป็นสุขก็คือ การมีผู้นำ
ท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ ยึดมั่นในศาสนา เป็นผู้สามารถประสานทุกอย่างด้วยหลักการเข้าด้วยกันอย่างลง
ตัวและเหมาะสม แบบอาจารย์สมชาย สมานตระกูล และกรรมการชุมชนนี่เอง จนปัจจุบันชุมชน
แผ่นดินทอง คอยรุตต๊ักวา มีความสุขสงบร่มเย็นจนกลายเป็นชุมชนตัวอย่างท่ีไ ด้รับรางวัลมากมาย 
และเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของหน่วยราชการต่าง ๆ องค์กรชุมชนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน
ท้ังในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จนช่ือเสียงแพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง 
 
  2.5.3 การทำกรงนกเขา 
  การทำกรงนก สำหรับนกกรงหัวจุก และนกเขาชวา เป็นวิถีชีวิตท่ีเคียงคู่กับชาว
มุสลิมในพื้นท่ีเขตหนองจอก มาอย่างยาวนาน เขตหนองจอกถือเป็นแหล่งทำกรงนกท่ีมีช่ือเสียง โดยมี
การนำภูมิปัญญาศิลปะท้องถิ่น ความประณีต มาใช้ในการสร้างสรรค์ให้เป็นงานท่ีมีคุณภาพ โดยวัสดุ
ท่ีใช้ในการผลิตคือ ไม้ไผ่ และหวาย มีการแกะสลัก ฝังมุกเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้ัง
ท่ีทำเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ซึ่งราคามีต้ังแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น หรือหลักแสนบาท 
แล้วแต่ชนิดของวัสดุและความประณีตสวยงามของกรง  
 
 โดยสรุป ในการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ผู้วิจัยได้นำเอา
เนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ของเขตหนองจอกมาบูรณาการร่วมกัน ท้ังด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยได้ลำดับขอบเขตเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้
ออกเป็น 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1) สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก 2) ประวัติความเป็นมาของเขต
หนองจอก  3) ประเพณีและความเช่ือของชุมชนในเขตหนองจอก 4) วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน
เขตหนองจอก และ 5) เศรษฐกิจและอาชีพของชุมชนในเขตหนองจอก เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในหน่วยท่ี 4 เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น      
ส30232 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning) 
 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานั้น ต้อง
ศึกษาและทำความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน ในประเด็นต่อไปนี้ 

3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้มีนักการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ ให้
ความหมายไว้ ดังต่อไปนี้ 
  กล้า ทองขาว (2550: 1) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน ไว้ว่า คือ การจัดการศึกษาโดยการจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชุมชน ท้ังโดยการเรียนรู้จาก
ชุมชนและสร้างชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 2-6) ให้ความหมายของการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีมุ่งถึงความเข้าใจ ความต้องการของชุมชน โดยผู้เรียน ผู้สอน 
และกิจกรรมการเรียนจะเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทก็ได้ หลักสูตรท่ีใช้
ชุมชนเป็นฐานเป็นการใช้ชุมชนเป็นแหล่งศึกษาและมีประสบการณ์ตรง 
  Heslie (อ้างถึงใน รัชชาภรณ์ รัตภุมมะ (2549) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานไว้ว่า เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการศึกษาชุมชน  โดยมีการบูรณาการท้ัง
การศึกษาในโรงเรียน นอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเรียกได้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คือ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมี
หน่วยงานได้มาประยุกต์ให้เข้ากับงานต่าง ๆ ท้ังในส่วนภาครัฐและเอกชน  
  Owens และWang (1996: 2) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เป็นกล
ยุทธ์ท่ีนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่าตนเองประสงค์จะเรียนรู้อะไร โดยมี
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีกว้างขวางท่ีจะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน จะทำให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมท้ังความรู้ด้านวิชาการ การทำงานและอาชีพ ด้านการ
พัฒนาการของบุคคลและสังคม ด้านคุณค่าของการบริหารและงานด้านความเข้าใจ และการใช้แหล่ง
ประโยชน์ของชุมชน 
  บุญสืบ โสโสม (2553: 8) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
ผู้เรียน ได้เกิดการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริงของชุมชน 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนำเอาชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน
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ได้ศึกษาสภาพท่ีมีอยู่จริงของชุมชน และการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน  

3.2 ทฤษฎี แนวคิดที่เก่ียวกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้นรากฐานมาจากทฤษฎี ต่าง ๆ ซึ่ง ผู้วิ จัยได้
ทำการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีรากฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
(Constructivist Theory) โดยมีเงื่อนไขการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือกระทำ 
(Active Process) ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลท่ี
ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว รวมท้ังประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมาย ใน
การเรียนรู้ของตนเอง ประสบการณ์ของผู้เรียนจะถูกนำมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และจะมีผล
โดยตรงต่อการสร้างความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่หรือการเรียนรู้นั่นเอง กระบวนการเรียนรู้จึงมักเป็น
ลักษณะท่ีให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากการร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยมีหลักการพื้นฐานสำคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2557: 36)  
  1. สถ าน การณ์ ปั ญ ห า  (Problem Based) ม าจากพื้ น ฐ าน ของ  Cognitive 
Constructivism ของเพียเจต์ ท่ีเช่ือว่า ถ้าผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา หรือ
ท่ีเรียกว่า เกิดการเสียสมดุลทางปัญญา ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญา (Schema) ให้
เข้าสู่ภาวะสมดุลโดยการดูดซึมหรือการปรับโครงสร้างทางปัญญาสามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมา
ได้หรือเกิดการเรียนรู้นั่นเอง ภายใต้ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น สถานการณ์ปัญหาจะเป็น
เสมือนประตูท่ีนำผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหา 
  2. แหล่งเรียนรู้ (Resource) เป็นท่ีรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสารสนเทศท่ีผู้เรียนใช้ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ เช่น ชุมชนการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ 
แหล่งสารสนเทศ เป็นต้น 
  3. ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) ซึ่งจะสนับสนุนผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือการ
เรียนรู้ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้ให้สำเร็จด้วยตัวเองได้ หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ใช้ความพยายามในการเรียนรู้ โดยอาจเป็นคำแนะนำแนวทาง ตลอดจนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการ
แก้ปัญหาหรือปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนการคิด เป็นต้น 
  4. การโค้ช (Coaching) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
โดยเปล่ียนบทบาทของผู้สอนจากหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้หรือบอกความรู้มาเป็น  “ผู้ช้ีแนะ” ท่ี
ต้องให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ผู้เรียน ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้ในเชิงพุทธิปัญญา หรือการให้รู้
คิด และการสร้างปัญญา 
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  5. การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีช่วย
สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้อื่นเพื่อขยายมุมมองให้แก่ตนเอง การร่วมมือกัน
แก้ปัญหาจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้อื่นเพื่อขยายมุมมองให้แก่ตนเอง การ
ร่วมมือกันแก้ปัญหาจะสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการคิดไตร่ตรอง เป็นการเปิดโอกาสให้ท้ังผู้เรียน ผู้สอน
ผู้เช่ียวชาญ ได้สนทนาแสดงความคิดเห็นของตนเองกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการ
ป้องกันและปรับมโนคติท่ีคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะท่ีเรียนรู้ 
 นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ยังอยู่ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ซึ่ง David Kolb กำหนดไว้ 4 ขั้นตอน (Bedri, 
Fréin, & Dowling, 2017: 4) ประกอบด้วย 
   1. การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Concrete Experience: CE) Kolb เช่ือว่า 
การเรียนรู้ท่ีแท้จริงจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้สัมผัส “ธรรมชาติท่ี
แท้จริงขององค์ความรู้นั้น” เช่น การเรียนการสอนในห้องเรียน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การ
อ่านหนังสือการทดลอง การพูดคุย และการประชุม เป็นต้น 
  2. การสะท้อนการเรียนรู้/ ทบทวนการเรียนรู้ (Reflective Observation: RO) 
เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนจะมีการสะท้อนคิด (Reflection) กระบวนการเรียนรู้จะต้องมีการจัดสรรเวลาให้
ขั้นตอนนี้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นธรรมชาติของผู้เรียนท่ีจะต้องมีการสะท้อนคิดอยู่ตลอดเวลา 
เช่น การเขียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ การบันทึกการเรียนรู้ การทำการบ้าน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียน (Dialogue/Discussion) 
  3. การสรุปองค์ความรู้ (Abstract Conceptualization: AC) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียน
จัดวางองค์ความรู้ใหม่ผสานกับองค์ความรู้เก่าด้วยตนเอง เช่น การเขียนแผนภาพมโนทัศน์ (Mind 
Mapping) การสรุปการเรียนรู้ออกมาเป็นรูปแบบหรือกรอบความคิด การนำเสนอผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
  4. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Active Experimentation: AE) ผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติ
อีกครั้งเพื่อพิสูจน์การเรียนรู้ของตนเองว่าเข้าใจได้ถูกต้องหรือไม่ เพื่อรวบรวมส่ิงท่ีเรียนรู้ท่ีถูกต้องหรือ
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงสำหรับดำเนินการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 1 ต่อไป 
 
 แนวคิดพื้นฐานในการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน มี 6 ประการ คือ Melaville et al. 
(2015, อ้างถึงใน อัชฌา สุวรรณกาญจน์ (2550)  
  1. ความรู้สร้างและเปล่ียนแปลงได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม 
  2. ความทรงจำ (การรวบรวม การเก็บไว้ใช้ และการนำกลับมาใช้ใหม่) มีอิทธิพล
จากประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีผ่านมาและการฝึกปฏิบัติ 
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  3. แรงจูงใจในการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจส่วนบุคคลเกี่ยวกับความสามารถและ
การรับรู้ถึงความสำคัญ และการรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
  4. แต่ละบุคคลเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน 
  5. อุปสรรคของการเรียนรู้สามารถทำให้ลดลงโดยการควบคุมปัจจัยท่ีสำคัญใน
ครอบครัวโรงเรียน และชุมชน 
  6. การเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมรอบตัวอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการเช่ือม
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้นมีแนวคิดพื้นฐาน มาจากทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) โดยมีเงื่อนไขการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ลงมือกระทำ (Active Process) ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวผู้เรียน
เอง โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ในเรื่องท่ีผู้เรียนสนใจ และ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ยั งอยู่ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์  
(Experiential Learning Theory) ท่ีผู้เรียนได้มีส่วนในการค้นหาประสบการณ์ จากการลงมือกระทำ 
ค้นหาความรู้ สรุปความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ซึ่งในงานวิจัยเรื่องนี้ ได้มีการนำทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง ในการสร้างองค์ความรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน มีการนำเอาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่จริงในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มี
การออกแบบให้ผู้เรียนศึกษาชุมชนในประเด็นท่ีสนใจ โดยมีผู้สอนคอยเป็นผู้แนะนำ อำนวยความ
สะดวก ในตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ 

3.3 หลักการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้มีนักการศึกษาได้กำหนดหลักการเรียนรู้ ไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 
 หลักการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานพัฒนาโดย Horyna และDecker (1991) มีดังนี้  
  1. กำหนดความต้องการของชุมชนเอง (self-determination) ชุมชนสามารถ
จำแนกความต้องการความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นส่ิงสำคัญในการเรียนรู้  
  2. ช่วยเหลือตนเอง (self-help) ชุมชนมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองในด้านการ       
สนับสนุนและการส่งเสริมเมื่อชุมชนเพิ่มความรับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ท่ีดีของตน ชุมชนจึง
ต้องพึ่งพาตนเอง 
   3. การพัฒนาผู้นำ (Leadership development) จำแนกพัฒนาและใช้ศักยภาพ
ของผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเองและการสนับสนุนชุมชน  
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  4. ความเป็นท้องถิ่น (Localization) ชุมชนสามารถจัดบริการและสวัสดิการทาง
สังคมให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้เข้าถึงได้ง่ายอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน  
  5. บูรณาการบริการชุมชน (Integrated delivery of service) เพื่อให้กลุ่มและ
องค์กรต่าง ๆสามารถควบคุมและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการ
ทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรในชุมชน  
  6. การใช้ทรัพยากรได้อย่างสูงสุด (Maximum use resource) การใช้ทรัพยากร
ด้านกายภาพการเงินบุคลากรของชุมชนควรจะมีการติดต่อเช่ือมโยงกันตามความจำเป็นและความ
สนใจของชุมชน  
  7. การรวมเป็นหนึ่ง (Inclusiveness) ในการจำแนกคนในชุมชนตามอายุ รายได้ 
เพศ เช้ือชาติศาสนาหรืออื่น ๆ เพื่อการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมและบริการควรจะศึกษาภาคตัดขวาง
อย่างกว้าง ๆของคนในชุมชน 
   8. ความรับผิดชอบ (responsiveness) สถาบันองค์กรต่าง ๆ มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การพัฒนาโปรแกรมและบริการให้ตอบสนองความจำเป็นและความสนใจตามบทบัญญัติ 
  9. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ท้ังในระบบและนอกระบบให้แก่คนในชุมชนทุกวัย  
 
 Hiemstra (1993 อ้างถึงใน Galbraith (1995) ได้กล่าวถึงหลักการของการศึกษาโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานและยังแสดงให้เห็นว่าการศึกษาตลอดชีวิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานดังนี้    

1. กำหนดความต้องการของชุมชนตนเอง (self-determination) สมาชิกของชุมชน
มีสิทธิและมีความรับผิดชอบท่ีจะร่วมกำหนดความต้องการของชุมชนและจัดการกับทรัพยากรของ
ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตนเอง  
  2. หลักการช่วยตนเอง (Self Help) สมาชิกในชุมชนมีศักยภาพในการสนับสนุนและ
พัฒนาซึ่งกันและกันมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน  
  3. พัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership development) ผู้นำท้องถิ่นจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีสำคัญเช่นในเรื่องทักษะของการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจและกระบวนการ
กลุ่มซึ่งเป็นทักษะท่ีสำคัญในการนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน  
  4. ความเป็นชุมชนท้องถิ่น (Localization) ส่ิงท่ีสำคัญท่ีจะทำให้สมาชิกในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมก็คือการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของชุมชน
และเป็นกิจกรรมโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
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  5. การประสานความร่วมมือ (Integrated delivery of services) องค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ มีบริการท่ีสอดคล้องกันเป็นเป้าหมายของชุมชนและได้รับความร่วมมือกับชุมชนและ
ท่ีสำคัญองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นต้องทำงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน  
  6. ลดการดำเนินงานและบริการท่ีซ้ำซ้อนกัน (reduce duplication of services) 
ชุมชนจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในชุมชนไม่ว่าจะเป็นคน เงิน กายภาพให้ได้ประโยชน์สูงสุดและมีการ
ประสานการดำเนินงานและทรัพยากรร่วมกันลดการดำเนินงานท่ีซ้ำซ้อนกัน  
  7. ยอมรับความหลากหลาย (accept diversity) สมาชิกในชุมชนย่อมมีความ
หลากหลายไม่ว่าจะด้านอายุ รายได้ ชนช้ัน เพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรือเงื่อนไขความบกพร่องต่าง ๆ 
หากแต่ทุกคนในชุมชนย่อมได้รับความมั่นใจว่าความหลากหลายของสมาชิกจะได้รับการพัฒนาและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้ังด้านการวางแผนดำเนินการร่วมในกิจกรรมบริการต่าง ๆ ของชุมชน  
  8. สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน (Institution responsiveness) สมาชิกทุกคนรู้สึก
มีพันธะท่ีจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องสาธารณะ  
  9. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) สมาชิกทุกคนทุกเพศทุกวัยมีโอกาส
ในเรียนรู้ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 
  สรุปได้ว่าหลักการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานประกอบด้วย 1) การกำหนดความ
ต้องการของชุมชนเอง (self-determination) 2) การช่วยเหลือตนเอง (self-help) 3) การพัฒนา
ผู้นำ (leadership development) 4) ความเป็นท้องถิ่น (Localization) 5) บูรณาการบริการชุมชน 
(integrated delivery of Service) (6) การใช้ทรัพยากรได้อย่างสูงสุด (Maximum use resource) 
7) การรวมเป็นหนึ่ง (Inclusiveness) 8. ความรับผิดชอบ (responsiveness) และ 9) การเรียนรู้
ตลอดชีวิต (lifelong learning) 
  ซึ่งในงานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้นำเอาหลักการต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น มาใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ความรู้จากการลงพื้นท่ีศึกษา
ชุมชน โดยเน้นการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหลักการหนึ่งของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   

3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้มีนักการศึกษาได้กำหนดไว้อย่าง
หลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
  Owens และWang (1996) กล่าวถึงขั้นตอนหลัก ๆ ในการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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   1. ขั้นการกำหนดกรอบหรือการวางแผน  (Framing Planning) เป็นการ
กำหนดกรอบท่ีชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ได้มาก ดังนั้น นักการศึกษาและ
ผู้สอนควรได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
   2. ขั้นดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active Itself) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนจะ
ดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นขั้นตอนง่ายๆไม่ซับซ้อน โดยการซักถามหรือค้นคว้า หรือ
เป็นขั้นตอนท่ีมีความซับซ้อนหลายข้ันตอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
   3. ขั้นการสะท้อน (Reflect) เป็นขั้นตอนการสะท้อนหรือสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
ซึ่งอาจจะทำคนเดียวโดยบันทึกการเรียนรู้หรือการอภิปรายกลุ่ม โดยการอภิปรายกลุ่มมักครอบคลุม
ถึงส่ิงท่ีคิดว่าถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หรือส่ิงท่ีไม่คาดหวัง ขั้นตอนการสะท้อนนี้จะวนกลับไปยังขั้นตอนการ
กำหนดกรอบหรือวางแผน เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่อไป 
  วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ (2561: 23) กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นวางแผน/เตรียมการ ประกอบด้วย 
          • การศึกษาชุมชน  
         • การวิเคราะห์หลักสูตร 
          • การประชุมช้ีแจง  
          • การออกแบบการเรียนรู้  
   2. ขั้นดำเนินการ 
          • ใช้กลยุทธ์จัดการเรียนรู้    
          • เรียนรู้ในชุมชน 
          • สะท้อนคิด (Reflection)  
   3. ขั้นประเมินผล 
          • ประเมินผู้เรียน ตามสภาพจริง 
         • ใช้วิธีการและ เครื่องมือท่ีหลากหลาย 
  ดิษยุทธ์ บัวจูม และคนอื่น ๆ (2557: 65) ได้เสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ประกอบไปด้วย 
   1. ศึกษาศักยภาพของชุมชน  
   2. กระตุ้นบุคคลในชุมชน และบุคลากรในโรงเรียน ตระหนัก และมีพลัง
อำนาจในการจัดการศึกษาร่วมกัน  
   3. ศึกษาความต้องการ พัฒนาด้านอาชีพในท้องถิ่นของนักเรียน  
   4. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
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   5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติจริง  
   6. จัดโครงการเสริมการเรียนรู้  
   7. ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
  "Introduction to Community-Based Learning" 2013) ได้สรุปขั้นตอนของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ดังนี้ 
   1. การเตรียมการ ส่ิงท่ีต้องดำเนินการ ได้แก่ ระบุความต้องการ สรุป
ความรู้และทักษะของนักเรียน เตรียมข้อมูล ประสานงานกับชุมชน วางแผนสนับสนุนการศึกษาของ
นักเรียนรวมการเรียนให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
   2. การปฏิ บั ติ โดยจัดให้ ผู้ เรียน ได้ใช้ ทักษะและความรู้ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสบการณ์ตรง 
   3. การสะท้อน ร่วมกันอภิปรายส่ิงท่ีได้จากการศึกษา 
   4. พิสูจน์และสรุปผล นำเสนอรายงานการศึกษาของกลุ่มตนเอง  และ
พัฒนาโครงการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
  ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ (2557: 78) ได้เสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน ประกอบไปด้วย 
   1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
   2. ขั้นกลยุทธ์การเรียนรู้ 
   3. ขั้นสู่ผลสะท้อนคิด 
   4. ขั้นประเมินประสิทธิผล 
  ประยูร บุญใช้ และภูมิพงศ์ จอมหงส์พิพัฒน์ (2558: 44) ได้เสนอกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประกอบไปด้วย 
   1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร 
    2. วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น 
    3. กำหนดรูปแบบวิธีการบูรณาการ  
   4. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
เป็นฐาน  
   5. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  
   6. ดำเนินการจัดการเรียนรู้  
   7. ประเมินผลการเรียนรู้  
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  ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน เพื่อนำขั้นตอนท่ีได้จากการสังเคราะห์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
จุดประสงค์ของงานวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนการสังเคราะห์ ดังตารางท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 
 
 
 

ตา
รา

งที่
 7

 ขั้
นต

อน
กา

รสั
งเค

รา
ะห

์กร
ะบ

วน
กา

รจ
ัดก

าร
เรีย

นร
ู้โด

ยใ
ช้ชุ

มช
นเ

ป็น
ฐา

น 



 54 
 
 จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานข้างต้น ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อใช้ในงานวิจัยนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ได้ 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นวางแผนเตรียมความพร้อม 2) ขั้นดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 3) ขั้นสะท้อนคิด 
และ 4) ขั้นประเมินผล ซึ่งในการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้นำขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้วิจัยจะขอนำเสนอวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในลำดับ
ต่อไป 
 

4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 การศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนมีสาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

4.1 ความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายและความสำคัญ ดังนี้  
 กิดานันท์  มลิทอง (2546: 26) กล่าวว่า ส่ือ เป็นคำท่ีมาจากภาษาลาตินว่า Medium ซึ่ง
แปลว่าระหว่าง ส่ือหมายถึงส่ิงใดก็ตามท่ีบรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถส่ือสารกันได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เมื่อนำส่ือมาให้ผู้เรียนใช้ศึกษาจึงเรียกส่ือนั้นว่า ส่ือการเรียน (Learning Media) และ
หากเป็นส่ือสำหรับผู้สอนผู้สอนใช้ในการสอนจะเรียกว่า ส่ือการสอน (Instructional Media) ส่ือการ
เรียนการสอนจึงมีความหมายรวมถึง ส่ือชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น เทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ 
โทรทัศน์ วีดิทัศน์ แผนภูมิ ภาพนิ่ง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนในหลักสูตรส่ิง
เหล่านี้ เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพท่ีนำมาใช้ในเทคโนโลยีการศึกษา และเป็นส่ิงท่ีใช้เป็นเครื่องมือ
หรือช่องทางสำหรับทำให้การสอนส่งไปถึงผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
หรือจุดมุ่งหมายท่ีผู้สอนวางไว้ได้เป็นอย่างดี 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548: 169) กล่าวถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ว่าหมายถึง 
เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารของสังคม โดยโลกปัจจุบันจัดไว้ในระบบทางการศึกษาไว้ 10 ชนิด 
ได้แก่ โทรศัพท์ตามสาย เส้นใยแสง ดาวเทียมส่ือสาร แผ่นเลเซอร์ คอมพิวเตอร์ และระบบบริการรวม
เครือข่ายดิจิตอล ซึ่งจำแนกส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นข้อมูลได้ 5 ประเภท คือ  
 1. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระบบส่ือสารทางเสียง เป็นเครื่องมือรับส่งข้อมูลท่ีเป็นเสียงด้วยระบบ
อิ เล็กทรอนิก ส์  เช่น  โทรศัพ ท์  วิทยุ  โทรศัพ ท์แบบ เซลลูลาร์  (Cellular Telephone) และ
วิทยุกระจายเสียง  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระบบส่ือสารทางภาพ  เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันท้ังตัวอักษร 
ข้อความและภาพ เหมือนต้นฉบับท่ีส่งมาจากทางไกล คือเครื่องโทรสาร (Fascimile) และเครื่องโทร
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ภาพ (Photograph Facimile Telegraphy) โดยอาศัยการแปลงสัญญาณผ่านคู่สายโทรศัพท์เพื่อ
มายังเครื่องรับปลายทาง  
 3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบส่ือสารทางภาพและเสียง ได้แก่โทรทัศน์และโทรศัพท์ภาพ  
 4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระบบแสง โดยนำเอาแสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลลง
บนแผ่นดิสก์ ได้แก่ เลเซอร์ วีดีโอดิสก์ (Digital Audio Compact Discs) และ CDROM  
 5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่ือมโยงใช้ประโยชน์เข้า
ด้วยกัน   มีสมรรถนะสมบูรณ์แบบในการส่ือสารข้อมูลโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ 
 ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2553: 2-6) ได้ให้ความหมายของส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์กับการศึกษา
ว่าเป็นการนำเครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อเป็นส่ือกลางในการ
ติดต่อส่ือสารและนำเสนอเนื้อหาเพื่อการศึกษามากขึ้น ทำให้ปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานท่ีเดียวกันและในเวลาเดียวกัน แต่สามารถส่ือสารเพื่อถ่ายทอดความรู้
ได้ตลอดจึงกล่าวได้ว่าการส่ือสารกับการศึกษาได้พัฒนาสู่ยุคการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์กับการศึกษา 
โดยความหมายของส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์จำแนกได้เป็น 2 ความหมาย คือ (1) ความหมายอย่างกว้าง 
และ (2) ความหมายเฉพาะโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กระบวนการท่ี
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ในการส่ือสาร
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยเครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมเครื่องมือส่ือสารแบบไร้สาย 
คือ การส่ือสารโดยใช้ดาวเทียม ไมโครเวฟ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น และเครื่องมือ
ส่ือสารใช้สาย คือ การส่ือสารผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง โทรศัพท์ ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area 
Network: LAN) เป็นต้น 
  2. การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ในความหมายเฉพาะ หมายถึง กระบวนการท่ี
ดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยอาศัยเครื่องมือส่ือสารจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการส่ือสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนโดยเครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมเครื่องมือส่ือสารแบบประสานเวลา 
(Synchronous) คือห้องสนทนา (Chat Room) การใช้โปรแกรมประชุมทางอินเทอร์เน็ต เช่น 
โปรแกรม Net Meeting, Adobe Breeze Meeting เป็นต้น และเครื่องมือส่ือสารแบบไม่ประสาน
เวลา (Asynchronous) คือ กระดานสนทนา (Web Board) 
 
 โดยสรุป ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ส่ือท่ีบันทึกสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตหรือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท้ังในระบบออนไลน์และระบบ
ออฟไลน์ ออกแบบและจัดระบบเพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน มีการส่ือสารกับผู้เรียนมีท้ังการ
ส่ือสารทางเสียง ส่ือสารทางภาพ และส่ือสารทางเสียงและภาพหรือส่ือประสม เป็นการสนับสนุนและ
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ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน จัดระบบท่ี
สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกคน 

4.2 ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 มีนักการศึกษาและนักเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา แบ่งประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ 
ดังนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2548) ได้กล่าวถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเกิด
จากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
เรียนการสอนจะออกมาในลักษณะของส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย  (Multimedia) แสดงผลออกมา
หลายรูปแบบตามท่ีโปรแกรมไว้ เช่น มีเสียง เป็นภาพเคล่ือนไหวสามารถให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ปัจจุบันส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีหลายลักษณะ ดังนี้ 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เป็น
ซอฟแวร์ทางการศึกษาชนิดหนึ่ง  เป็นส่ือท่ีสามารถช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และมีผลการ
ตอบสนองได้รวดเร็วกว่าส่ือประเภทอื่น ยกเว้นส่ือบุคคล ลักษณะเป็นบทเรียนท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัว
นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน ส่วนใหญ่มุ่งท่ีจะให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองเป็นหลัก มีการ
โต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหวและมีเสียงประกอบ 
  2. ส่ือการเรียนการสอนบนเครือข่าย ปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้ใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการเรียนรู้ในนามอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) ซึ่งเป็นแนวโน้มท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก 
การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนตลอดชีวิตท่ีสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา ส่ือ
การเรียนการสอนบนเครือข่ายมีการพัฒนาหลายรูปแบบ  เช่น MSU Cyber class เป็นระบบการ
จัดการเรียนการสอน  (Learning Management System : LMS) โดยบรรจุเนื้ อหา  กิจกรรม 
แบบฝึกหัด การวัดผล ห้องสนทนา ผู้เรียนสามารถล็อกอิน (Login) เข้าไปเรียนได้ และบทเรียนบน
เครือข่าย (Web Based Course) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เว็บเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต
และเผยแพร่บทเรียน ผู้เรียนศึกษาได้ในระบบออนไลน์ หรือบันทึกลงในแผ่นซีดี (CD) เพื่อนำไปศึกษา
ในสถานท่ีต่าง ๆ 
  3. วีดิทัศน์ตามส่ัง (Video On-Demand) เป็นระบบบริการสัญญาณภาพหรือเสียง
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Books) คือ หนังสือหรือเอกสารท่ีถูก
ดัดแปลงอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถแสดงผลออกมาได้โดยเครื่องมืออิ เล็กทรอนิกส์ ผู้อ่านสามารถอ่าน
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา หรือทางอินเทอร์เน็ตได้ ลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากหนังสือฉบับ
ตีพิมพ์ คือ ความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา และการท่ีผู้อ่านสามารถอ่านพร้อม ๆ กันได้  
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  5. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Journals) หมายถึง วารสารรูปแบบใหม่ท่ี
มีการจัดเก็บ บันทึก และเผยแพร่ในรูปของแฟ้มคอมพิวเตอร์ (ส่ือดิจิทัล) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถเข้าถึงหรือสืบค้นได้โดยการส่ังซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิกจากฐานข้อมูลออนไลน์หรือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือจากฐานข้อมูลซีดีรอม 
  6. ฐานข้อมูล (Database) คือ มวลสารสนเทศท่ีมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมัก
จัดเก็บสะสมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปของแฟ้มข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้หลาย ๆ 
ด้าน โดยมีชุดคำส่ังระบบจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าท่ีควบคุมการจัดการและการใช้ฐานข้อมูล  
 ชูศักด์ิ เพรสคอทท์ (2552: 13) ได้กล่าวถึงประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาว่ามี
หลายประเภทซึ่งได้ยกตัวอย่าง 3 ประเภทได้แก่ (1) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาประเภทใช้แบบ
เอกเทศ คือ ซีดีรอมในรูปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาประเภท
ผ่านระบบเครือข่าย คือ บทเรียน e-Learning และ (3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาประเภทผ่าน
ระบบกระจายสัญญาณ คือ การประชุมทางไกลทางภาพเพื่อการศึกษา  
 บุญเลิศ ส่องสว่าง (2552: 5-12) กล่าวว่า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษามีมากมาย
หลากหลาย ในการนำมาเพื่อใช้กับการศึกษานั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ดังนี้  
  1. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาประเภทใช้เอกเทศ (Stand Alone) เป็นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ตามลำพังโดยไม่ได้เช่ือมต่อกับเครือข่ายอื่น ๆ แต่เน้นในการบันทึกเพิ่มเติม โดยใช้
กับวัสดุบันทึกส่ือต่าง ๆ เช่น  เทปเสียง เทปภาพ  แผ่นซีดี แผ่นการ์ดบันทึกความจำ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นต้น 
  2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาประเภทผ่านระบบเครือข่าย  หมายถึง ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องอาศัยเครือข่ายในการรับส่งส่ือ หรือ การเข้าถึงส่ือเพื่อการศึกษา และการเรียน
การสอน และ การฝึกอบรม โดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ในการส่งและรับส่ือดังกล่าว จากช่องทางท่ี
เป็นเครือข่ายในรูปของอินเตอร์เน็ต WAN หรือ LAN แล้วแต่ความเหมาะสม ส่วนส่ือท่ีจะใช้ส่งไปทาง
เครือข่ายก็อาจจะเป็นบทเรียน บทความ ข้อมูล ข่าวสาร หนังสือประเภทต่าง ๆ ประกาศแจ้งความ 
กระดานข่าว การลงทะเบียน และการแจ้งผลการสอบ ตลอดจนการใช้ในการประชุมทางไกล (Tele-
Conference) ฯลฯ จากส่ือท่ีจัดเตรียมไว้ในรูปแบบของ ซีดี ดีวีดี ฮาร์ดดิสก์ เทปเสียง เทปภาพ เป็น
ต้น 
  3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาประเภทผ่านระบบกระจายสัญญาณ  ในท่ีนี้จะ
เน้นไปท่ีสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ประเภทดิจิทัล เป็นสัญญาณท่ีส่งไปปลายทางในลักษณะเป็นส่วนตัว 
เฉพาะพื้นท่ี หรือ เฉพาะกลุ่ม ไม่มุ้งเน้นท่ีจะส่งแบบมวลชลอย่างสัญญาณอนาล็อกของวิทยุและ
โทรทัศน์ สัญญาณดิจิทัลประเภทนี้ ได้แก่ สัญญาณท่ีอาศัยดาวเทียมค้างฟ้าเป็นตัวกระจายสัญญาณลง
มายังจุดต่าง ๆ บนพื้นดิน เช่น สถานีรับภาคพื้นดิน หรือ ส่งตรงมายังบ้านเรือนท่ีเรียกว่า DTH 
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(Direct to Home) ซึ่งเราสามารถนำสัญญาณท้ังหมดหรือตัดบางส่วนมาใช้เพื่อการศึกษาได้เป็นอย่าง
ดี ตัวอย่างส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาท่ีเรานำมาใช้กันมาก ได้แก่ การส่งรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนไกลกังวลหัวหิน โดยใช้ดาวเทียมไทยคมรายการ Discovery ของ CNN เป็นต้น 
 ชัยยงค์ พรหมวงค์ (2553: 22-25) กล่าวถึงประเภทการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า
ประเภทการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์จำแนกได้ตามกระบวนการการผลิตปฏิสัมพันธ์การเข้า
เรียนการผสมผสานตามจุดมุ่งหมายและวิธีการถ่ายทอดโดยได้ จำแนกตามเทคโนโลยีการถ่ายทอด ท่ี
ใช้กันมากคือ  
  1. ส่ือพิมพ์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Zines)  
  2. ถ่ายทอดสัญญาณภาพด้วยการไหลสัญญาณภาพ (Streaming video) เทปภาพ 
(Video Tapes) ดาวเทียม (Satellite) และส่งตามสาย (Cable)  
  3. ถ่ายทอดเสียงโดยใช้การไหลสัญญาณเสียง (Audio using streaming audio) 
และเทปเสียง (Audio tapes) 
 ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2554: 68-74) กล่าวถงึส่ือการสอนประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนิยม
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีมี  5 ประเภท ประกอบด้วย (1) เว็บไซต์ (2) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (3) บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (4) โทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และ (5) วีดิทัศน์ตามต้องการ โดยมีรายละเอียดของส่ือการสอนประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละ
ประเภทดังนี้ 
  1. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเว็บไซต์ เป็นแหล่งความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
รูปแบบเว็บไซต์ (Website) และบล็อก (Blog) ใช้นำเสนอเนื้อหาด้วยข้อความ ภาพ วีดิทัศน์ ภาพแอ
นิเมช่ัน และส่ือมัลติมีเดีย ผู้สอนสามารถนำเว็บไซต์มาใช้กับการเรียนเทคโนโลยีได้ท้ังการนำเนื้อหา
จากเว็บไซต์มาใช้เสริมการเรียนการสอนในช้ันเรียน  การนำเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจให้ผู้เรียนใช้เป็น
แบบอย่างในการพัฒนาเว็บไซต์ การฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตการมอบหมายให้
ผู้เรียนไปศึกษาด้วยตนเองนอกช้ันเรียน และการสอนทดแทนผู้สอนสำหรับสถานศึกษาท่ีขาดแคลน
ผู้สอน 
  2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนมากเป็นการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อให้ ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเป็นรายบุคคลเสริมจากการเรียนในช้ันเรียนปกติ  การใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติ และแบบสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนและทำ
กิจกรรมด้านทักษะพิสัย และการมอบหมายกิจกรรมให้ผู้เรียนผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
ผลงานประกอบการเรียนในช้ันเรียน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการเรียนเทคโนโลยีท่ี
นิยมใช้มี 2 ประเภท คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการสอน  และ 2) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทฝึกปฏิบัติ ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท้ัง 2 ประเภทนั้น อาจใช้
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สถานการณ์จำลอง และเกมในการนำเสนอเนื้อหาและสอดแทรกความสนุกสนานให้กับผู้เรียน โดยมี
ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทต่าง ๆ 
  3. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากมีการใช้ 
2 ประเภท คือ 1) การใช้เนื้อหาท่ีมีผู้นำเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้เสริมการสอน
ในช้ันเรียน และ 2) การใช้เนื้อหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผู้สอนพัฒนาขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรม
ในช้ันเรียน  
  4. โทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นำมาใช้สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 
ประเภทรายการ ได้แก่ 
   4.1 รายการประเภทให้ความรู้เชิงวิชาการ อาทิ รายการเพื่อการศึกษาของ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นรายการโทรทัศน์ท่ีเน้นการสอนเนื้อหาเพื่อทดแทนการขาด
แคลนผู้สอนผู้สอนสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนในสถานท่ีห่างไกล เนื้อหาสาระของ
รายการประเภทนี้จะสอดคล้องกับการเรียนการสอนเทคโนโลยีในแต่ละระดับช้ันโดยตรง  เพราะเป็น
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้  
   4.2 รายการประเภทสาระความรู้ เป็นรายการโทรทัศน์ท่ีผลิตขึ้น และ
นำเสนอผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ จุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ การ
ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน และการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี แนวทางการใช้รายการประเภทนี้  
ส่วนมากจะใช้เสริมความรู้ให้กับผู้เรียนนอกช้ันเรียน  และใช้เป็นแหล่งความรู้ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตประกอบการเรียน เป็นต้น 
   4.3 รายการประเภทข่าว เป็นรายการ และรายงานข่าวช่วงส้ันๆ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และภัยท่ี
เกิดจากการใช้เทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก การใช้รายการประเภทนี้สำหรับการเรียนเทคโนโลยีสามารถ
ใช้นำเข้าสู่บทเรียน และใช้เป็นเนื้อหาประกอบการสอนของผู้สอน อาทิ การใช้รายการ Weekly C3 
ท่ีนำเสนอเนื้อหาเรื่องปัญหานิ้วล็อกจากการพิมพ์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  5. วีดิทัศน์ตามต้องการ (Video on Demand) เป็นส่ือสัญญาณภาพท่ีนำเสนอ
เนื้อหาการสอนเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีสถานศึกษาและผู้สอนท่ีมีความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์นำเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะของสัญญาณภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
จำนวนมาก เว็บไซต์ท่ีนำเสนอสัญญาณภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยี และได้รับความนิยมท่ัวโลก คือ 
เว็บไซต์ www.youtube.com โดยผู้เรียนสามารถสืบค้นเนื้อหาเทคโนโลยีท่ีต้องการศึกษาจากคำ
สำคัญ อาทิ สืบค้นด้วยคำว่า “เทคโนโลยี” เป็นต้น รายการท่ีนำเสนอผ่านวีดิทัศน์ตามต้องการมี
เนื้อหาท่ีหลากหลาย ท้ังการบรรยายของวิทยากร การสอนในช้ันเรียน โฆษณา และสารคดี โดยมี
ตัวอย่างวีดิทัศน์ตามต้องการเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 



  60 

 สรุปได้ว่า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนสามารถจำแนกเป็น  3 ประเภท ได้แก่        
1) การใช้ส่ือแบบเอกเทศ เช่น เทปเสียง เทปภาพ แผ่นซีดี วีซีดี ดีวีดี การ์ดบันทึกความจำ 2) การใช้
ส่ือแบบผ่านระบบเครือข่าย เช่น บทเรียน ข้อมูล ข่าวสาร หนังสือประเภทข้อมูล ข่าวสาร หนังสือ
ประเภทต่าง ๆ กระดานข่าว และ 3) การใช้ส่ือผ่านระบบกระจายสัญญาณ เช่น รายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาผ่านดาวเทียม 

4.3 วัตถุประสงค์ของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นการเรียนการสอน  

 เฉลิม มลิลา (2526: 118) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการใช้ส่ือการสอน ดังนี้  
  1. เพื่อให้ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) และเป็นจริงแก่ผู้เรียน  
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยง่าย และสะดวกขึ้น  
  3. เพื่อเร้าผู้เรียนให้มีความสนใจในบทเรียนอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน  และ
ตลอดเวลา  
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
  5. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความสามารถเนื่องจากได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทดลอง
และฝึกปฏิบัติ (Learning by doing)  
  6. เพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกทางความคิด และการแสดงบทบาทอย่างสมควรและ
โดยสมเหตุสมผลตามแนวทางท่ีดีและเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม  
  7. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  8. เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 
  9. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี (interaction) ระหว่างผู้เรียนผู้สอน  
  10. เพื่อให้ประหยัดเวลา วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย และบุคลากร ในขณะเดียวกัน ทำ
ให้ผู้เรียนจำนวน มากเกิดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า ภายใต้สถานการณ์ท่ีดีและได้มาตรฐานอย่างเดียวกัน  
 สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน  เพื่อช่วยให้การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนท่ียุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอัน
ส้ัน และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีในระหว่างผู้เรียนด้วย
กันเองและกับผู้สอนด้วย ช่วยสร้างเสริมลักษณะท่ีดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ส่ือเหล่านั้น 
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4.4 ลักษณะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน 

 การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนนั้นอาจจะใช้เฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือ
จะใช้ทุกขั้นตอนของการเรียนการสอนก็ได้ดังนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ดังนี้  
 กิดานันท์  มลิทอง (2543: 84) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การใช้ส่ือการสอนนั้นอาจจะใช้เฉพาะ
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการเรียนการสอน หรือจะใช้ทุกขั้นตอนก็ได้ ดังนี้  
  1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีกาลังจะเรียน 
ส่ือท่ีใช้ในขั้นนี้จึงเป็นส่ือท่ีแสดงเนื้อหากว้าง ๆ หรือเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนในครั้งก่อนยังมิใช่
ส่ือท่ีเน้นเนื้อหาเจาะลึกอย่างแท้จริง อาจเป็นส่ือท่ีเป็นแนวปัญหาหรือเพื่อผู้เรียนคิดและควรเป็นส่ือท่ี
ง่ายต่อการนำเสนอในระยะเวลาอันส้ัน 
  2. ขั้นดำเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน  เป็นขั้นสำคัญในการเรียน 
เพราะเป็นขั้นที่จะให้ความรู้เนื้อหาอย่างละเอียด เพื่อสนองวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ผู้สอนต้องเลือกส่ือให้
ตรงกับเนื้อหา และวิธีการสอนหรืออาจจะใช้ส่ือหลายแบบก็ได้ ต้องมีการจัดลำดับข้ันตอนการใช้ส่ือให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน การใช้ส่ือในขั้นนี้จะต้องเป็นส่ือท่ีเสนอความรู้อย่าง
ละเอียด ถูกต้องและชัดเจนแก่ผู้เรียน  
  3. ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียนเพื่อให้
ผู้เรียนได้ทดลองนำความรู้ด้านทฤษฎี หรือหลักการท่ีเรียนมาแล้วไปใช้แก้ปัญหาในขั้นฝึกหัด โดยการ
ลงมือฝึกปฏิบัติเอง ส่ือในขั้นนี้จึงเป็นส่ือท่ีเป็นประเด็นปัญหาให้ผู้เรียนได้ขบคิด โดยผู้เรียนเป็นผู้ใช้ส่ือ
เองมากท่ีสุด  
  4. ขั้นสรุปบทเรียน เป็นขั้นของการเรียนการสอน เพื่อการย้ำเนื้อหาบทเรียนให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ด้วย ขั้นสรุปนี้ควรใช้เพียงระยะส้ัน ๆ 
เช่นเดียวกับขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ส่ือใช้สรุปนี้จึงควรครอบคลุมเนื้อหาสำคัญท้ังหมดโดยย่อและใช้เวลา
น้อย  
  5. ขั้นประเมินผู้เรียน เป็นการทดสอบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือเข้าใจในส่ิงท่ี
เรียนไปถูกต้องมากน้อยเพียงใด และบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้หรือไม่ ส่ือในขั้นการ
ประเมินนี้มักจะเป็นคำถามจากเนื้อหาบทเรียน โดยจะมีภาพประกอบด้วยก็ได้ หรืออาจนำส่ือท่ีใช้ใน
ขั้นกิจกรรมการเรียนมาถามอีกครั้ง และอาจเป็นการทดสอบ โดยการปฏิบัติจากส่ือหรือการกระทำ
ของผู้เรียน เพื่อทดสอบดูว่าผู้เรียนสามารถมีทักษะจากการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
 สุนันท์ ปัทมาคม และ สมเชาว์ เนตรประเสริฐ (2552: 35-40) กล่าวถึงการใช้ส่ือการเรียน
การสอนตามลำดับขั้นของการสอนว่ามี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นประกอบกิจกรรมการ
เรียน ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ และสรุปบทเรียน มีรายละเอียดดังนี้  
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  1. การใช้ส่ือขั้นนำเข้าสู่บทเรียน การนำเข้าสู่บทเรียนเป็นขั้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในบทเรียนท่ีกาลังจะเรียน ฉะนั้นการใช้ส่ือจึงมิได้เน้นเนื้อหาท่ีเจาะลึกลงเป็นเนื้อหาท่ี
แท้จริง แต่จะเป็นส่ือท่ีแสดงถึงเนื้อหากว้างๆหรือเนื้อหาท่ีเคยแสดงไว้ในครั้งก่อน ๆ เทคนิคการสร้าง
ส่ือไปใช้ในช่วงนี้อาจเป็นลักษณะบอกปัญหาเพื่อท้ิงไว้ให้คิดหรือเป็นส่วนเช่ือมความรู้เดิมกับเรื่องท่ีจะ
ได้เรียนใหม่ ส่ือท่ีจะใช้ในขั้นนี้ต้องเป็นส่ือง่ายต่อการนำเสนอและใช้เวลาอันส้ัน เพราะเมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนเนื้อหาแล้ว น่าจะเป็นนำสู่บทเรียน ใช้เวลา 5 นาทีต่อเนื้อหา 40 นำที (นับจากคาบเวลา 1 
คาบเท่ากับ 50 นาที) หรือ 1:8 ดังนั้น ส่ือท่ีใช้จำต้องพยายามใช้เวลาน้อยท่ีสุด และท้ังผู้สอนและ
ผู้เรียนมีสิทธิ์จะใช้ได้เท่า ๆ กัน แต่บางทีนิยมใช้กันมาก ก็คือ ผู้สอนเป็นผู้นำเข้าสู่บทเรียนเสียเอง ส่ือ
ท่ีใช้อาจเป็น แผนภูมิ รูปภาพ บัตรปัญหา เป็นต้น 
  2. การใช้ส่ือขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนหรือขั้นดำเนินการสอน ขั้นนี้กระทำ
หลังจากนำเข้าสู่บทเรียนแล้ว นับเป็นขั้นท่ีมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ เพราะถ้าหากผู้สอนได้มีการ
กำหนดการสอนไว้ ข้ันนี้ก็เป็นขั้นที่จะให้ความรู้ท้ังหลายท้ังปวงแก่ผู้เรียนนั้นเองและเป็นการให้เนื้อหา
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีระบุแน่ชัดลงไปด้วย เช่น วัตถุประสงค์ระบุไว้ว่า “ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะ
ของดินเหนียวได้” ขั้นสอนนี้ผู้สอนจะต้องหาวิธีทำให้ผู้เรียนและเข้าใจว่าดินเหนียวเป็นอย่างไร โดย
การใช้ส่ือทุกชนิดท่ีจะสามารถให้ผู้เรียนก็จะไม่ได้รับความรู้ ฉะนั้น ขั้นตอนนี้อาจจะต้องมีการใช้ส่ือ
หลายอย่างร่วมกันซึ่งเรียกว่า ส่ือประสม เมื่อมีการใช้ส่ือหลายอย่างประสมกันแล้ว การจัดลำดับ
ขั้นตอนของส่ือให้สัมพันธ์กับเนื้อหาและสอดคล้องส่งเสริมกันแล้ว ส่ือท่ีนำไปใช้ย่อมเป็นส่ิงจำเป็น
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส่ือท่ีนำมาใช้ในขั้นนี้ ถ้าหากเป็นการสอนแบบบรรยาย ส่ือก็จะต้องจัดเรียงลำดับ
ก่อนหลังไว้ ถ้าหากเป็นกลุ่มกิจกรรมหรือศูนย์การเรียนเป็นรายบุคคล ก็จะต้องจัดแยกส่ือการสอนไว้
เป็นกลุ่มๆ การใช้ส่ือแต่ละครั้งจะต้องย้ำไว้ในใจเสมอว่าผู้เรียนกาลังต้องการรู้เนื้อหาท่ีแท้จริง ฉะนั้น 
การใช้ส่ือจะต้องถูกต้องและชัดเจนส่ือท่ีใช้ในขั้นนี้ ได้แก่ แผนภูมิ บัตรคำ บัตรประโยค กระดานดำ 
สไลด์ ภาพ ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เป็นต้น การใช้ส่ือการสอน ท้ังผู้สอนและผู้เรียนมีสิทธิ์จะใช้
ส่ือได้เท่าๆ กัน เช่นเดียวกับการนำเข้าสู่บทเรียน สำหรับเวลาในการสอนนี้ จะใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่
ของการเรียนการสอนในแต่ละคาบ ฉะนั้น ถ้าหากมีการจัดส่ือไว้เป็นอย่างดีก็จะไม่สับสน การสอนก็
จะเป็นไปอย่างราบรื่น การเรียนการสอนก็จะทาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่ือท่ีใช้ในขั้นการสอนนี้
จะต้องมีรายละเอียดขั้นตอนท่ีแจ่มชัด ในช่วงของการดำเนินการสอน ถ้าสามารถผลิตส่ือท่ีผู้เรียนมี
ส่วนในการใช้ได้มากเท่าใด ก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้นเพียงนั้น ซึ่งการให้
ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนมากอย่างนี้ ก็คือจุดมุ่งหมายอันสำคัญของการจัดสภาพการเรียนการสอน
ของผู้สอนและเป็นความต้องการของหลักสูตรท่ีมุ่งหวังจะให้ผู้เรียนได้คิดเป็นทำเป็น  และแก้ปัญหา
เป็น 
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  3. การใช้ส่ือขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ เมื่อกำหนดส่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เพื่อการศึกษา
หาความรู้แล้ว ก็เป็นขั้นการฝึกหัดผู้เรียนเพื่อให้ได้ลองนำความรู้ด้านทฤษฎีหรือหลักการไปใช้
แก้ปัญหาในขั้นฝึกหัด โดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง นั้นส่ือในขั้นนี้จึงควรเป็นส่ือท่ีเป็น
ประเด็นปัญหาให้ผู้เรียนได้ขบคิดเพื่อหาทางนำเอาทฤษฎีมาแก้ปัญหา ส่ือบางอย่างอาจเป็นกิจกรรม
ให้กระทำเป็นขั้นตอน ดังนั้น ส่ือในขั้นนี้จึงต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกันว่าลักษณะของการ
ฝึกหัดนั้นมุ่งสร้างทักษะของผู้เรียนในลักษณะอย่างไร เป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล การฝึกจะต้องมีผู้สอน
เป็นผู้ดำเนินการตลอดเวลาหรือไม่ ถ้าหากการฝึกจะต้องให้ผู้เรียนดำเนินการเอง คำส่ังคำช้ีแจง
แนะนำในการฝึกก็จะต้องทำอย่างละเอียด ส่ือท่ีควรจะนำไปใช้สำหรับข้ันฝึกหัดนี้ ได้แก่ บัตรคำถาม 
สมุดแบบฝึกหัด ประเด็นปัญหา สภาพการณ์ ชุดการสอนกลุ่มกิจกรรม บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน
รายบุคคล เป็นต้น ในช้ันนี้ หากเป็นไปได้ ควรให้ผู้เรียนเป็นผู้ใช้ส่ือการสอนเองให้มากท่ีสุด 
  4. การใช้ส่ือขั้นสรุปบทเรียน ก่อนท่ีการเรียนการสอนจะยุติลงการสรุปบทเรียน
นับเป็นส่ิงอย่างหนึ่งท่ีจะต้องจัดให้มีขึ้น ท้ังนี้เพื่อเป็นการย้ำบทเรียนให้เด่นชัดและเพื่อปรับให้ผู้เรียน
ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สอนผู้สอนด้วย แต่ในขั้นสรุปบทเรียนนี้ ใช้
เวลาในการดำเนินงาน ระยะส้ันเช่นเดียวกับขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ดังนี้ ส่ือท่ีจะนำไปใช้ในขั้นนี้จะต้อง
จัดทาสรุปเนื้อหาให้ครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด และใช้เวลาน้อยส่ือท่ีควรนำไปใช้ได้แก่ แผนภูมิ แผ่น
ป้ายผ้าสำลี แถบประโยค แผ่นโปร่งใส สไลด์ เป็นต้น กิจกรรมในการสรุปบทเรียนนี้ ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเป็น ผู้สรุปบทเรียนได้ท้ัง 2 ฝ่าย นอกจากนี้การใช้ส่ือขั้นสรุปบทเรียนอาจใช้ตามความต้องการ
และ ความจำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้สอนสอนได้ดียิ่งขึ้น สอนเนื้อหาได้มากขึ้น แต่ใช้เวลาเท่าเดิมหรือน้อย
กว่าเดิม เครื่องมือท่ีควรจัด ได้แก่ (1) เครื่องฉาย ได้แก่ ภาพยนตร์ สไลด์ เทปบันทึกเสียง เป็นต้น 
(2)เครื่องเสียง ได้แก่ เทปเสียง เครื่องขยายเสียง แผ่นเสียง วิทยุ เป็นต้น (3) อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ เป็น
เครื่องมือเฉพาะกิจ ใช้สำหรับการฝึกโดยเฉพาะ  
 สรุปแนวคิดในการใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอน มีลำดับขั้นของการใช้ส่ือ 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นนำสู่บทเรียน ขั้นดำเนินการสอน ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ และขั้นสรุปบทเรียนโดยมีการวาง
แผนการใช้มีการจัดเตรียมข้ันตอนการใช้ก่อนหลัง ทำให้เกิดประสบการณ์จริง กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทำ
กิจกรรมด้วยตนเองและทำให้จดจำได้นาน 

4.5 ประโยชน์ของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน  

 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน
ดังนี้  
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 6) กล่าวว่า ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตมีอยู่ด้วยกันหลายประการ คือ  
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  1. ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก มีงานวิจัยหลายช้ินสนับสนุน
ว่าการเรียนซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านทางมัลติมีเดียนั้น สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียน
ผ่านส่ือข้อความแต่เพียงอย่างเดียว บทเรียนออนไลน์ท่ีได้รับการออกแบบและผลิตมาอย่างมีระบบ จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนรู้จากส่ือข้อความเพียงอย่างเดียว บทเรียนออนไลน์ท่ี
ได้รับการออกแบบและผลิตมาอย่างมีระบบจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. มีการใช้เทคโนโลยี Hypermedia ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นรูป
ของข้อความภาพนิ่ง เสียง กราฟิก วีดีโอ ภาพเคล่ือนไหว ท่ีเกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้ด้วยกันในลักษณะ 
Non-Linear เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ การประยุกต์ใช้ Hypermedia มีประโยชน์ 
คือ สามารถใช้เป็นวิธีการนำเสนอความรู้สำหรับส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพได้  ท้ังนี้
เนื่องจากการท่ี Hypermedia นี้สามารถนำเสนอเนื้อหาในลักษณะกรอบความคิดในแบบใยแมงมุม 
(Web Framework) ซึ่งเป็นกรอบความคิดท่ีเช่ือว่าจะมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันกับวิธีท่ีมนุษย์จัดระบบ
ความคิดภายในจิตใจ ดังนั้นผู้เรียนท่ีออนไลน์ จะสามารถควบคุมการเรียนของตนได้ และย่อมจะได้รับ
ความรู้และมีการจดจำได้ดีขึ้น 
  3. ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตน (Self-paced Learning) ผู้เรียน
สามารถท่ีจะควบคุมการเรียนของตนในด้านของลำดับการเรียน  (Sequence) ตามพื้นฐานความรู้
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน สามารถเลือกเรียนเฉพาะเนื้อหาส่วนท่ีต้องการทบทวนโดยไม่
ต้องเรียนในส่วนท่ีเข้าใจแล้ว ซึ่งในลักษณะนี้ถือเป็นการให้อิสระแก่ผู้เรียนในการควบคุมการเรียนของ
ตน (Learner Control)  
  4. ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (International) ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนผู้สอนและกับเพื่อน บทเรียนท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างดีนั้นจะเอื้อให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สอนผู้สอนและ/หรือการได้รับผลป้อนกลับท้ังในลักษณะเวลาเดียวกัน (Synchronous) อาทิ การ
สนทนา (Chat) และในลักษณะต่างเวลากัน (Asynchronous) อาทิ การท้ิงข้อความไว้บนเว็บบอร์ด 
(Web Board)  
  5. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ  รวมท้ังเนื้อหาท่ีมีความทันสมัย และ
ตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที เพราะการท่ีเนื้อหาการเรียนอยู่ในรูปของ
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (E-text) ซึ่งได้แก่ข้อความซึ่งได้รับการจัดเก็บ ประมวลผล นำเสนอ และ
เผยแพร่ทางคอมพิวเตอร์ จึงทำให้มีข้อได้เปรียบส่ืออื่น ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้าน
ของความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา  การเข้าถึงข้อมูลท่ี
ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว และความคงทนของข้อมูล 
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  6. การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือเป็นรูปแบบการเรียนท่ีสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น เพราะผู้เรียนจะไม่มีข้อจำกัดในการท่ีจะต้องเดินทาง
มาศึกษาในเวลาใดเวลาหนึ่งและสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง  ดังนั้น การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตยังสามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนในลักษณะตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
ได้ด้วยอย่างยิ่งไปกว่านั้น เราสามารถนำไปใช้เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้เรียนท่ีขาดโอกาสในการศึกษา
ขั้นอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจากการวิจัยในประเทศไทย พบว่า ยังมีผู้เรียนท่ีขาดโอกาสใน
การศึกษาในขั้นอุดมศึกษาอันเนื่องมาจากข้อจำกัดของสถาบันศึกษาท่ีจำกัดจำนวนในการรับผู้เรียน
อยู่อีกเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอีกทศวรรษข้างหน้า ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนสำหรับผู้เรียนจำนวนท่ีมากขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ก็เท่ากับเป็นการลดต้นทุนในการ
จัดการศึกษานั้น ๆ 
 สุรสิทธิ์ ราตรี (2554: 4-5) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการ
สอนไว้ดังนี้ 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยการใช้ส่ือมัลติมีเดีย และคลังความรู้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา  
  2. เกิดเครือข่ายของความรู้  คลังความรู้ ท่ีถูกสร้าง  และจัดเก็บบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนี้ จะเป็นเครือข่ายความรู้ท่ีมวลมนุษยชาติสามารถแลกเปล่ียนความรู้กันและกันได้ และ
ความรู้จากแหล่งนี้จะทันสมัยกว่าเอกสารในตาราท่ัวไป เพราะข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีการ
ปรับปรุงเป็นประจำ เพราะสามารถดำเนินได้ง่ายและรวดเร็วมาก  
  3. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ สืบค้นวิชาความรู้ต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเองโดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยมี ผู้สอน/อาจารย์เป็นผู้ให้
คำปรึกษาและช้ีแนะแนวทาง  
  4. สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาระหว่างวิทยาเขต การทุ่มการลงทุนเพื่อพัฒนา
การศึกษาในภูมิภาค โดยฝึกอบรมอาจารย์ในเขตภูมิภาคให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่ือ
การเรียนการสอนมัลติมีเดีย  มีการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีสามารถเช่ือมต่อเข้าไปศึกษาหาความรู้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
  5. ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน  เนื่ องจากมีคลังความรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตบริการให้คนท่ัวโลกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  
  6. สอดคล้องและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามท่ีกำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  
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 ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2555: 10-11) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการเรียนการสอนด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  
  1. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ โดยช่วยให้ ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา ความรู้ นอกเหนือจาก
การศึกษาจากเอกสาร และตำรา อาทิ ผู้เรียนสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการศึกษาหาความรู้ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ สนทนากับเพื่อน และผู้มีความรู้ผ่านกระดานสนทนา และเครือข่ายสังคม 
  2. ช่วยเพิ่มช่องทางในการแสวงหาความรู้ตามอัธยาศัย โดยผู้เรียนสามารถศึกษา
เนื้อหาท่ีตนเองจากเว็บไซด์ท่ีมีเนื้อหาหลากหลายตามท่ีผู้เรียนสนใจ และสามารถนำมาใช้เสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน 
  3. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านการสอน โดยการใช้เทคโนโลยี Wi-Fi เพื่อเป็นช่องทางใน
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และการนำเนื้อหาท่ีนำเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการ
สอน เป็นต้น 
  4. ช่วยให้ผู้สอนมีช่องทางในการถ่ายทอดเนื้อหาท่ีหลากหลาย โดยผู้สอนสามารถ
เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่ผู้เรียนโดยการจัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบทเรียน
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
 สรุปได้ว่า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนช่วยเพิ่มช่องทางในการแสวงหาความรู้ทำให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมทั้งเนื้อหาท่ีมีความทันสมัย เข้าใจ
เนื้อหาสาระของบทเรียนได้ดีขึ้น ได้รับความรู้ท่ีเท่าเทียมกัน เกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย ซึ่งใน
งานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้นำส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยมีการ
สอดแทรกในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และในขั้นตอนส้ินสุดกระบวนการเรียน
การสอนผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและ
ผู้วิจัยมีการประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าว
ในลำดับต่อไป 

4.6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

 การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้นำขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์ จากงานวิจัยต่าง ๆ ได้ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ดังนี้ 
  1) ขั้นวางแผนเตรียมความพร้อม 
  2) ขั้นดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 
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  3) ขั้นสะท้อนคิด 
  4) ขั้นประเมินผล 
 ซึ่งในการวิจัย ผู้วิจัยได้มีการนำเอาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
การใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 8 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอน บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 
การใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์
วิธีการ/เคร่ืองมือ 

1) ข้ัน

วางแผน

เตรียมความ

พร้อม 

1. ศึกษาความรู้

เก่ียวกับชุมชนที่จะลง

ไปศึกษา 

2. วางแผนศึกษา

ชุมชนในประเด็นที่

สนใจ 

3. นำเสนอโครงร่าง    

การศึกษาชุมชน 

4. วางแผนการผลิต

สื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก

การลงพ้ืนที่ชุมชนใน   

ประเด็นที่สนใจ 

1. ศึกษาชุมชน 

2. สร้างความสัมพันธ์

กับชุมชนและแหล่ง

เรียนรู้  

3. ให้ความรู้เก่ียวกับ

การชุมชนที่จะเข้าไป

ศึกษา 

4. ชี้แจงการวางแผน   

ผลิตสื่อเล็กทรอนิกส ์

5. ควบคุมให้แนะนำ    

ผู้เรียนให้เป็นไปตาม   

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

1.ใช้สื่อเล็กทรอ

นิกส์ ประกอบใน

การสอน

หลากหลาย

รปูแบบ  เช่น สื่อ

รูปภาพ คลิป  

เสียง รายการสาร

คดี ข้อมูลจาก

เว็บไซต์ 

2. ผู้เรียนวางแผน    

การผลิตผลงาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. แผนผังสรุปความรู ้

3. โครงร่างการศึกษาชุมชน 

4. แบบประเมิน

ความสามารถในการผลิต

ผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

2) ขั้นดำเนิน

กิจกรรม

เรียนรู้ชุมชน 

1. ลงพ้ืนที่ศึกษา

ชุมชนปฏิบัติตามแผน

ที่วางไว้ 

2. จัดทำแผนที่เดิน

ดินเพ่ือให้เห็น

ภาพรวมของชุมชนที่

ศึกษา 

3.  บันทึกรวบรวม

ข้อมูลจากการลง

พ้ืนที่ชุมชน 

1. สังเกตพฤติกรรม

ของผู้เรียนเป็นราย

กลุ่ม 

2. อำนวยความ

สะดวกผู้เรียนในการ

ลงพ้ืนที่ชุมชน 

1. ผู้เรียนสืบค้น

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

เพ่ิมเติมเพ่ือใช้

เป็น ข้อมูล

ประกอบใน  

การศึกษาชุมชน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม   

การดำเนินกิจกรรม 

2. แผนที่เดินดิน 

3. การบันทึกข้อมูลจากการ   

ลงพ้ืนที่ชุมชน 

4. แบบประเมิน

ความสามารถในการผลิต

ผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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ขั้นตอน บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 
การใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์
วิธีการ/เคร่ืองมือ 

3) ขั้นสะท้อน

คิด 

1.สรุปผลการศึกษา

นำข้อมูลที่ได้จากการ

ลงพ้ืนที่ชุมชน มา

สรุป อภิปราย

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

2. จัดทำสื่อเล็กทรอ-

นิกส์เพ่ือการนำเสนอ 

1. ให้คำแนะนำใน

การผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ควบคุมให้แนะนำ   

ผู้เรียนให้เป็นไปตาม   

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

1. ผู้เรียนจัดทำ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือนำเสนอผล

จากการลงพ้ืนที่

ชุมชน 

1. แบบประเมิน

ความสามารถในการผลิต

ผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

4) ข้ัน

ประเมินผล 

1.นำเสนอผลงานสื่อ  

อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ตอบข้อซักถามนำ

การเสนอผลงาน 

 

1. ประเมินผลการ

นำเสนอสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ควบคุมให้

คำแนะนำผู้เรียนให้

เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 

1. สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์   

ในการนำเสนอ   

ผลงานของผู้เรียน 

1. แบบประเมิน

ความสามารถในการผลิต

ผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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5. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.1 ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไว้ดังนี้ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 38) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ว่าเป็นการกระทำของคนท่ีปรารถนาจะทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ท่ีได้พบ ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพในการพิจารณา ซึ่งนำไปสู่การเปล่ียนแปลง 
การพัฒนาในการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
 สุมาลี สังข์ศรี (2544: 18) กล่าวว่า การศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาท้ังในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาท่ีจัดให้แก่บุคคลทุกช่วงอายุต้ังแต่เกิด
จนตาย เป็นการศึกษาท่ีสัมพันธ์กับวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตท้ังด้าน
สังคม เศรษฐกิจการเมือง ส่ิงแวดล้อมและศาสนา มุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงชีวิต 
 Commission of The European Communities (2000) ได้ ให้ความหมายการเรียนรู้
ตลอดชีวิตคือ กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีวัตถุประสงค์ท้ังหมด  ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ” ความพยายามเพื่อการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 
 สรุปได้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในการพัฒนาตนเองท่ีจะ
เรียนรู้ รับความรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในทุกท่ีและทุกเวลา โดยสามารถบูรณาการท้ังความรู้
ใหม่และความรู้เก่ามาใช้ในชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 

5.2 ความหมายของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 สุบิน ไชยยะ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2558: 38) กล่าวถึง ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตว่า คือ ความสามารถในการรู้จักวิธีการให้ได้มาซึ่งความรู้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของ
ระยะเวลาและสถานท่ีจนทำให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 McGarrah (2015) กล่าวถึง ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้และ
การทำงาน ความสามารถในการจัดการตนเอง และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทำให้สามารถแสวงหา
ความรู้ ได้อย่างต่อเนื่อง 
 สรุปทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสามารถในการรู้จักวิธีการให้ได้มาซึ่งความรู้โดยไม่มี
ข้อจำกัด จนทำให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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5.3 ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 วิจิตร ศรีสอ้าน (2545: 14) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่ามีความสำคัญมาก เพราะส่ิงท่ี
รู้ท่ีเรียนนั้นล้าสมัยเร็วมาก ทำให้ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทำให้บุคคล
ต้องใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ส่งผลให้ปัจจัยการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีห้าสำหรับการดำรงชีวิต 
 สุบิน ไชยยะ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2558: 125) กล่าวว่า ความ
จำเป็นท่ีต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น มีผลมาจากการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพ
การงาน สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและการปกครอง การศึกษา ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิต โครงสร้างประชากร ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นท้ังหมดนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคล 
เศรษฐกิจท่ีมั่งค่ังและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังของประเทศชาติ
และของโลกด้วย 
 สุมาลี สังข์ศรี (2544: 16) กล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญต่อการพัฒนาตัว
บุคคล สังคมเศรษฐกิจการเมือง และส่ิงแวดล้อมของประเทศชาติและของโลก เนื่องจากการเรียนรู้
ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลหรือผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพการดำเนิน
ชีวิตและการงานอาชีพพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ เข้ากับสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมท่ีกำลังจะ
เปล่ียนแปลงไปในอนาคตรวมท้ังยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันในทุกช่วงของชีวิตต้ังแต่แรกเกิดจนตาย 
 

5.4 องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 มีนักวิชาการศึกษา ได้ศึกษาและกำหนดองค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ ดังนี้ 
 ขจี พงศธรวิบูลย์ (2556: 34) กล่าวว่า คุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1. ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  2. ความเช่ือ และแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
  3. การมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  4. การหาโอกาส ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 Hojat (2006) กล่าวถึง คุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
  1.ด้านความเช่ือและแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
   1.1 การเปล่ียนแปลง ทำให้ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ
อยู่เสมอ 
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   1.2 ตระหนักถึงความจำเป็นท่ีจะได้รับความรู้เชิงวิชาชีพใหม่ๆ อยู่เสมอ 
   1.3 เป้าหมายท่ีสำคัญ คือ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.4 เช่ือว่าจะล้าหลังถ้าหยุดการเรียนรู้พัฒนาการใหม่ ๆ 
   1.5 เป้าหมายท่ีสำคัญ คือ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.6 สนุกกับการอ่านบทความ ประเด็นท่ีน่าสนใจ 
   1.7 ท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ 
   1.8 การสืบค้นส่ิงท่ีอยากรู้คำตอบท่ีได้คือรางวัลท่ีทำให้ท่านอยากเรียนรู้
ต่อไป 
   1.9 ท่านชอบอ่านบทความเข้าร่วมประชุมอยู่เสมอ 
  2. ด้านความรู้ทางวิชาการ 
   2.1 ให้ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
และสังคม 
   2.2 ท่านเข้าร่วมการประชุมกลุ่มนักศึกษาเพื่อการเรียนอยู่เสมอ 
   2.3 ท่านสามารถถ่ายทอด/แลกเปล่ียน ความรู้/ประสบการณ์ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ 
   2.4 ท่านมักจะเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาอาชีพอยู่เสมอ 
  3. ด้านการให้ความสำคัญกับโอกาสการเรียนรู้ 
   3.1 ท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนออยู่เสมอ 
   3.2 ท่านมักจะเข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์มืออาชีพอยู่เสมอ 
   3.3 ท่านแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ หรือทักษะท่ีมีความสำคัญต่ออาชีพของฉัน
อยู่เสมอ ๆ 
  4. ด้านทักษะในการแสวงหาข้อมูล 
   4.1 ท่านสามารถสืบค้นความรู้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
   4.2 ท่านค้นหาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
ใหม่ๆ 
 
 C. K. Knapper และCropley (2000) กล่าวถึง ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไว้ดังนี้ 
  1. ทักษะการนำความรู้ ข้อมูล มานำเสนอในรูปแบบท่ีแสดงเป็นภาษาพูด และ
ตัวเลข 
  2. ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
  3. ทักษะในการแก้ปัญหา 
  4. ทักษะในการประยุกต์ เช่น ความสามารถในการทำงานในสภาพท่ีแตกต่างจาก
เดิม 
  5. ทักษะทางด้านเทคนิค โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 อารักษ์ อินทร์พยุง (2554: 44) กล่าวถึงคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1. ด้านทักษะการแสวงหาความรู้และการพัฒนาตนเอง 
   1.1 มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
   1.2 มีความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ 
   1.3 มีความสามารถในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  ชุมชน และ
สังคม 
   1.4 มีความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการตามหลักปรัชญา “คิด
เป็น” ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   1.5 มีความสามารถในการต้ังคำถาม หาเหตุผลในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ตนเองสนใจ 
  2. ด้านเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
   2.1 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2.2 มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2.3 มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 
   2.4 มีความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะ ความไม่รู้กับส่ิงท้าทายและวิทยาการใหม่ๆ 
  3. ด้านความรู้พื้นฐานและความสามารถท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   3.1 มีความสามารถในการอ่านเขียน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ 
   3.2 มีความสามารถในการคำนวณเบ้ืองต้น เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 
   3.3 มีความสามารถในการใช้ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและการส่ือสาร 
   3.4 มีความสามรถในการนำกระบวนการวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
  4. ด้านการประกอบอาชีพบนพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ 
   4.1 มีความรู้ความเข้าใจในงานอาชีพ มีช่องทางการประกอบอาชีพอย่าง
หลากหลาย 
   4.2 มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีตรงกับศักยภาพของตนเอง 
   4.3 มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณธรรม 
   4.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา
อาชีพ 
  5. ด้านการใช้ชีวิตจัดการกับปัญหาและส่ิงท้าทาย 
   5.1 มีความสามารถในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
   5.2 มีการประพฤติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  ความปลอดภัยในการ
ดำเนินชีวิต 
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  6. ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
   6.1 มีความสามารถในการนำความรู้บริบททางสังคมมาปรับใช้ในการ
ดำรงชีวิต 
   6.2 มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้ความแตกต่างของศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณี 
   6.3 มีความสามารถในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคนเอง สังคม และ
ชุมชน 
 
 สุบิน ไชยยะ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2558: 40) ได้ศึกษา เรื่อง 
ทักษะท่ีจำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย : กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี โดย
การสังเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผล
การสังเคราะห์ พบว่า ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบ่งออกเป็น 3 ทักษะหลัก 10 ทักษะย่อย ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ทักษะการคิด (Thinking skills) ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ 
  1.1 ทักษะการคิดวิ เคราะห์  สัง เคราะห์  และการคิดเชิงวิพากษ์  (Analysis, 
synthesis and critical thinking skills) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การจำแนก
แยกแยะ และการประเมินผลข้อมูล รวมท้ังสามารถนำข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้มากำหนดเป็นประเด็น
วิกฤตและมุมมองท่ีแตกต่างและขัดแย้งเพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ท่ีดีกว่าเดิมได้ 
  1.2 ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Initiative and creative skills) หมายถึง
ความสามารถในการทำให้เกิดผลงานใหม่ท่ีแตกต่างไปจากความคิดหรือกิจกรรมของคนอื่น 
  1.3 ทักษะการคิดคำนวณ (Numeracy skills) หมายถึง ความสามารถในการทำ
ความเข้าใจกับตัวเลขและสถิติในระดับพื้นฐานโดยสามารถอ่านและเขียนได้ 
  1 .4  ทั กษ ะการคิดแก้ ปั ญ ห า (Problem solving thinking skills) หมายถึ ง 
ความสามารถในการระบุถึงปัญหาและส่ิงท่ีตนเองไม่รู้ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาในส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ทักษะการเรียนรู้ (Learning skills) ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ 
  2.1 ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการค้นหา การเข้าถึง การประเมิน และการนำสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2. ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-directed learning skills) หมายถึง
ความสามารถท่ีต้องรับผิดชอบท้ังในการคิดริเริ่ม การกำหนด เป้าหมาย การวางแผน การปฏิบัติ และ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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  2.3 ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ (Team work and people 
skills) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผู้อื่น โดยสามารถเข้าใจคนอื่นและให้อภัย คนอื่นเมื่อมีความจำเป็น และสามารถทำงานร่วมกันเป็น
ทีมกับผู้อื่นในวัตถุประสงค์เฉพาะได้ 
  2.4 ทักษะการวิจัย (Research skills) หมายถึง ความสามารถในการค้นหา
สารสนเทศ รู้แหล่งสารสนเทศ และรวบรวมสารสนเทศท่ีตนเองต้องการ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
การตีความหมาย การประเมินผล และการสังเคราะห์ข้อมูลได้มา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
 3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (Information technology and 
Communication skills) ประกอบด้วย 2 ทักษะย่อย ได้แก่ 
  3.1 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills) หมายถึง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการส่ือสารและการค้นคว้าข้อมูลท่ีตนเอง
ต้องการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
  3.2 ทักษะการส่ือสาร (Communication skills) หมายถึง ความสามารถในการ
ส่ือสารท้ังทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการส่ือสารข้อมูลและ
แนวความคิดกับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานได้ในทุกสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นท้ังสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผู้อื่น โดยเข้าใจความต้องการของบุคคลอื่นและแสดงความคาดหวังของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 ในงานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ผู้วิจัยได้
นำเอาองค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จาก สุบิน ไชยยะ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และปิย
พงษ์ สุเมตติกุล (2558) ท่ีได้สังเคราะห์หลักการ แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ Adams (2007); Collins (2009); Commission of The European Communities 
(2000); Cotton (1998); Dong (2004); European Commission (2002); Hanewald (2012); C. 
Knapper (2006); Kwon (2009); Lewis (2007); Lublin (2003); Smith (1999); เฉลิม วราวิทย์  
และไพฑูรย์ สินลารัตน์ (ม.ป.ป.)เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
สามารถสรุปเป็นแผนภาพและตารางการสังเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดังนี้ 
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รูปภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Concept of lifelong learning skills) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ทักษะการคิด (Thinking skills) ประกอบด้วย 4 
ทักษะย่อย ได้แก่  
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคดิเชิง
วิพากษ์ (Analysis, synthesis and critical thinking 
skills)  
ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Initiative and 
creative skills) 
ทักษะการคิดคำนวณ (Numeracy skills)  
ทักษะการคิดแก้ปญัหา (Problem solving thinking 
skills) 

2. ทักษะการเรียนรู้ (Learning skills) 
ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ 
 ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information 
Literacy skills)  
ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 
(Self-directed learning skills)  
ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษย
สัมพันธ์ (Team work and people skills) 
ทักษะการวิจัย (Research skills) 

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information technology and 
Communication skills) 
ประกอบด้วย 2 ทักษะย่อย ได้แก่  
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information technology skills)  
ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 

ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

(Lifelong learning skills) 
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ตารางท่ี 9 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ผ่านการ
จัดการเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา โดยนำ
องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะหลัก 3 ทักษะได้แก่ 1) ทักษะ
การคิด 2) ทักษะการเรียนรู้ 3) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทักษะย่อย 10 
ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ 2) ทักษะการคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ 3) ทักษะการคิดคำนวณ 4) ทักษะการคิดแก้ปัญหา 5)ทักษะการรู้สารสนเทศ 6) ทักษะ
การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 7) ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ 8) ทักษะการวิจัย 
9) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 10) ทักษะการส่ือสาร วัดได้จากแบบวัดทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
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6. การประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน 
 เนื่องจากในงานวิจัยเรื่องนี้ ได้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนสะท้อนผลการ
เรียนรู้ออกมาในรูปแบบของการจัดทำผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงมีการประเมินผลผู้เรียน
ตลอดในทุกช่วงของการจัดการเรียนรู้ แม้จะเป็นการประเมินผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แต่มี
กระบวนการจัดทำท่ีเน้นการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการขั้นวางแผน 
ขั้นการทำงาน และขั้นนำเสนอผลงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอนำเสนอแนวทางการประเมินความสามารถใน
การสร้างผลงาน ในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวกับการสร้างผลงาน 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
 ทิศนา แขมมณี (2554: 96-98) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงานไว้ว่า      
            ก. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
  เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) 
ผู้พัฒนาทฤษฎีคือ ศาสตราจารย์ ซีมัวร์ เพเพอร์ท (Seymour Papert) แนวความคิดของทฤษฎีคือ  
การเรียนรู้ ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองของนักเรียน หากนักเรียนมีโอกาสได้สร้าง
ความคิดและนำความคิดของตนเองของนักเรียน หากนักเรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและนำ
ความคิดของตนเอง ไปสร้างสรรค์ช้ินงานโดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  จะทำให้เห็น
ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และเมื่อนักเรียนสร้างส่ิงใดส่ิงหนึ่งขึ้นมาในโลก ก็หมายถึงการสร้าง
ความรู้ในตนเองนั่นเอง 
             ข. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน 
  เพเพอร์ทและคณะวิจัยแห่ง M.I.T ได้ออกแบบวัสดุและการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมท้ังได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เป็น
เครื่องมือในการให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้ในการเรียนวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
                      อย่างไรก็ตามสำหรับนักเรียนท่ียังไม่มี ส่ือดังกล่าวใช้ เพเพอร์ท กล่าวว่า ส่ือ
ธรรมชาติและวัสดุทางศิลปะส่วนมากสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างความรู้ได้ดีเช่นกัน แม้ว่า
นักเรียนจะมีวัสดุท่ีเมาะสมสำหรับการสร้างความรู้ได้ดีแล้วก็ตาม แต่ก็อาจไม่เพียงพอสำหรับการ
เรียนรู้ท่ีดี ส่ิงท่ีเป็นปัจจัยสำคัญมากอีกประการหนึ่งก็คือ บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ซึ่งควรมี
ส่วนประกอบ 3 ประการคือ 
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  1. เป็นบรรยากาศท่ีมีทางเลือกหลากหลาย การมีทางเลือกท่ีหลากหลายหรือการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำในส่ิงท่ีสนใจจะทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการคิดการทำและการเรียนรู้
ต่อไป 
  2. เป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีความแตกต่างกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ 
ซึ่งจะเอื้อให้มีการช่วยเหลือกันและกัน การสร้างสรรค์ผลงานและความรู้ รวมท้ังการพัฒนาทักษะทาง
สังคมด้วย 
  3. เป็นบรรยากาศท่ีมีความเป็นมิตร เป็นกันเอง บรรยากาศท่ีทำให้นักเรียนรู้สึก
อบอุ่น ปลอดภัย สบายใจ จะเอื้อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความสุข 
                    ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน ( Constructionism ) 
นี้ มีผู้นำมาใช้ในประเทศไทยเมื่อไม่นานนี้ บุคคลสำคัญท่านหนึ่งท่ีเป็นผู้นำแนวคิดนี้มาใช้อย่างจริงจัง
เป็นรูปธรรม ก็คือ ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ท่านให้ช่ือ
ทฤษฎีนี้ไว้หลายช่ือ เช่น ทฤษฎี “ คิดเอง - ทำเอง ” และ “ ทำไป - เรียนไป 
 
           สรุปทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน (Constructionism) เป็น
ทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ผู้พัฒนาทฤษฎีคือ 
ศาสตราจารย์ ซีมัวร์ เพเพอร์ท (Seymour Papert) แนวความคิดของทฤษฎีคือ การเรียนรู้ท่ีดีเกิด
จากการสร้างพลังความรู้ในตนเองของโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน หากนักเรียนมีโอกาสได้สร้าง
ความคิดและนำความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ช้ินงานโดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  จะ
ทำให้ความคิดเห็นนั้นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นหลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้ คือครูจะต้อง
ทำหน้าท่ีอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่นักเรียน  ให้คำปรึกษาช้ีแนะแก่นักเรียน  เกื้อหนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ  ในการประเมินผลนั้นต้องมีการประเมินท้ังทางด้านผลงานและ
กระบวนการซึ่งสามารถใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินตนเอง การประเมินโดยครูและเพื่อน  
การสังเกต  การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรืองนี้ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีให้นักเรียนเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติในการศึกษาชุมชนและผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากการศึกษาชุมชน โดยไม่ปิดกั้น
ความคิดของนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงาน และเมื่อจบกระบวนการมีการประเมินผลงานท่ีเกิดจาก
การสร้างสรรค์ช้ินงานของนักเรียน 
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6.2 การประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน 

     6.2.1 แนวทางในการประเมินผลงาน 
  ในการประเมินผลงานของผู้เรียน จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เน้นการลงมือปฏิบัติให้ความสำคัญกับพัฒนาการของผลงานการทำงานร่วมกันและสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งการวัดและประเมินต้องกำหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินตามสภาพท่ี
แท้จริง ท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต้ังแต่เริ่มกระบวนการเรียนการสอนจนส้ินสุด  
โดยใช้เครื่องมือวัดและวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งมีนักการศึกษา ได้กล่าวถึงแนวทางในการประเมินผล
งาน ไว้ดังนี้ 
  ศิริชัย กาญจนวาสี (2543: 7-8) กล่าวว่า การประเมินการเรียนรู้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนท่ีผู้สอนจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนระหว่างและหลังเสร็จส้ินการเรียน
การสอน โดยจะต้องครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะลักษณะนิสัยและคุณธรรม โดยเน้นท่ีจะ
พัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและจำเป็นต้องตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ระดับบุคคลสถานศึกษา
ชุมชนและประเทศรวมท้ังมีความเป็นสากลระดับนานาชาติ ซึ่งการประเมินลักษณะนี้จะเป็นการ
ประเมินท่ีเรียกว่า Assessment  
   วาสนา กีรติจำเริญ (2547: 62-65) กล่าวว่า การวัดและประเมิน เป็นกระบวนการท่ี
ต้องทำควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีจะวัดผล 
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมท้ังสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วย 
โดยมีจุดเน้นเกี่ยวกับวิธีการวัดผลผู้เรียนท่ีหลากหลาย คำนึงถึงพื้นฐานความรู้และศักยภาพท่ีแตกต่าง
กันของผู้เรียนแต่ละคนดังนั้นการวัดผลและประเมินผลต้องประกอบด้วยหลัก 4 มาตรฐานคือมีความ
ถูก ต้องเหมาะสม (Propriety Standards) มีประโยชน์  (Utility Standards) มีความแม่นยำ 
(Accuracy-Standards) และมีความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) 
  จากการศึกษา สรุปได้ว่า การประเมินผลงานของนักเรียนนั้น ต้องมีการประเมินใน
ทุกขั้นตอน ต้ังแต่เริ่มจนถึงจบกระบวนการทำงาน ต้องมีการประเมินให้ครอบคลุมในหลายด้าน และ
คำนึงถึงความแตกต่างของความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน การประเมินต้องครอบคลุมท้ังในด้าน
ความถูกต้องเหมาะสม มีประโยชน์ มีความแม่นยำและความเป็นไปได้ 
  
 6.2.2 การประเมินตามสภาพจริง 
  6.2.2.1 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
  ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ การทำงาน การปฏิบัติงาน และผลผลิต ดังนั้นในการประเมินผลการเรียนรู้
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จึงต้องมีการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายของการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) ไว้หลายท่าน ดังเช่น  
  สมนึก ภัททิยธนี (2541: 47) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินตามสภาพจริง คือ
กระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการท่ีนักเรียนทำ เพื่อเป็นพื้นฐานของ
การตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อนักเรียนเหล่านั้น 
  เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล (2546: 50) ให้ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง ว่า
เป็นการมุ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในการสร้างและประมวลองค์ความรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และความรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ตลอดจนประสบการณ์ในชีวิตจริง นำมาบูรณา
การเข้าด้วยกันเพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 
  จากความหมายท่ีนักวิชาการได้กล่าวถึง สรุปได้ว่าการประเมินตามสภาพจริง คือ
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการสังเกต บันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานและผลงานในลักษณะท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง  เพื่อเป็นพื้นฐานในการตีค่าคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
  6.2.2.2 แนวทางการประเมินตามสภาพจริง 
  การประเมินตามสภาพจริง เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้สอนรับรู้ข้อมูลและ
ผลสำเร็จจากการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจริง โดยเน้นการประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
ผู้เรียน ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง มีลักษณะดังนี้ 
  บูรชัย ศิริมหาสาคร (2547: 218) กล่าวถึงแนวการประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ว่าควรมีลักษณะดังนี้  
   1. ทำไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   2. ยึดพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีแสดงออกเป็นสำคัญ  
   3. เน้นการพัฒนาตนและการประเมินตนเอง 
   4. ให้ความสำคัญในการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน  
   5. มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบัติได้ทุกบริบท ท้ังท่ีบ้านโรงเรียนและชุมชน  
   6. อยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์ในชีวิตจริง เอื้อต่อการเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่
ชีวิตจริง    

7. เน้นคุณภาพของผลงานซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ
จริง 
   8. เน้นการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง เช่น ใช้ข้อมูลในการ
สังเคราะห์ อธิบายสรุปเป็นกฎท่ัวไป ต้ังสมมติฐาน สรุปและแปลผล เป็นต้น  
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    9. วัดปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการช่ืนชม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข ไม่
เครียด  
   10. สนับสนุนการมีส่วนร่วม และรับผิดชอบร่วม 
 
  สรุปได้ว่า การประเมินตามสภาพจริงจะมีลักษณะเด่น ท่ีเน้นการพัฒนาจุดเด่นของ
ผู้เรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ท่ีครอบคลุมสภาพความเป็นจริง และสอดคล้องกับการ
แสดงออกของผู้เรียน ท้ังกระบวนการ และผลผลิต เน้นการมีส่วนร่วมอย่างมากระหว่างนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง มีการเก็บข้อมูลระหว่างการปฏิบัติทุกด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละคน สู่การเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
 
  6.2.2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินตามสภาพจริง 
  การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินท่ีเน้นความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
ผู้เรียน การเลือกใช้เครื่องมือประเมินต้องคำนึงถึงรูปแบบ วิธีการประเมินให้เหมาะสมกับผลการ
เรียนรู้ท่ีต้องการประเมิน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ดังนี้ 
  ปรียา พรหมศักดิ์ (2547: 43-44) ได้เสนอเครื่องมือการประเมินไว้ 6 ชนิด ได้แก่ 
   1. ใช้แฟ้มสะสมงาน เป็นการเก็บตัวอย่างผลงานท่ีเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อ
เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นความสามารถของผู้เรียน ในด้านต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนพัฒนาได้สำเร็จ 
    2. แบบประเมินตนเอง เป็นการประเมิน ท่ีให้ ผู้ เรียนเขียนบรรยาย
ความรู้สึก หรือแสดงความคิดเห็นออกมาโดยตรง  
   3. บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ตัวผู้เรียนด้านความรู้ ความคิด ความสามารถพิเศษ ความถนัด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียน  
   4. การสังเกต เป็นการประเมินท่ีกระทำได้ทุกสถานการณ์ทุกสถานท่ี  
วิธีการสังเกตสามารถใช้ประเมินการเรียนรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
   5. การสัมภาษณ์ เป็นการประเมินโดยการต้ังคำถามอย่างง่ายๆ สามารถใช้
ประเมินด้านความรู้สึกนึกคิดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยมท่ีผู้เรียนยึดถือ  
   6. แบบทดสอบวัดความสามารถท่ีเป็นจริง เป็นข้อสอบท่ีวัดความรู้ ความ
เข้าใจ การฝึกทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  จากการศึกษาเครื่องมือท่ีใช้ประเมินตามสภาพจริง สรุปได้ว่า การเลือกเครื่องมือใน
การประเมินต้องคำนึงถึงรูปแบบ วิธีการประเมิน การนำไปใช้ให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ
ประเมินนอกจากนี้ผู้สอนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการวัดผล ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการ
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จัดการเรียนการสอนท้ังในช้ันเรียนและแหล่งเรียนรู้ท่ีแท้จริง รวมท้ังการประเมินต้องทำอย่างต่อเนื่อง 
และตลอดเวลาในขณะท่ีสอนโดยไม่แยกการสอนออกจากการประเมิน จึงจะถือว่าเป็นความสำเร็จ
ของการประเมินผล 
 
  6.2.2.4 เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง 
  เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง จากการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการ
แสวงหาความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลงานหรือช้ินงาน ท่ีเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้ จำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีเกณฑ์ประเมินท่ีชัดเจน วัดได้จริงหรือตรง
ตามสภาพจริง โดยเฉพาะการประเมินผลช้ินงาน ท่ีมาจากลงมือปฏิบัติของผู้เรียนซึ่งไม่มีคำเฉลยหรือ
คำตอบถูกท่ีแน่ชัดลงไปเหมือนแบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานแต่ละช้ินของผู้เรียน
จำเป็นต้องประเมินคุณภาพผลงานอย่างเป็นปรนัย โดยการสร้างเกณฑ์การประเมินท่ีนิยมมากมี 2 วิธี 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2546: 198-199) คือ  
  1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกส์ (Scoring Rubrics) เป็นเกณฑ์ท่ีต้องกำหนด
รายละเอียดให้คะแนนอย่างชัดเจนสำหรับทุกตัวบ่งช้ี ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีความเป็นปรนัยสูง
และมีความตรงสูง ซึ่งการให้คะแนนของรูบริกส์ คือการตอบคำถามว่านักเรียนทำอะไรสำเร็จ หรือว่ามี
ระดับความสำเร็จในขั้นตอนต่าง ๆ กัน หรือผลงานเป็นอย่างไร การให้คะแนนรูบริกส์มี 2 แบบ คือ 
  1.1 การให้คะแนนเป็นภาพรวม (Holistic Score) คือการให้คะแนนงานช้ินใดช้ิน
หนึ่ง โดยดูภาพรวมของช้ินงานว่ามีความเข้าใจ ความคิดรวบยอด การส่ือความหมาย กระบวนการท่ี
ใช้และผลงานเป็นอย่างไร แล้วเขียนอธิบายคุณภาพของงานหรือความสำเร็จของงานเป็นช้ินๆ โดย
อาจจะแบ่งเป็นระดับคุณภาพต้ังแต่ 0 – 4 หรือ 0-6 เช่น  
   4 หมายถึง การสาธิตหรือการแสดงออกให้เห็นถึงการเข้าใจ ท่ีสมบูรณ์
ครบถ้วนถูกต้องแม่นยำในหลักการความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริงของงาน หรือสถานการณ์ท่ีกำหนด
รวมทั้งเสนอแนวคิดใหม่ ท่ีแสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกฎเกณฑ์หรือลักษณะของข้อมูล 
    3 หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงการเข้าใจท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องใน
หลักการความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริงของงาน หรือสถานการณ์ท่ีกำหนด 
    2 หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงการเข้าใจไม่สมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้อง
แม่นยำในหลักการความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริงของงาน หรือสถานการณ์ท่ีกำหนดในบางส่วน  
    1 หมายถึง แสดงออกให้เห็นถึงการเข้าใจในหลักการ ความคิดรวบยอด
ข้อเท็จจริงของงาน หรือสถานการณ์ท่ีกำหนดน้อยมาก และเข้าใจไม่ถูกต้องบางส่วน 
  1.2 การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) เพื่อให้การมอง
คุณภาพงานหรือความสามารถของนักเรียนได้อย่างชัดเจนจึงได้มีการแยกองค์ประกอบของการให้
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คะแนน และอธิบายคุณภาพของงานในแต่ละองค์ประกอบเป็นระดับ โดยท่ัวไปแล้วจะมีการแยก
องค์ประกอบของงานเป็น 4 ด้านคือ  
   1. ความเข้าใจในความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริง เป็นการแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอด หลักการปัญหาท่ีถามกระจ่างชัด  
   2. การส่ือความหมาย ส่ือสาร คือ ความสามารถในการอธิบาย นำเสนอการ
บรรยายเหตุผล แนวคิด ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี  
   3. การใช้กระบวนการและยุทธวิธี สามารถเลือกใช้ยุทธวิธี กระบวนการท่ี
นำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   4. ผลสำเร็จของงาน ความถูกต้องแม่นยำในผลสำเร็จของงาน หรือ อธิบาย
ท่ีมาและตรวจสอบผลงาน 
  ครูจะต้องให้นักเรียนทราบรูบริกส์ เมื่อนักเรียนทำงานใดทำงานหนึ่ง ถ้างานนั้น
ได้รับการออกแบบให้สามารถวัดได้ 4 องค์ประกอบเมื่อครูกำหนดงานขึ้นมาครูจะต้องสร้างรูบริกส์  
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการบรรลุสมรรถภาพท่ีอยู่ในงานนั้น ๆ เช่น  ความสามารถ
เข้าใจ การส่ือสารกระบวนการและผลงาน  
  2. เกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเกณฑ์ท่ี
กำหนดเป็นกลางไม่มีรายละเอียดการให้คะแนนอย่างชัดเจนในแต่ละข้อมูล (Item) สะดวกต่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลท่ีได้ มีความเป็นปรนัยน้อยกว่าวิธีให้คะแนนแบบรูบริกส์ เช่น กำหนดเกณฑ์
การให้คะแนน 5 ระดับ เป็น 5-4-3-2-1 หรือกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับเป็น 4-3-2-1 เป็น
ต้น ตัวอย่างเช่น 
 เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ  
  5   หมายถึง   ดีมาก  
  4   หมายถึง    ดี 
  3   หมายถึง   ปานกลาง  
  2   หมายถึง   พอใช้ 
  1   หมายถึง   ปรับปรุง 
 เกณฑ์การให้คะแนน  4 ระดับ  
  4 หมายถึง  นั ก เรียนแสดงพฤติกรรมจน เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ตาม ท่ีกำหนดไว้  
(Achievement)  
  3 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมแต่ยังไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ชัดเจน (Attempt)  
  2 หมายถึง นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญแต่ยังไม่ได้แสดงพฤติกรรมให้ปรากฏ 
(Awareness)  
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  1 หมายถึง นักเรียนมีความต้ังใจจะหาความรู้แต่ไม่แสดงพฤติกรรม (Attention)  
 สำหรับการประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการวิจัยเรื่องนี้ 
ผู้วิจัย ได้ออกแบบการประเมินให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานของผู้เรียน ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการ ในการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง สอดคล้องกับ บูรชัย  
ศิริมหาสาคร (2547:218) ท่ีกล่าวถึง การประเมินผลงานั้น ควรเน้นการประเมินท้ังระบบ โดยใช้การ
ประเมินผลตามทฤษฎีเชิงระบบ ให้ครอบคลุมท้ัง 3 ระยะ คือ 
  1. Input คือ การประเมินก่อนการทำงาน 
  2. Process คือ การประเมินขณะทำงาน 
  3. Output หรือ Product คือ การประเมินผลสำเร็จของงาน 
 
 จากแนวทางการประเมินผลงานแสดงให้เห็นว่า การประเมินความสามารถในการสร้าง
ผลงาน เป็นกิจกรรมท่ีมีความสำคัญ อันเป็น ส่ิงสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาสาระ
กระบวนการทำงาน คุณภาพของผลงาน ทักษะในการส่ือสารในการนำเสนอผลงานของผู้เรียน รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนทำให้ท้ังผู้เรียนและผู้สอนได้รู้ปัญหาอุปสรรคของการทำงาน อัน
นำมาสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไปและเพื่อให้การประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน 
มีเกณฑ์ในการวัดและประเมินตามสภาพท่ีแท้จริงโดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
ต้ังแต่เริ่มกระบวนการเรียนการสอนจนส้ินสุด งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดแนวคิดการประเมิน
ความสามารถในการผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเกณฑ์การประเมินแบบรูบริกส์ (Rubrics) 
ประเภทแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
  3     หมายถึง    ดี   
  2     หมายถึง    ปานกลาง   
  1     หมายถึง    ปรับปรุง  
 โดยพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนกับเนื้อหาสาระ กระบวนการทำงาน 
การศึกษาพื้นท่ีชุมชน การผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์และการนำเสนอผลงาน จำแนกรายการ
ประเมินเป็น 3 ส่วนคือ  
  1) ด้านการวางแผนการทำงาน  
  2) ด้านกระบวนการทำงาน  
  3) ด้านผลงานและการนำเสนอ  
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7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

7.1 งานวิจัยในประเทศ 

 ชวนพิศ สิริพันธนะ (2557: 255-256) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานในการเรียนรู้คติชนวิทยาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) พัฒนาและทดลองใช้โปรแกรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 3) ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 4) ประเมินและพัฒนาโปรแกรม 
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก 
4 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปีท่ี 2 ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมการวิจัย แบบทดสอบการ
เรียนรู้คติชนวิทยา แบบสอบถามความคิดเห็นต่อโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้คติชน
วิทยา ระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าความถี่  ค่าร้อยละ (%) การทดสอบค่าที 
(t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)ผลการวิจัยพบว่า 1. 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประกอบด้วย 1. ความต้องการ
การเรียนรู้คติชนวิทยา 2. การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายวิจัย 3. ปฏิบัติการวิจัยคติชนวิทยา 2. โปรแกรมท่ี
พัฒนาขึ้นตามลำดับขั้นการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 4 ขั้น ดังนี้ (1) การวางแผน (Plan: 
P) (2) การออกแบบการเรียนการสอน ( Instruction: I) (3) การจัดการการเรียนรู้  (Learning 
Management: I) (4) การวัดผลและประเมินผล (Evaluation: E) 3. ผลการการเปรียบเทียบความรู้
ก่อนและหลังโดยใช้โปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทดสอบผล
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.23/82.28 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ระสิทธิภาพ 80/80 4. นักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อการใช้โปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อในระดับ
แรก คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้เกิดการเรียนรู้จากสภาพจริงจากการลงภาคสนามรองลงมาคือ ผู้เรียนเรียนรู้
จากการบูรณาการจากศาสตร์สาขาต่างๆ และสะท้อนส่ิงท่ีเรียนกับชีวิตจริงตามลำดับ 
 
 ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ (2557: 191-194) ได้ทำการวิจัย เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
และหาประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ 3) 
ขยายผลกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6/1 โรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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จำนวน 34 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2557 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กระบวน
ทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คู่มือการใช้กระบวนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ แบบประเมิน
ความสามารถด้าน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบไม่อิสระ (t - test dependent) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบไม่อิสระ (t - test dependent) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1. กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีช่ือว่า “CLTE” มีองค์ประกอบหลักท่ีสำคัญในการจัดการเรียนรู้ 4 
ด้านท่ีต้องคำนึงถึง ประกอบด้วย 1.ชุมชน (Community) 2. การจัดการเรียนรู้ (Learning) 3.
เทคโนโลยี (Technology) และ 4.การประเมินผล (Evaluation) กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้มี 5 
องค์ประกอบได้แก่ 1) หลักการ เป็นการเรียนรู้บนฐานของชุมชน โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน
ของ “CLTE” โดยจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน PSRA ซึ่งผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติจริงและแก้ปัญหาท่ีพบ
ในชุมชน ด้วยการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและได้ช้ินงานท่ีสร้างสรรค์ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ PSRA ประกอบด้วย (1) ขั้นเตรียมความพร้อม 
(Preparing : P ) (2) ขั้นกลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S) (3) ขั้นสู่ผลสะท้อนคิด (Reflection : R) 
และ (4) ขั้นประเมินประสิทธิผล (Assessing : A ) 4) การวัดและประเมินผล ประเมินภาพรวมของ
กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจากการสะท้อนคิดของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และ 5) เงื่อนไขในการนำกระบวนทัศน์ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ (1) ชุมชนให้การส่งเสริม 
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน (2) ผู้เรียนลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ฝึกการคิด
และการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชน และ (3) การยึดหยุ่นเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับกิจกรรมนอกห้องเรียน พบว่า กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.20/83.50    2. ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานพบว่า 2.1) หลังเรียนตามกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การค้นคว้า การแสวงหาคำตอบ ค้นหาความจริงด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดคือความสามารถในการสรุปผลจากข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ 2.2) หลังเรียนตาม
กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้เรียนมีความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด คือ การ
ค้นพบแนวคิดและด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ทักษะการสร้างสรรค์ความรู้ 3. ผลการขยายผล
กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พบว่า หลังเรียนตามกระบวนทัศน์การจัดการ
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เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อกระบวน
ทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 
 
 สุรกิจ ปรางสร (2557: 76-77) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด
นครปฐม โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบการเรียนรู้ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ของเยาวชนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อรูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) แบบประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของรูปแบบ 2) แบบประเมินคุณภาพสำหรับผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหา ด้านการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน แบบประเมินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอน 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจสำหรับกลุ่มตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S. D.) ผลการวิจัย พบว่า (1) รูปแบบการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐมตามวิธีการเชิงระบบ 
(System Approach) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1 วิเคราะห์บริบทการเรียนการสอน 2. 
เตรียมการก่อนการเรียนการสอน   3 ขั้นกิจกรรมการเรียน 4. ประเมินผล ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 2) ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม   ท่ีพัฒนาขึ้น พบว่าคะแนนความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 
 ชนภัทธ์ อินทวารี (2558: 44-45) ได้ทำการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรีและ 2) ศึกษา
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรี  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี 3 ห้อง จำนวน 113 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 1 ห้อง จำนวน 37 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมิน
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คุณภาพ ของแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 ข้อ โดยมีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.6-
1.0 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ โดยมีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
0.6-1.0 ค่าความยากง่าย 0.20- 0.89 และค่าอำนาจจำแนก 0.21-0.58 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  และสถิ ติทดสอบ -test แบบ Dependent 
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำนวน 5 แผนมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยมีวิธีจัดการเรียนรู้คือการทัศนศึกษาในสถานท่ีจริง การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น การสร้างแผนผังความคิด ผลการทดลองพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของผู้เรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จงกลณี ภัทรกังวาน (2561: 100-101)ได้ทำการการศึกษาพฤติกรรมการวางแผน เรื่อง การ
จัดการส่ิงแวดล้อม สำหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการส่ิงแวดล้อม ของ
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) ศึกษาพฤติกรรมการ
วางแผน ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานหลังเรียน
สูงกว่าระหว่างเรียน 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนวัดอินทาราม
กลุ่มท่ี 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา2561 จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจัดการส่ิงแวดล้อม 3) แบบประเมินพฤติกรรมการ
วางแผน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t–test for dependent) ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
จัดการส่ิงแวดล้อม ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2. พฤติกรรมการวางแผนของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสูงกว่าระหว่างเรียน3. ความ
คิดเห็นของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 
รองลงมา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศในการเรียน ตามลำดับ 



  90 

7.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

 Bortolin (2003: 164)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเรียนรู้จากชุมชนในด้านการศึกษาครู :เพื่อ
ความเข้าใจท่ีต้ังไว้สำหรับผู้เรียน ESL ได้ศึกษาว่า 20% ของคนแคนาดาไม่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษา
แรกได้ นี่ เป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดในการรายงานของผู้ท่ีพูดภาษาอังกฤษท่ีไม่ใช่เจ้าของภาษาซึ่ง
ประกอบด้วยประชากรในประเทศของแคนาดาใน 75 ปี การแบ่งห้องเรียนของแคนาดามีความ
แตกต่างทางด้านประชากรอย่างมากกับสถาบันการศึกษาของโรงเรียนของรัฐท่ีประกอบด้วยผู้หญิงวัย
กลางคนผิวขาว ช่องว่างท่ีเกิดขึ้นมีอยู่ในด้านวัฒนธรรม และภาษาศาสตร์ เป็นเหตุให้เกิดความกังวล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำของนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
แม้จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ในการสนับสนุนและการเสริมสร้างพลังอำนาจ แต่ก็มีข้อตกลงเล็กน้อยใน
การเตรียมครูผู้ดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการทำงานร่วมกับผู้เรียนท่ีหลากหลาย อย่างไร
ก็ตามมีมติท่ัวไปว่าครูสอนต้องมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับประชากรท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะท่ีจำเป็นเพื่อช่วยให้นักเรียนกลุ่มน้อยสามารถเข้าถึงศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี งานวิจัย
จึงพยายามหาช่องว่างเหล่านี้โดยการตรวจสอบว่าการผสมผสานการเรียนรู้ในชุมชนท่ีทำให้ครูผู้สอนมี
ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ ESL และสนับสนุนพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยช้ินนี้จึง
ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและคู่ค้าชุมชนท่ีมีประสบการณ์ร่วมกัน ใช้วิธี
เชิงคุณภาพแบบเปิด ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้จากชุมชน 
วิธีการปรับปรุงการออกแบบและการดำเนินการตามหลักสูตรของชุมชน 
 
 Fang (2005) อ้างถึงใน (ชวนพิศ สิริพันธนะ, 2557) ได้นำเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การ
วิ จัย เป็น ฐานสำหรับการศึกษาในสาขาวิ ศวกรการผลิตผล (Manufacturing Engineering 
Education) ท่ีมหาวิทยาลัยยูทา (Utah State University: USU) โดยกำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนได้
ทำงานอิสระด้วยการทำโครงงานวิจัยระหว่าง 14 สัปดาห์ของรายวิชา แล้วให้นำเสนอเป็นรายงานใน
รูปแบบของวิทยานิพนธ์ และนำเสนอปากเปล่าในข้อค้นพบท่ีได้รับ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานถูกนำมาใช้ในการสอนในรายวิชาเครื่องกลโลหะ และได้รับสะท้อนกลับ
ท่ีดีจากผู้เรียน 
 
 Spronken-Smith, et al. (2007) อ้างถึงใน (ชวนพิศ สิริพันธนะ, 2557) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการศึกษาวิธีการเพิ่มคุณค่าในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน: กรณีศึกษาการสืบเสาะหา
ความรู้จากโครงงานวิจัยเกี่ยวกับมลพิษซึ่งเป็นการนำเอากระบวนการวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี กลุ่มทดลองเป็นนิสิตช้ันปีท่ี 3 ท่ีเรียนวิชาสภาพภูมิศาสตร์ ผล
การศึกษา พบว่า วิธีการเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานให้นิสิตได้ใช้วิธีการสืบเสาะ



  91 

แสวงหาความรู้ในภาระงาน ด้วยการร่วมกิจกรรมโครงการวิจัยกับทีมสนับสนุน โดยนิสิตจะต้องทราบ
ข้อมูลจากการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละวัน ซึ่งใช้เวลา 2 สัปดาห์ ส่วนการประเมินผลนั้น
จะเน้นท่ีกระบวนการกลุ่มและประเมินทุกระยะเพื่อปรับปรุงการทำงาน ต้ังแต่เริ่มแนะนำโครงงาน 
และเพิ่มคุณค่าในโครงงานด้วยการทำให้นิสิตได้เข้าใจในท่ีมาของจุดเริ่มต้นท่ีใช้การเรียนรู้โดยการวิจัย
ในรายวิชาการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตาม 
ผู้เรียนไม่ได้พัฒนาทักษะการวิจัยได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากมีเวลาจำกัดในการทำโครงงาน โดยมี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรกำหนดจุดมุ่งหมาย และผลลัพธ์ของโครงการวิจัยเพื่อขยาย
แนวคิด และให้นิสิตได้ใช้การสะท้อนความคิดในการเรียนรู้ของตนเองผ่านทางรายวิชา และทีมผู้สอน
ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสนใจ 



 92 
 

บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์    
2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ    
3) เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
  2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
  4. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
  5. แบบแผนการศึกษา 
  6. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  7. การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 1.1 ประชากร  
  ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นท่ีเขตหนองจอก จำนวน 3 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ และโรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จำนวนนักเรียนท้ังหมด 967 คน 
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 1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 ของ
โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม 
 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  
   - การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
  - ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  - ผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
  - ความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ดำเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ในคาบเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ส30232 จำนวน 2 คาบเรียนต่อสัปดาห์ เป็นเวลาจำนวน 7 สัปดาห์ รวมท้ังหมดจำนวน 14 
คาบ 

4. เนื้อหาทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ กำหนดเนื้อหาขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ส30232 ซึ่งเนื้อหาของบทเรียนเป็นไปในเชิงบูรณาการ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริบทพื้นท่ีของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีขอบเขตของเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
   4.1 สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก 
   4.2 ประวัติความเป็นมาของเขตหนองจอก  
   4.3 ประเพณีและความเช่ือของชุมชนในเขตหนองจอก 
   4.4 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนเขตหนองจอก 
   4.5 เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชนในเขตหนองจอก 

5. แบบแผนการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ใช้แบบแผนการวิจัย
แบบกลุ่มเดียวมีการสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน (The One - Group Pretest – 
Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้ 
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ทดสอบก่อนการทดลอง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน 

เป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทดสอบหลังการ
ทดลอง 

T1 X T2 

 
รูปภาพท่ี 4 แบบแผนการวิจัย 
 
 เมื่อ   T1  หมายถึง การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
    X   หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
   T2   หมายถึง การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

6. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ 14 คาบเรียน 
ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของเขตหนองจอก ได้แก่ 1) สภาพภูมิศาสตร์ของ
เขตหนองจอก 2) ประวัติความเป็นมาของเขตหนองจอก 3) วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนเขต
หนองจอก 4) ประเพณีและความเช่ือของชุมชนในเขตหนองจอก 5) เศรษฐกิจและอาชีพของชุมชนใน
เขตหนองจอก   
  2. แบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแบบวัดท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 40 ข้อ 
เพื่อวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
เกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3. แบบทดสอบวัดผลการเรียน รู้  เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา เป็น
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 
ข้อ สอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  4. แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ มีองค์ประกอบในการประเมิน 3 ด้าน 
คือด้านการวางแผนการทำงาน ด้านกระบวนการทำงาน และด้านผลงานและการนำเสนอ 
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7. การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน 7 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน รวมท้ังส้ิน 14 คาบเรียน มีขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
                 1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ (ปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา หนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน  
 
                1.2 วิเคราะห์และเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับเขตหนองจอก ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง 
หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่ วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบ ด้วย สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก ประวัติความเป็นมาของเขต
หนองจอก วิถีชีวิตภูมิปัญญาของชุมชน เขตหนองจอก ประเพณีและความเช่ือของชุมชนในเขตหนอง
จอก และเศรษฐกิจการประกอบอาชีพของชุมชนในเขตหนองจอก นำเนื้อหาท่ีได้มาสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ประกอบในการจัดการเรียนการ
สอน 
 
              1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ รวมท้ังส้ิน 14 คาบเรียน 
โดยมีข้ันตอนการสอน 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผนเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินกิจกรรม
เรียนรู้ชุมชน ขั้นท่ี 3 ขั้นสะท้อนคิด และขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาสาระของ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีดังตารางต่อไปนี้ 
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หน่วย
ท่ี 

เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(คาบเรียน) 

4 1. สภาพภูมิศาสตร์ของเขต
หนองจอก 
2. ประวัติความเป็นมาของเขต
หนองจอก  
3. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของ
ชุมชนเขต 
   หนองจอก  
4. ประเพณีและความเช่ือของ
ชุมชนใน 
   เขตหนองจอก  
5. เศรษฐกิจและการประกอบ
อาชีพของ 
   ชุมชนในเขตหนองจอก 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและสรุปความรู้   
   เกี่ยวกับเขตหนองจอกตามประเด็นดังนี้
ได้ 
      - สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก 
      - ประวัติความเป็นมาของเขตหนอง
จอก  
      - วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน
เขตหนองจอก  
      - ประเพณีและความเช่ือของชุมชน
เขตหนองจอก  
     - เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
ของชุมชนเขตหนองจอก 
2. ผู้เรียนสามารถระบุจุดเด่นและ
ความสำคัญของเขตหนองจอกในด้าน
ต่างๆ ได้ 
3. ผู้เรียนสามารถระบุแหล่งเรียนรู้   
ปราชญ์ท้องถิน่ สถานท่ีสำคัญในเขต  
หนองจอกได้ 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงาน 
ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาท้องถิ่น     
หนองจอกแก่ผู้ท่ีสนใจ 

14 

รวม 14 
ตารางท่ี 10 เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ของแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4  
 
              ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยจัดทำขึ้น มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผลการเรียนรู้ 2) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) สาระการเรียนรู้  4) กิจกรรมการเรียนรู้  5) ส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์/
แหล่งเรียนรู้ 6) หนังสืออ้างอิง และ 7) การวัดและประเมินผล 
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           1.4 นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอ 
โดยอาจารย์ท่ีปรึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจนและให้
สัมพันธ์กับเวลาในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 
           1.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ี ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 
           1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1) 
ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 2) ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และ 3) ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา 
ดังนี้ 
                  + 1   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                     0   ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                  -  1   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
               ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  ต้ังแต่ 
.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 
 
 1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคำแนะนำเพิ่มเติมของผู้เช่ียวชาญ คือให้จัดทำ
กรอบเวลาการทำกิจกรรมในขั้นการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ชัดเจนและให้มีความใกล้เคียงกับบริบท
ความเป็นจริง          
 
 1.8 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจดูความบกพร่องในด้านการจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ความ
เหมาะสมในเรื่องเวลา แล้วนำผลการทดลองสอนไปปรับปรุงแก้ไข 
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 1.9 นำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
     จากขัน้ตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 5 ขัน้ตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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 2. แบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา จำนวน 1 
ฉบับ 
 แบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา มี
ลักษณะเป็นรายการข้อความท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียน ท่ีสอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต อันเกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวม
ท้ังหมด 40 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
  เป็นประจำ    หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  ทุกครั้ง     
  บ่อยครั้ง       หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  บ่อยครั้ง 
  บางครั้ง        หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  เป็นบางครั้ง 
  ไม่ค่อยปฏิบัติ  หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  นาน ๆ ครั้ง 
  ไม่ปฏิบัติเลย   หมายถึง นักเรียนไม่มีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้นเลย   
ขัน้ตอนการสร้างแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเอกสารพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 2.2 ศึกษาหลักเกณฑ์การให้คะแนน การกำหนดช่วงคะแนนของแบบสอบถามจากเอกสาร           
และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับการสร้างแบบสอบถาม โดยกำหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัด ดังนี้ 
  2.2.1 เพื่อสร้างแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 4 
  2.2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นรายข้อ  
  2.2.3 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
 2.3 ร่างข้อคำถามของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีลักษณะท่ีเป็นรายการ
ข้อความท่ีวัดความคิดเห็นหรือการปฏิบัติตนของผู้เรียน รวมท้ังหมดจำนวน 45 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ใช้
องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จาก สุบิน ไชยะและคณะ  ท่ี ได้สังเคราะห์หลักการ 
แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเฉลิม  วราวิทย์ และไพฑูรย์ สินลา
รั ต น์  (ม .ป .ป .) ; Cotton,1998; Smith and Spurling, 1999; The European Commission 
(2000); Dong (2004); Knapper (2000); Adams (2007); Lewis, 2007; Collins (2009); Kwon 
and Cifuentes (2009)  มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างข้อคำถามเพื่อวัดทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ซึ่งมีโครงสร้างของนิยามความหมายของทักษะต่าง ๆ ตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 11 นิยามความหมายของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีใช้ในการสร้างข้อคำถามของแบบวัด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลำดับ 

 
นิยามความหมายของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ใช้ในการสร้างข้อคำถามของแบบวัดทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
จำนวน 

ข้อ 

 
1 

ทักษะหลักที่ 1 ทักษะการคิด 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะหแ์ละการคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง ความรู้ความสามารถใน
การตรวจสอบ การจำแนกแยกแยะ และการประเมินผลข้อมูล รวมทั้งสามารถนำข้อมูลหรือ
ความรู้ที่ได้ มากำหนดเป็นประเด็นวิกฤตและมุมมองที่แตกต่างและขัดแย้ง เพ่ือนำเสนอมุมมอง
ใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ 

 
5 
 

2 ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการทำให้เกิดผลงานใหม่ที่
แตกต่างไปจากความคิดหรือกิจกรรมของคนอื่น 

4 

3 ทักษะการคิดคำนวณ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการทำความเข้าใจกับตัวเลขและสถิติ
ในระดับพ้ืนฐานโดยสามารถอ่านและเขียนได้ 

5 

4 ทักษะการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความรู้ความสามารถในการระบุถึงปัญหาและสิ่งที่ตนเองไม่รู้
ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 

 
5 

ทักษะหลักที่ 2 ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการค้นหา การเข้าถึง การประเมิน 
และการนำสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 

6 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง หมายถึง ความรู้ความสามารถที่ต้องรับผิดชอบทั้งในการ
คิดริเริ่ม การกำหนด เป้าหมาย การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

4 

7 ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยสามารถเข้าใจคนอื่นและให้
อภัยคนอื่นเมื่อมีความจำเป็น และทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่นในวัตถุประสงค์เฉพาะได้ 

5 

8 ทักษะการวิจัย หมายถึง ความรู้ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ รู้แหลง่สารสนเทศ และ
รวบรวมสารสนเทศที่ตนเองต้องการ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย การ
ประเมินผล และการสังเคราะห์ข้อมูลได้มา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

5 

 
9 

ทักษะหลักที่ 3 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม ในการสื่อสารและการค้นคว้าข้อมูลที่ตนเองต้องการ และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

4 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
ลำดับ 

 
นิยามความหมายของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ใช้ในการสร้างข้อคำถามของแบบวัดทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
จำนวน 

ข้อ 

10 ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความรู้ความสามารถในการสือ่สารทั้งทางวัจนภาษาและอวัจน
ภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารข้อมลูและแนวความคิดกับครอบครัวและ
เพ่ือนร่วมงานได้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดข้ึนทั้งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยเข้าใจความ
ต้องการของบุคคลอื่นและแสดงความคาดหวังของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้และสามารถประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

5 
 

รวม 45 

 
2.4 นำแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบ   ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ข้อคำถามของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในแต่ละทักษะนั้น ควรออกแบบให้ครอบคลุมนิยามความหมายให้มากท่ีสุด ซึ่งจำนวนข้อนั้นอาจ
มีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละทักษะย่อย ไม่ควรใช้รูปแบบประโยคฟุ่มเฟือย ควรมีข้อความท่ีกระชับได้
ใจความไม่ยาวจนเกินไป 
 2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 2.6 นำแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 คน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
และนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับจุดประสงค์ (IOC: Index of Item Objective 
Congruence) เป็นรายข้อ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
          + 1   แน่ใจว่า ข้อคำถามของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
             0    ไม่แน่ใจว่า ข้อคำถามของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
         -  1    แน่ใจว่า ข้อคำถามของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
            ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  ต้ังแต่ .50 
ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้อง จากการท่ีผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผู้วิจัยได้นำผลมาวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่ามีค่าดัชนี
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ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จึงถือ
ว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  
 2.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีความสมบูรณ์ตามคำแนะนำของ
ผู้เช่ียวชาญ โดยผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ให้ปรับจำนวนของข้อคำถามให้เท่ากันในทุกทักษะ 
โดยให้ปรับเปล่ียนข้อความให้ครอบคลุมนิยามความหมายของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแทน เพื่อลด
จำนวนข้อของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตลงให้เหลือจำนวน 40 ข้อ จะเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน  
 2.8 นำแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 
เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 2.9 นำแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
แล้วนำผลการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ในการให้ความหมายของค่าท่ีประเมินได้ดังนี้ 
  (5) เป็นประจำ    หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  ทุกครั้ง     
  (4) บ่อยครั้ง       หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  บ่อยครั้ง 
  (3) บางครั้ง        หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  เป็นบางครั้ง 
  (2) ไม่ค่อยปฏิบัติ  หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  นาน ๆ ครั้ง 
  (1) ไม่ปฏิบัติเลย   หมายถึง นักเรียนไม่มีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้นเลย    
 ซึ่งคะแนนระดับการปฏิบัติตนท่ีได้จากการทำแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน 
นำไปแปลความหมายค่าระดับคุณภาพ เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย โดยมีเกณฑ์คะแนน 5 ระดับ ซึ่ง
ปรับจากเกณฑ์ของลิเคิร์ท ดังนี้ 
           4.50 – 5.00   หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับ เป็นประจำ 
  3.50 – 4.49   หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับ บ่อยครั้ง   
  2.50 – 3.49   หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับ บางครั้ง    
  1.50 – 2.49   หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับ ไม่ค่อยปฏิบัติ    
  1.00 – 1.49   หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับ ไม่ปฏิบัติเลย 
 
 
 
 
 
 
 จากขัน้ตอนการสร้างแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สรุปได้ดังนี้ 
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รูปภาพท่ี 6 ขัน้ตอนการสร้างแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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 3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เร่ือง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา จำนวน 1 ฉบับ เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ กำหนดค่าคะแนน คือ ตอบถูก 1 คะแนน ถ้าตอบ
ผิด 0 คะแนนโดยมีข้ันตอนในการสร้างแบบทดสอบ ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ (ปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เนื้อหา และการวัดประเมินผล 
  3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล 
  3.3 วิเคราะห์เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ซึ่ง
ประกอบ ด้วย สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก ประวัติความเป็นมาของเขตหนองจอก วิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาของชุมชนเขตหนองจอก ศาสนาและความเช่ือของชุมชนในเขตหนองจอก และเศรษฐกิจ
และการประกอบอาชีพของชุมชนในเขตหนองจอก เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวมาสร้างแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้ 
  3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา โดย
วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ตามระดับความรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธพิสัย
ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl’s Taxanomy (2001) จำนวน 40 ข้อให้มีความ
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 12 โครงสร้างของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ตาม
แนวคิดของ Anderson and Krathwohl’s Taxanomy (2001) 
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1. สภาพภูมิศาสตร์ของ
เขตหนองจอก 
2. ประวัติความเป็นมา
ของเขตหนองจอก  
3. ประเพณีและความ
เชื่อของชุมชนในเขต
หนองจอก  
4. วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะภู มิ -
ปัญญาของชุมชนเขต
หนองจอก 
5. เศรษฐกิจและการ 
ป ระกอ บ อ าชี พ ขอ ง   
ชุมชนในเขตหนองจอก 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและสรุป
ความรู้ เก่ียวกับเขตหนองจอกตาม
ประเด็นดังนี้ได้ 
- สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก  
- ป ร ะ วั ติ ค ว าม เป็ น ม าข อ ง เข ต    
หนองจอก   
- ประเพณีและความเช่ือของชุมชน   
เขตหนองจอก 
 - วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน
เขตหนองจอก 
-  เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
ของชุมชนในเขตหนองจอก 
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      3.5 นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  เสนอให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ให้คำแนะนำว่า ข้อคำถามควรจัดเรียงให้มีความ
เหมาะสมท้ังข้อคำถามและตัวเลือก การใช้ภาษาให้มีความกระชับ ไม่กำกวม ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุง
แก้ไขแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
       3.6 นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ท่ีสร้างขึ้นให้ ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 คน ได้แก่
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจดู
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องรายข้อของแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์ ดังนี้                                 
              + 1   แน่ใจว่าข้อคำถามของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
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                 0   ไม่แน่ใจข้อคำถามของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
               - 1   แน่ใจว่าข้อคำถามของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ไม่มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าต้ังแต่ 0.50 
ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
  3.7 นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ท่ีได้จากการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา(Content Analysis) จากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 คน มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่ง
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จึงถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ และผู้วิจัยได้นำ
ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญท่ีแนะนำให้ปรับปรุงในเรื่องการใช้ภาษาในข้อคำถาม และการจัดเรียง
ตัวเลือกให้มีความส้ันยาวตามลำดับ มาปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  
  นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 จำนวน 35 
คน เพื่อนำผลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อคำนวณหาค่าระดับความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ
โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 โดยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ได้ค่าระหว่าง 0.21-
0.67 และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ได้ค่าระหว่าง 0.22-0.85 โดยใช้
เกณฑ์อำนาจจำแนก 0.20 ขึ้นไป ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบให้คงเหลือท้ังส้ิน 40 ข้อ ตาม
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ตามท่ีกำหนดไว้ โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในภาคผนวก ข 
  3.8 นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ท่ีคัดเลือกแล้วจำนวน 40 ข้อ มาหาค่าความ
เช่ือมั่ น  (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ โดยใช้สูตร  KR – 20 ของ Kuder – 
Richardson ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  เท่ากับ 0.84 จากนั้นนำ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง 
  3.9 นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ไปใช้ในการ
วิจัย โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ในการวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วนำผลคะแนน
การเรียนรู้ มาคำนวณหาค่าเฉล่ีย (M) และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยการทดสอบค่าทีแบบ
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) 
 จากขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา สรุปได้
ดังนี้ 
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รูปภาพท่ี 7 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 

 
4. แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานสื่ออเิล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 
ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างขึ้น ตามข้ันตอนดังนี้  
  4.1 ศึกษาแนวคิดหลักการทฤษฎีรูปแบบวิธีการสร้างแบบประเมินความสามารถใน
การสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากหนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
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  4.2 กำหนดรูปแบบของแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเกณฑ์การประเมินแบบรูบริกส์ (Rubrics) ประเภทแยกองค์ประกอบ 
(Analytic Score) เพื่อตัดสินคุณภาพผลงานหรือความสามารถของนักเรียนในการสร้างผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายกลุ่มได้อย่างชัดเจน โดยผู้สอนเป็น ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
    3  หมายถึง  ดี  
    2  หมายถึง  ปานกลาง  
    1  หมายถึง  ปรับปรุง 
   4.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนกับเนื้อหาสาระและความถูกต้องเหมาะสมของผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีนักเรียนสร้างขึ้น จำแนกรายการประเมินเป็น 3 ด้านคือ  
    (1)  การวางแผนการทำงาน     15  คะแนน 
    (2)  กระบวนการทำงาน         30  คะแนน  
    (3)  ผลงานและการนำเสนอ    15  คะแนน 
                                                                          รวม 60 คะแนน 
  4.4 นำแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า แบบประเมินความสามารถของผู้เรียนต้องมีเกณฑ์การประเมินท่ีสะท้อนถึงสภาพจริง
ให้มากท่ีสุด ต้องมีความครอบคลุมในทุกช่วงของการดำเนินกิจกรรม และน้ำหนักของคะแนนต้องมี
ความสมดุลกัน 
  4.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  4.6 นำแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปใช้ผู้เช่ียวชาญ  จำนวน 3 คน  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับเกณฑ์การให้คะแนน (IOC: Index of 
Item Objective Congruence) เป็นรายข้อ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
           + 1   แน่ใจว่าเกณฑ์การประเมินผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีความ
สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน 
                0   ไม่แน่ใจว่าเกณฑ์การประเมินผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีความ
สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน                             
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            - 1   แน่ใจว่าเกณฑ์การประเมินผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความ
สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน                             
            ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับเกณฑ์การให้คะแนน ( IOC: Index of Item 
Objective Congruence) มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง  0.67 – 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  
   4.7 นำข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความสามารถใน
การสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การประเมินผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ควรคำนึงถึงความพร้อมพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีของนักเรียนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดข้อ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้เกณฑ์การให้คะแนนควรมีความยืดหยุ่น
และเหมาะสมกับวัยของนักเรียนรวมถึงเวลาในการทำกิจกรรม 
  4.8 นำแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีแก้ไข
สมบูรณ์ตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญแล้วไปประเมินความสามารถในการสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง แล้วนผลคะแนนความสามารถท่ีได้จากการทดลอง มาหาค่าเฉล่ีย (M) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคะแนนท่ีได้ ไปแปลความหมายค่าระดับคุณภาพ เพื่อตอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยมีเกณฑ์คะแนนดังนี้ ดังนี้ 
            2.50 – 3.00   หมายความว่า นักเรียนมีความสามารถ อยู่ในระดับ ดี    
             1.50 – 2.49   หมายความว่า นักเรียนมีความสามารถ อยู่ในระดับ ปาน
กลาง    
             1.00 – 1.49   หมายความว่า นักเรียนมีความสามารถ อยู่ ในระดับ 
ปรับปรุง    
 จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้
ดังนี้ 
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รูปภาพท่ี 8 ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ดำเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4/8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ รวมท้ังส้ิน 7 สัปดาห์ 14 คาบเรียน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ จึงกำหนดรายละเอียดของการดำเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผนเตรียมความพร้อม  
  เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยทำการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำข้อมูล
มาวางแผนในการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อเลือกแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น นำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มา
กำหนดรูปแบบ วิธีการ เพื่อสร้างเครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
แบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบประเมินความสามารถในการสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และนำ
เครื่องมือท่ีสร้างมาพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องของเครื่องมือตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผู้เช่ียวชาญ จนได้เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีพร้อมนำไปใช้ในงานวิจัย  
  จากนั้นให้ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน จำนวน 40 
ข้อ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและเก็บผลการทำแบบทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้หลังเรียน 
 
 ขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินการ  
 ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้สอนกับ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โดยทำการ
สอนสัปดาห์ละ 2 คาบเรียน จำนวน 14 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลา 7 สัปดาห์ 
เมื่อเรียนจบผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ และแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 13 ขั้นตอนการดำเนินการทดลอง 

ขั้นตอน บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 
การใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

การปฏิบัติที่
สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

วิธีการ/เคร่ืองมือ 

1) ขั้น
วางแผน
เตรียมความ
พร้อม 
(คาบเรียนท่ี 
1-6)  

1. ศึกษาความรู้  
เกี่ยวกับชุมชนท่ี
จะลงไปศึกษา 
2. วางแผน
ศึกษาชุมชนใน
ประเด็นท่ีสนใจ 
3. นำเสนอโครง
ร่างการศึกษา
ชุมชน 
4. วางแผนการ
ผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
จากการลงพื้นท่ี
ชุมชนใน
ประเด็นท่ีสนใจ 

1. ศึกษาชุมชน 
2. สร้าง
ความสัมพันธ์   
กับชุมชนและ
แหล่งเรียนรู้  
3. ให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ชุมชนท่ีจะเข้า
ไปศึกษา 
4. ช้ีแจงการ
วางแผนผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
5. ควบคุมให้
คำแนะนำ  
ผู้เรียน 

1.ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  
ประกอบใน
การสอน
หลากหลาย
รูปแบบ เช่น 
ส่ือรูปภาพ
คลิปเสียง
รายการสารคดี  
ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ 
2. ผู้เรียน
วางแผนการ
ผลิตผลงานส่ือ   
อิเล็กทรอนิกส์ 

- การเรียนรู้ด้วย
การนำตนเอง 
- การคิด
วิเคราะห์   
สังเคราะห์ 

1. แผนการจัดการ
เรียนรู ้
2. แผนผังสรุป
ความรู้ 
3. โครงร่าง
การศึกษาชุมชน 
4. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การผลิตผลงานส่ือ   
อิเล็กทรอนิกส์ 

2) ขั้น

ดำเนิน

กิจกรรม

เรียนรู้ชุมชน 

(คาบเรียนท่ี 

7-9) 

1. ลงพื้นท่ี

ชุมชนและ

ปฏิบัติตามแผน

ท่ีวางไว ้

2. จัดทำแผนท่ี

เดินดินเพื่อให้

เห็นภาพรวม

ของชุมชนท่ี

ศึกษา 

1. สังเกต

พฤติกรรมของ   

ผู้เรียนเป็นราย

กลุ่ม 

2. อำนวยความ

สะดวกผู้เรียน

ในการลงพื้นท่ี

ชุมชน 

1. ผู้เรียน

สืบค้นส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

เพิ่มเติมเพื่อใช้

เป็นข้อมูล

ประกอบใน 

การศึกษา

ชุมชน 

- การส่ือสาร 

- การรู้

สารสนเทศ 

- การมีมนุษย-

สัมพันธ์และการ

ทำงานเป็นทีม 

1. แบบสังเกต

พฤติกรรม 

2. แผนท่ีเดินดิน 

3. การบันทึก

ข้อมูลการลงพื้นท่ี

ชุมชน 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

ขั้นตอน บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 
การใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

การปฏิบัติที่

สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

วิธีการ/เคร่ืองมือ 

2) ขั้น

ดำเนิน

กิจกรรม

เรียนรู้ชุมชน 

(คาบเรียนท่ี 

7-9) (ต่อ)  

3. บันทึก

รวบรวมข้อมูล   

การลงพื้นท่ี

ชุมชน 

   4. แบบประเมิน

ความสามารถใน

การผลิตผลงานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

3) ขั้น

สะท้อนคิด 

(คาบเรียน

ท่ี10-12) 

1.สรุปผล

การศึกษานำ  

ข้อมูลท่ีได้จาก

การลงพื้นท่ี

ชุมชน มาสรุป  

อภิปราย

แลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น 

2. จัดทำส่ือ

ผลงาน

อิเล็กทรอนิกส์    

เพื่อการนำเสนอ 

1. ให้คำแนะนำ

ในการ   

ผลิตผลงานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ควบคุมให้

คำแนะนำ 

ผู้เรียนให้เป็นไป   

ตาม

วัตถุประสงค์ท่ี   

วางไว ้

1. ผู้เรียน

จัดทำส่ือ  

อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อนำเสนอ

ผลจากการ  

ลงพื้นท่ีชุมชน 

- การคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

- การคิดคำนวณ 

- การวิจัย 

- การใช้

เทคโนโลยี 

 

1. แบบประเมิน   

ความสามารถใน

การผลิตผลงานส่ือ  

อิเล็กทรอนิกส์ 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

ขั้นตอน บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 
การใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

การปฏิบัติที่

สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

วิธีการ/เคร่ืองมือ 

4) ขั้น

ประเมินผล 

(คาบเรียน

ท่ี13-14) 

1.นำเสนอ

ผลงานส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ตอบข้อ

ซักถามในการ

เสนอผลงาน 

 

1. ประเมินผล

การนำเสนอ

ผลงานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ควบคุมให้

คำแนะนำ  

ผู้เรียนให้เป็นไป  

ตาม

วัตถุประสงค์ท่ี   

วางไว ้

1. ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์   

ในการนำเสนอ   

ผลงานของ

ผู้เรียน 

- การส่ือสาร 1. แบบประเมิน   

ความสามารถใน

การผลิตผลงานส่ือ   

อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินและสรุปผล  
  เป็นขั้นการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงจากการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้แบบแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น จากนั้นนำ
ข้อมูลท้ังหมด ประกอบด้วย ข้อมูลท่ีได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ข้อมูลท่ีได้
จากการทำแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และข้อมูลท่ีได้จากการประเมินความสามารถในการ
สร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อนำเสนอผลการวิจัย 

9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 9.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยนำข้อมูลท่ีผู้เรียนตอบในแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาหาค่าเฉล่ีย (M) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งผู้วิจัยนำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียและได้ใช้แนวคิดของเบสท์ (Best 
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1986: 195 อ้างถึงในมาเรียม นิลพันธุ์ (2551: 196) ในการให้ความหมายของค่าท่ีประเมิน ได้ดังนี้
  (5) เป็นประจำ    หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  ทุกครั้ง     
  (4) บ่อยครั้ง       หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  บ่อยครั้ง 
  (3) บางครั้ง        หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  เป็นบางครั้ง 
  (2) ไม่ค่อยปฏิบัติ  หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  นาน ๆ ครั้ง 
  (1) ไม่ปฏิบัติเลย   หมายถึง นักเรียนไม่มีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้นเลย    
 ซึ่งคะแนนระดับการปฏิบัติตนท่ีได้จากการทำแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน 
นำไปแปลความหมายค่าระดับคุณภาพ เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย โดยมีเกณฑ์คะแนน 5 ระดับ ซึ่ง
ปรับจากเกณฑ์ของลิเคิร์ท ดังนี้ 
           4.50 – 5.00   หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับ เป็นประจำ 
  3.50 – 4.49   หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับ บ่อยครั้ง   
  2.50 – 3.49   หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับ บางครั้ง    
  1.50 – 2.49   หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับ ไม่ค่อยปฏิบัติ    
  1.00 – 1.49   หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับ ไม่ปฏิบัติเลย 
    9.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง หนองจอก
บางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนวณหาค่าเฉล่ีย (M) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) 
 9.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยนำคะแนนท่ีได้จากแบบประเมินความสามารถในการสร้างส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ มาหาค่าเฉล่ีย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคะแนนท่ีได้จากแบบ
ประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไปแปลความหมายค่าระดับคุณภาพ เพื่อ
ตอบสมมติฐานการวิจัย โดยมีเกณฑ์คะแนนดังนี้ ดังนี้ 
  2.50 – 3.00 หมายความว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับ ดี    
  1.50 – 2.49 หมายความว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับ 
ปานกลาง    
  1.00 – 1.49 หมายความว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับ 
ปรับปรุง    
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สรุป 
 การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ผู้ วิ จั ยดำเนิ น ก ารทดลองตามแผน การวิ จัยก่ อนทดลอง (Pre 
Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังเรียน (The One-Group Pretest- 
Posttest Designs) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนรายวิชา      
ส30232 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำนวน 35 คน สรุปวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 14 สรุปวิธีดำเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือ/การ

วิเคราะห์ 
1. เพื่อศึกษาทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 โดยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

สอบถามระดับการ
ปฏิบัติตนของ
นักเรียนในทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
หลังจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/8  

โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔  
จำนวน 35 คน 

แบบวัดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ค่าเฉล่ีย (M)       
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นำ
ผลมาวิเคราะห์
ข้อมูล และเทียบ
กับเกณฑ์ 
ระดับการปฏิบัติตน
ท่ีกำหนด 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือ/การ

วิเคราะห์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้เรื่อง หนองจอก
บางกอกสุดบูรพา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

ทดสอบก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดย
การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/8  

โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔  
จำนวน 35 คน 

- แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ 
เรื่อง หนองจอก
บางกอกสุดบูรพา 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉล่ีย (M) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

และใช้สถิติทดสอบ
แบบ t-test for 
Dependent 

3. เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการสร้างผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 ท่ีเกิดจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเมินผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ผู้เรียนสร้างขึ้น
หลังจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยนำคะแนนท่ีได้
จากแบบประเมิน
ความสามารถใน
การสร้างส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ มา
หาค่าเฉล่ีย (M)  
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

และเทียบกับเกณฑ์
ระดับความสามารถ
ท่ีกำหนด 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบวัดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ และ 4) แบบประเมินความสามารถในการสร้าง
ผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนการ
ดำเนินการวิจัย ตามลำดับต่อไปนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง หนองจอกบางกอก
สุดบูรพา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  119 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 15 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตน เรื่องทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

รายการประเมิน 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

M S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติตน 
ลำดับ 

ทักษะหลักที่ 1 ทักษะการคิด 
1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
     และการคิดเชิงวิพากษ์ 

4.06 0.37 บ่อยครั้ง (3) 

1.2 ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 4.08 0.38 บ่อยครั้ง (2) 
1.3 ทักษะการคิดคำนวณ 4.04 0.51 บ่อยครั้ง (4) 
1.4 ทักษะการคิดแก้ปัญหา 4.09 0.44 บ่อยครั้ง (1) 

รวม 4.07 0.26 บ่อยคร้ัง 1 
ทักษะหลักที่ 2 ทักษะการเรียนรู้ 
2.1 ทักษะการรู้สารสนเทศ 4.03 0.40 บ่อยครั้ง (1) 
2.2 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 4.00 0.33 บ่อยครั้ง (2) 
2.3 ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมี 
     มนุษยสัมพันธ์ 

3.99 0.52 บ่อยครั้ง (3) 

2.4 ทักษะการวิจัย 3.95 0.49 บ่อยครั้ง (4) 
รวม 3.99 0.26 บ่อยคร้ัง 3 

ทักษะหลักที่ 3 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.1 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.02 0.45 บ่อยครั้ง (2) 
3.2 ทักษะการส่ือสาร 4.11 0.34 บ่อยครั้ง (1) 

รวม 4.06 0.33 บ่อยครั้ง 1 

รวมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.04 0.16 บ่อยครั้ง - 
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 จากตารางท่ี 15 พบว่า ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน
บ่อยครั้ง (M = 4.04, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ ของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ลำดับแรก คือทักษะการคิด (M = 4.07, S.D. = 0.26) ลำดับ
ถัดมา คือทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (M = 4.06, S.D. = 0.33)  และลำดับ
สุดท้าย คือทักษะการเรียนรู้ (M = 3.99, S.D. = 0.26) ซึ่งทุกทักษะมีระดับการปฏิบัติตนบ่อยครั้ง ใน
แต่ละทักษะมีรายละเอียด ดังนี้   
 ทักษะการคิด โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตนบ่อยครั้ง (M = 4.07, S.D. = 0.26) เมื่อ
พิจารณาทักษะย่อยอื่น ๆ ภายในทักษะการคิด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) ทักษะการคิด
แก้ปัญหา (M = 4.09, S.D. = 0.44) 2) ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (M = 4.08, S.D. = 0.38) 
3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ (M = 4.06, S.D. = 0.37) และ 4) ทักษะ
การคิดคำนวณ (M = 4.04, S.D. = 0.51) ซึ่งทุกทักษะมีระดับการปฏิบัติตนบ่อยครั้ง     
 ทักษะการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตนบ่อยครั้ง  (M = 3.99, S.D. = 0.26) เมื่อ
พิจารณาทักษะย่อยอื่นๆ ภายในทักษะการเรียนรู้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) ทักษะการรู้
สารสนเทศ (M = 4.03, S.D. = 0.40) 2) ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (M = 4.00, S.D. = 
0.33) 3)  ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์  (M = 3.99, S.D. = 0.52) และ 4) 
ทักษะการวิจัย (M = 3.95, S.D. = 0.49) ซึ่งทุกทักษะมีระดับการปฏิบัติตนบ่อยครั้ง  
  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตนบ่อยครั้ง 
(M = 4.06, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาทักษะย่อยอื่นๆ ภายในทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) ทักษะการส่ือสาร (M = 4.11, S.D. = 0.34)  
และ 2) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (M = 4.02, S.D. = 0.45) ซึ่งทุกทักษะมีระดับการปฏิบัติตน
บ่อยครั้ง 
 สรุปได้ว่า ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตนบ่อยครั้ง (M = 
4.04, S.D. = 0.16) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อท่ี 1 
 
 จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อค้นพบว่า ในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันท่ีทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ในทุกช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กล่าวคือ 
   ในการจัดการเรียนรู้ขั้นท่ี 1 คือขั้นวางแผนเตรียมความพร้อม เป็นขั้นท่ีผู้สอนให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การประกอบอาชีพ ซึ่งระหว่างการจัดกิจกรรมผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจาก
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ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังส่ือรูปภาพ รายการสารคดี ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ราชการ เพื่อตอบข้อสงสัยและใช้เป็นข้อมูลในการระดมความรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตน
ท่ีสอดคล้องกับทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การคิดเชิงวิพากษ์ โดยการท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา
ต่างๆ ของชุมชน แล้วนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปเช่ือมโยงเป็นแผนผังมโนทัศน์เพื่อนำเสนอองค์
ความรู้ มีการปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการท่ีผู้เรียนได้สืบค้น
ข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งสามารถประเมินผลได้จากผลงานและการ
นำเสนอหน้าช้ันเรียน ในช่วงท้ายของการจัดการเรียนรู้ขั้นท่ี 1 ผู้เรียนได้ร่วมกันระดมความคิด เพื่อ
วางแผนการสำรวจพื้นท่ีชุมชนในประเด็นท่ีกลุ่มของตนมีความสนใจ เพื่อเก็บข้อมูลนำมาผลิตเป็นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้กระบวนการกลุ่มในการดำเนินกิจกรรม โดยการวางแผนสำรวจชุมชนนั้น ผู้เรียน
ต้องร่วมกันจัดทำแผนผังมโนทัศน์แสดงโครงร่างการศึกษาชุมชน ซึ่งเป็นการวางแผนงานท้ังหมดท่ีจะ
ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดหัวข้อเรื่อง วัตถุประสงค์การศึกษา สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ การแบ่ง
หน้าท่ีการทำงาน การติดต่อประสานงาน การวางแผนขั้นตอน/รูปแบบ/วิธีการการเก็บข้อมูล 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การดำเนินการสัมภาษณ์ การเก็บบันทึกข้อมูล การตรวจสอบคาดการณ์
ปัญหาอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ทำให้ผู้เรียน มีการปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับทักษะการรู้
สารสนเทศ จากการเลือกแหล่งเรียนรู้ในการเก็บข้อมูล มีการปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับทักษะการคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ จากการออกแบบกำหนดทิศทางการทำงานให้มีความน่าสนใจ มีการปฏิบัติตนท่ี
สอดคล้องกับทักษะการคิดคำนวณ จากการประมาณการงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมในขั้นที่ 1 
นี้ผู้เรียนได้ข้อสรุป เรื่องหัวข้อการศึกษาชุมชนจำนวน  5 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การเล้ียงไก่ชนใน
พื้นท่ีเขตหนองจอก 2) สำรวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหนองจอก 3) การทำนาในพื้นท่ีเขตหนองจอก 4) 
กลุ่มไทยรามัญในเขตหนองจอก และ 5) วิถีชาวมุสลิมในเขตหนองจอก จากความสนใจดังกล่าวของ
ผู้เรียน ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวางแผนเพื่อดำเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับแหล่งเรียนรู้ 
วิทยากร การขออนุญาตโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
สำรวจพื้นท่ีชุมชน 
   ในการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน เป็นการปฏิบัติท่ีสืบเนื่องจากท่ี
ได้วางแผนไว้ในขั้นท่ี 1 ในขั้นดำเนินการนี้ผู้เรียนได้มีการลงสำรวจพื้นท่ีสำรวจชุมชนตามท่ีกลุ่มของ
ตนเองได้วางแผนไว้ โดยการสำรวจชุมชนนี้ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทุกคนร่วมเป็นหมู่คณะ ในการสำรวจ
ชุมชนร่วมกับผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มหลักในการศึกษาเรื่องนั้น ๆ ดังนั้นผู้เรียนทุกคนจึงได้ประสบการณ์ตรง
จากการสำรวจพื้นท่ีชุมชนร่วมกันในทุกสถานท่ี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับทักษะการทำงาน
เป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ จากการทำงานเป็นกลุ่มท่ีต้องอาศัยความสามัคคี กา รติดต่อ
ประสานงานกันภายในกลุ่ม การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม การให้อภัยกันเมื่อเกิดความ
ผิดพลาด มีการปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับทักษะการส่ือสาร จากการท่ีผู้เรียนได้พบปะพูดคุยผู้คนใน
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ชุมชน การมีอัธยาศัยท่ีดีต่อผู้อื่นเพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานในเชิงบวก ตลอดจนการรักษา
มารยาทการปฏิบัติตนในท่ีชุมชน มีการปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับทักษะการวิจัย จากการท่ีผู้เรียนมีข้อ
สงสัยเพิ่มเติมท่ีต้องการหาคำตอบ การสังเกตและการต้ังคำถามจากกส่ิงท่ีพบในระหว่างการเรียนรู้
จากชุมชน ซึ่งผู้เรียนอาจมีมุมมองท่ีแปลกไปจากกลุ่มผู้เรียนท่ีเป็นหลักในการศึกษาเรื่องนั้น มีการ
ปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับทักษะการคิดแก้ปัญหา จากการคิดแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้น การ
ปรับแผนการทำงานให้มีความยืดหยุ่น ตลอดจนการมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการสำรวจพื้นท่ีชุมชนนี้ พบว่าผู้เรียนมีการดำเนินงานตามแผน
ท่ีวางไว้เป็นอย่างดี ซึ่งในบางกลุ่มนั้นเกิดปัญหา เช่น มีการประสานงานท่ีผิดพลาดในเรื่องเวลา ความ
ไม่เสถียรของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซึ่งผู้เรียนได้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เช่น การยืม
อุปกรณ์จากเพื่อนกลุ่มอื่น ผู้วิจัยได้สังเกตถึงวิธีการบันทึกข้อมูลของผู้เรียน ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเน้นความ
สะดวก เช่น การบันทึกเสียง การถ่ายภาพ การบันทึกเป็นคลิปวีดีโอ ซึ่งมีผู้เรียนส่วนน้อยท่ีใช้การจด
บันทึกในสมุด 
   ในการจัดการเรียนรู้ขั้นท่ี 3 ขั้นสะท้อนคิด เป็นการนำข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจชุมชนใน
ประเด็นท่ีกลุ่มตนเองมีความสนใจมาอภิปรายสรุปผล จัดทำส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอผลงาน ใน
ขั้นนี้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี โดยผู้สอนนั้นคอยอำนวยความสะดวก
และให้คำแนะนำเมื่อผู้เรียนเกิดปัญหา ผู้เรียนมีการนำเนื้อหาท่ีได้จากการสำรวจชุมชนมาร่วมกันเพื่อ
หาข้อสรุป ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งการท่ีผู้เรียนได้มีบทบาทอย่างเต็มท่ีในการเรียนรู้นี้
เป็นการปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์โดยออกมาเล่าเรื่องราวของกลุ่มตนเองในการสำรวจพื้นท่ีชุมชนหน้าช้ันเรียน มีการรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนกลุ่มอื่นท่ีมีมุมมองต่างจากกลุ่มหลักเพื่อเติมเต็มให้เนื้อหามีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้เรียนได้ร่วมกันจัดทำแผนท่ีเดินดิน เป็นการจำลองพื้นท่ีและเส้นทางของ
การสำรวจพื้นท่ีชุมชน ซึ่งผู้เรียนได้สืบค้นภาพถ่ายทางอากาศเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
จัดทำแผนท่ีเดินดินให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากท่ีสุด นอกจากการอภิปรายผลจากการสำรวจ
พื้นท่ีชุมชนแล้ว ในขั้นการจัดการเรียนรู้ขั้นท่ี 3 นี้ผู้เรียนต้องมีการจัดทำผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับครูห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ซึ่ง
ผู้เรียนต้องมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการทำงาน ซึ่งเกิดพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากการสังเกตผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นอย่างดี 
มีการส่ือสารกันภายในกลุ่ม รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นครู
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ มาบรรยายเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมท่ีใช้ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนเทคนิคพิเศษในการผลิตส่ืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
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   ในการจัดการเรียนรู้ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลผู้เรียนจากการนำเสนอ
ผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากการสำรวจพื้น ท่ีชุมชน  โดยหลังจากการจัดทำผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์แล้ ว ผู้เรียนทุกกลุ่มมีการนำเสนอผลงาน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากการศึกษาชุมชนในเรื่องท่ีกลุ่มของตนเองสนใจ ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอน
สุดท้ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากการท่ีผู้วิจัยได้
สังเกตพบว่าผู้เรียนมีการนำเสนอผลงานท่ีเป็นไปตามท่ีได้วางแผนไว้ มีการซักถามในประเด็นต่าง ๆ ท่ี
เพื่อนในกลุ่มอื่นมีข้อสงสัย การตอบคำถามของผู้เรียนนั้นมีความต่ืนเต้นเนื่องจากการมีความกดดันใน
เรื่องของเวลาท่ีต้องคิดและทำในทันที ซึ่งต้องอาศัยไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
การตอบคำถาม  จากข้อค้นพบในการวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีกล่าวมานี้ทำให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับบ่อยครั้งดังสมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 1 
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง หนองจอกบางกอกสุด
บูรพาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรี ยน 
เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จำนวน 
35 คน โดยมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางท่ี 16 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง หนองจอกบางกอกสุด
บูรพาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  

ผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
M 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 20 7.57 1.74 
29.76* .00 

หลังเรียน 20 15.20 1.71 
         * p < .05 
 จากตารางท่ี 16 พบว่า คะแนนผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียน



  124 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (M = 15.20,  
S.D. = 1.71) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (M = 7.57, S.D. = 1.74) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 
  
 จากคะแนนผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ท่ีผู้เรียนมีผลการเรียนรู้หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั้น ผู้วิจัยมีข้อค้นพบถึงสาเหตุท่ีส่งผลทำ
ให้ผู้เรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งอ้างอิงจากค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลการเรียนรู้ โดย คะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียน ( S.D. = 1.74) และ 
คะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียน ( S.D. = 1.71) ซึ่งเป็นค่าสถิติท่ีมีความใกล้เคียงกันมาก จึงอนุมานได้
ว่า ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จำนวน 35 คน นั้นมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ของหน่วยการเรียนรู้
ท่ี 4 เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา เป็นอย่างดี อีกท้ังยังมีความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหา
ของข้อคำถามเพื่อหาคำตอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งอ้างอิงจากการท่ีผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ ท่ีมีโครงสร้าง ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl’s Taxanomy (2001) ท่ีเน้น
น้ำหนักของข้อคำถามไปท่ีพฤติกรรมบ่งช้ี ในระดับขั้นความเข้าใจ และระดับขั้นวิเคราะห์  มากถึง
จำนวนขั้นละ 10 ข้อ จากท้ังหมดจำนวน 40 ข้อ  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้วิจัยได้ให้
ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ในขั้นท่ี 1 จากการสังเกตพบว่า ผู้เรียน
ส่วนใหญ่นั้นมีความสนใจในข้อคำถามของแบบทดสอบ ซึ่งโดยส่วนมากจากประสบการณ์ในการให้
ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนนั้น ผู้เรียนมักจะไม่ค่อยสนใจทำ อ่านแค่พอให้ผ่านตา โดยไม่คำนึงถึง
ผลคะแนนท่ีได้ เพราะเป็นเพียงการทดสอบก่อนเรียน แต่การทดสอบก่อนเรียนของผู้วิจัยนั้น ผู้เรียน
ส่วนใหญ่นั่งทำจนหมดเวลาท่ีกำหนดและมีการซักถามกันหลังจากการท่ีทำแบบทดสอบเสร็จ แสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการค้นหาคำตอบท่ีจะได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 ในการจัดการเรียนรู้ขั้นท่ี 1 นั้น ผู้วิจัยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในด้าน
ต่างๆ ท้ังในเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การประกอบ
อาชีพ ซึ่งระหว่างการ    จัดกิจกรรมผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจากส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังส่ือรูปภาพ 
รายการสารคดี ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้จึงทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา
บทเรียนอย่างเต็มท่ี  
 ในการจัดการเรียนรู้ขั้นท่ี 2 ขั้นดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ท่ีผู้เรียนได้ไปสำรวจพื้นท่ีสำรวจ
ชุมชนตามท่ีกลุ่มของตนเองสนใจ โดยการสำรวจชุมชนนี้ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนทุกคนร่วมเป็นหมู่คณะ  
ในการสำรวจชุมชนร่วมกับผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มหลักในการศึกษาเรื่องนั้น ๆ ดังนั้นผู้เรียนทุกคนจะได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการสำรวจพื้นท่ีชุมชนร่วมกันในทุกสถานท่ี การจัดการเรียนรู้ในขั้นนี้ถือเป็น
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ปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีระดับความรู้ในทักษะและเนื้อหาท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นความรู้ท่ี
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้ขั้นท่ี 3 ขั้นสะท้อนคิด หลังจากท่ีได้ไปสำรวจชุมชนใน
ประเด็นท่ีกลุ่มตนเองมีความสนใจ มีการนำเนื้อหาท่ีได้จากการสำรวจชุมชนมาหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยออกมาเล่าเรื่องราวของ
กลุ่มตนเองในการสำรวจพื้นท่ีชุมชนหน้าช้ันเรียน มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนกลุ่มอื่นท่ีมี
มุมมองต่างจากกลุ่มท่ีเป็นหลักในการศึกษาเพื่อเติมเต็มให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ถือเป็น
การทบทวนความรู้ได้เป็นอย่างดี 
 ในการจัดการเรียนรู้ขั้นท่ี 4  ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลผู้เรียนจากการนำเสนอ
ผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากการสำรวจพื้นท่ีชุมชน ผู้เรียนได้การนำเสนอผลงานท่ีจัดทำขึ้น มี
การเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ในขั้นตอนนี้จึงถือได้ว่าเป็นการสรุปบทเรียนอีกรอบ ก่อนท่ีจะทำ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน จากข้อค้นพบในการวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีกล่าวมานี้ทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 
ดังสมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 2 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผล
การศึกษาตาม ตารางท่ี 17 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 17 ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

 
ข้อ 

 
รายการ 

 
M 

 
S.D. 

ระดับ
ความ 

สามารถ 

 
ลำดับ

ท่ี 
 
1 

ด้านที่ 1 การวางแผนการทำงาน 
การกำหนดเรื่องท่ีศึกษา 

 
2.80 

 
0.45 

 
ดี 

 
(1) 

2 การสะท้อนคิดเพื่อวิเคราะห์เรื่องท่ีศึกษา 2.40 0.55 ปานกลาง (3) 
3 การวางแผนสำรวจชุมชนเพื่อผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 2.40 0.55 ปานกลาง (3) 
4 นำเสนอโครงร่างการวางแผนสำรวจชุมชนเพื่อปฏิบัติงาน 2.40 0.55 ปานกลาง (3) 
5 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการผลิต 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.60 0.55 ดี (2) 

รวม 2.52 0.23 ดี 3 
 
6 

ด้านที่ 2 กระบวนการทำงาน 
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการดำเนินงาน 

 
3.00 

 
0.00 

 
ดี 

 
(1) 

7 การสำรวจพื้นท่ีชุมชนเพื่อปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนท่ี
กำหนด 

2.40 0.55 ปานกลาง (4) 

8 การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2.40 0.55 ปานกลาง (4) 
9 การบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 2.80 0.45 ดี (2) 
10 การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 2.20 0.45 ปานกลาง (5) 
11 การเรียบเรียงและสรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 2.20 0.45 ปานกลาง (5) 
12 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดกระทำข้อมูลเพื่อสร้าง

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.80 0.45 ดี (2) 

13 การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงการทำงาน 2.60 0.55 ดี (3) 
14 ความรับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 2.60 0.55 ดี (3) 
15 ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 2.40 0.55 ปานกลาง (4) 

รวม 2.54 0.21 ดี 2 
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ตารางท่ี 17  (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

 
รายการ 

 
M 

 
S.D. 

ระดับ
ความ 

สามารถ 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
16 

ด้านที่ 3 ผลงานและการนำเสนอ 
ความเหมาะสมของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
3.00 

 
0.00 

 
ดี 

 
(1) 

17 องค์ประกอบศิลป์ของผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 2.80 0.45 ดี (2) 
18 ความคิดสร้างสรรค์ของผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 2.60 0.55 ดี (3) 
19 การนำเสนอผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 2.60 0.55 ดี (3) 
20 การตอบข้อซักถามในการนำเสนอผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 2.20 0.45 ปานกลาง (4) 

รวม 2.64 0.26 ดี 1 

รวมท้ัง 3 ด้าน 2.56 0.16 ดี - 
 ตารางท่ี 17 พบว่าความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี (M = 2.56, S.D. = 0.16) เมื่อเรียงตามลำดับโดย
พิจารณาในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  ลำดับแรกคือด้านผลงานและการนำเสนอ (M = 
2.64, S.D. = 0.26)  ลำดับต่อมาคือด้านกระบวนการทำงาน (M = 2.54, S.D. = 0.21)  และลำดับ
สุดท้ายคือ ด้านการวางแผนการทำงาน ซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับดี (M = 2.52, S.D. = 0.23) ในแต่ละ
ด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านผลงานและการนำเสนอ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี (M = 2.64, S.D. = 0.49) เรียงลำดับ
ความสามารถจากมากไปหาน้อยมีรายละเอียด ดังนี้  1) ความเหมาะสมของการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (M = 3.00, S.D. = 0.00) 2) องค์ประกอบศิลป์ของผลงาน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (M = 2.80, S.D. = 0.45) 3) มีค่าเฉล่ียเท่ากัน จำนวน 2 ข้อ คือ ความคิด
สร้างสรรค์ของผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์, การนำเสนอผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (M = 2.60, S.D. = 
0.55) ซึ่งทุกข้อท่ีกล่าวมาอยู่ในระดับดี ส่วน 4) การตอบข้อซักถามในการนำเสนอผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (M = 2.20, S.D. = 0.45) อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านกระบวนการทำงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี (M = 2.54, S.D. = 0.21) เรียงลำดับ
ความสามารถจากมากไปหาน้อยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือใน
การดำเนินงาน (M = 3.00, S.D. = 0.00) 2) มีค่าเฉล่ียเท่ากัน จำนวน 2 ข้อ คือ การบันทึกข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดกระทำข้อมูลเพื่อสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (M = 
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2.80, S.D. = 0.45) 3) มีค่าเฉล่ียเท่ากัน จำนวน 2 ข้อ คือ การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงการ
ทำงาน ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม (M = 2.60, S.D. = 0.55) ซึ่งทุกข้อท่ี
กล่าวมาอยู่ในระดับดี 4) มีค่าเฉล่ียเท่ากัน จำนวน 3 ข้อ คือ การสำรวจพื้นท่ีชุมชนเพื่อปฏิบัติตาม
วิธีการและขั้นตอนท่ีกำหนด การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ความมีระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติงาน (M = 2.40, S.D. = 0.55) อยู่ในระดับปานกลาง 5) มีค่าเฉล่ียเท่ากัน จำนวน 2 
ข้อ คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา การเรียบเรียงและสรุปข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษา (M = 2.20, S.D. = 0.45) ซึ่งทุกข้อท่ีกล่าวมาอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านการวางแผนการทำงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี (M = 2.52, S.D. = 0.23) เรียงลำดับ
ความสามารถจากมากไปหาน้อยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) การกำหนดเรื่องท่ีศึกษา (M = 2.80, S.D. = 
0.45)     2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (M = 2.60, S.D. = 
0.55) ซึ่งทุกข้อท่ีกล่าวมาอยู่ในระดับดี 3) มีค่าเฉล่ียเท่ากัน จำนวน 3 ข้อ คือ การสะท้อนคิดเพื่อ
วิเคราะห์เรื่องท่ีศึกษา การวางแผนสำรวจชุมชนเพื่อผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอโครงร่างการ
วางแผนสำรวจชุมชนเพื่อปฏิบัติงาน (M = 2.40, S.D. = 0.55) ซึ่งทุกข้อท่ีกล่าวมาอยู่ในระดับปาน
กลาง  
 สรุปได้ว่า ความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์  อยู่ในระดับ ดี (M = 2.56, 
S.D. = 0.50)     ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อท่ี 3 
 จากการประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยมีข้อค้นพบว่า การ
กำหนดเกณฑ์คะแนนการประเมินความสามารถในการผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนของ
ผู้วิจัยนั้น เป็นส่วนสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นกรอบการทำงานท่ีทำให้ผู้เรียนมีทิศทางในการทำงานท่ี
ชัดเจน ผู้เรียนทุกกลุ่มมีความเข้าใจท่ีตรงกัน โดยการประเมินความสามารถในการผลิตผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการทำงาน ด้านกระบวนการทำงาน และ
ด้านผลงานและการนำเสนอ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ได้กำหนดให้ผู้เรียนผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ ตามท่ีกลุ่มตนเองมีความสนใจโดยใช้ข้อมูลจากการลงสำรวจพื้นท่ีชุมชน ซึ่ง
เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องกันในท้ัง 4 ขั้นของกระบวนการจัดการเรียนรู้ จากการเรียนการสอนจน
ครบทุกขั้นของกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้เรียนท้ังหมดจำนวน 5 กลุ่ม ได้ผลิตผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ต้ังช่ือผลงาน ดังนี้ 1) ไก่ชนสร้างช่ือนามระบือถิ่นหนองจอก 2) ตะลุยพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นหนองจอก 3) วิถีท้องนาท่ีมาของหนองจอก 4) เสน่ห์ไทยรามัญภูมิหลังมอญหนองจอก และ 
5) มุสลิมหนองจอกวิถีบางกอกท่ีน่าหลงใหล ซึ่งช่ือท่ีผู้เรียนร่วมต้ังขึ้นนั้นส่ือถึงความคิดสร้างสรรค์ได้
เป็นอย่างดี  
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 ลักษณะของผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้เรียนจัดทำนั้น โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นลักษณะงานท่ี
สร้างขึ้นจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งผู้เรียนในทุกกลุ่มต่างให้ความคิดเห็นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า โปรแกรม Microsoft PowerPoint นั้นมีเทคนิคพิเศษหลายอย่าง ใช้งานง่าย
สามารถนำเข้าส่ืออื่น ๆ เข้ามาร่วมในโปรแกรมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายถ่าย คลิปวิดีโอ คลิป
เสียง หรือเช่ือมโยงจากเว็บไซต์อื่นๆ เข้ามาร่วมในโปรแกรม อีกท้ังในเรื่ององค์ประกอบศิลป์สามารถ
ตกแต่ง แสง สี เสียง ได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าผู้วิจัยจะเพิ่มทางเลือก ในเรื่องโปรแกรมท่ีใช้ผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เรียน โดยเชิญวิทยากรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มาแนะนำและให้ความรู้
เพิ่มเติม ตลอดจนเทคนิคพิเศษในการผลิตส่ืออื่นๆ เช่น โปรแกรม Padlet, Mindmeister เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้เรียนท้ังหมดเลือกใช้ โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ในการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ด้านบรรยากาศในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระหว่างการจัดทำผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น 
มีความสนุกสนาน ผู้เรียนมีการซักถามกันท้ังภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มเป็นไปอย่างอิสระ ซึ่ง
ลักษณะการทำงานท่ีผู้เรียนได้แสดงออกถึงอิสระทางความคิดนี้ ทำให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ มี
ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการทำงานท่ีอยู่ในภาวะท่ีกดดัน ในขั้นนี้ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้คอยดูแล ให้
คำแนะนำในกรณีท่ีผู้เรียนมีข้อสงสัยเท่านั้น ระยะเวลาในการจัดทำผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถทำงานได้เสร็จทันในเวลาท่ีกำหนด ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยนี้ มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี ในขั้นตอนสุดท้าย คือขั้นประเมินผล 
ถือเป็นการส้ินสุดการประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสะท้อนผล
การเรียนรู้ท่ีเกิดจากผู้เรียนอย่างแท้จริง จากการท่ีผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน ต้ังแต่
การวางแผน การกำหนดช่ือเรื่อง การสำรวจชุมชน และการนำข้อมูลมาจัดทำเป็นผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  
 ในส่วนของการนำเสนอผลงานนั้นพบว่าทุกกลุ่มมีการนำเสนอผลงานท่ีเน้นการนำเสนอตัวส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง โดยมุ่งเน้นเป็นผู้ให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว เมื่อมีการ
ซักถามจึงมีการตอบท่ีล่าช้า เพราะการตอบคำถามนั้นต้องตอบโดยทันที มีเวลาในการคิดน้อยทำให้
เกิดความต่ืนเต้นและกดดัน ซึ่งการนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนนั้น นักเรียนส่วนใหญ่นำเสนอได้
ครบถ้วน ใช้ภาษาถูกต้อง เสียงดังฟังชัด มีบางกลุ่มต่ืนเต้นในการพูดหน้าช้ันเรียนและอ่านรายงานที
ละข้อความ การตอบคำถามยังไม่ค่อยดี ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้เรียนขาดการฝึกฝนประสบการณ์นำเสนอ
หน้าช้ันเรียน ท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนให้มีความชำนาญในโอกาสต่อไป แต่โดยภาพรวม
คะแนนความสามารถในการผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น อยู่ในระดับดี ดังสมมติฐานของการวิจัย
ข้อท่ี 3 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) มีแบบแผนการวิ จัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
(The One – Group Pretest - Posttest) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
๔ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างขึ้น 
จำนวน 1 หน่วย การเรียนรู้ 14 คาบเรียน 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอก
สุดบูรพา เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มีท้ังหมด 40 ข้อ 3) แบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และ 4) แบบประเมินความสามารถในการ
สร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test for dependent) 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมมีการปฏิบั ติตนบ่อยครั้ง (M = 4.04,  
S.D. = 0.16)  
 2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียน (M = 15.20, S.D. = 1.71) 
สูงกว่าก่อนเรียน (M = 7.57, S.D. = 1.74) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3. ความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับ ดี (M = 2.56 ,  
S.D. = 0.16) 
   

อภิปรายผลการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สามารถอภิปรายผลของการวิจัย ได้
ดังต่อไปนี้ 
 1. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนบ่อยครั้ง (M = 4.04,  
S.D. = 0.16) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากบริบทของชุมชน ท้ังในส่วนท่ีเป็นเนื้อหาความรู้ในห้องเรียนในเรื่อง
ต่างๆ เช่น สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และความรู้ท่ี
เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน ซึ่งผู้เรียนได้มีการสำรวจพื้นท่ีของชุมชนเขตหนองจอง การจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่ างแท้จริงจากประสบการณ์ตรง โดยใช้
บริบทท่ีมีอยู่จริงในชุมชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง 
Hiemstra (1993 อ้างถึงในGalbraith (1995) ได้กล่าวถึงหลักการของการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) โดยท่ีสมาชิกทุกคน ทุกเพศ    
ทุกวัยมีโอกาสในการเรียนรู้ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำเอาบริบท
ของชุมชนเขตหนองจอก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการ
กลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 จากการจัดการเรียนรู้และหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งผลให้ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมผู้เรียนมีการปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน
ระดับบ่อยครั้ง (M = 4.04, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่าลำดับแรก คือทักษะการ
คิด (M = 4.07, S.D. = 0.26) ลำดับต่อมา คือทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(M = 4.06, S.D. = 0.33)  และลำดับสุดท้าย คือทักษะการเรียนรู้ (M = 3.99, S.D. = 0.26) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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  ทักษะการคิด (M = 4.07, S.D. = 0.26) มีการปฏิบัติตน อยู่ในระดับบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นระดับ
ค่าเฉล่ียท่ีสูงเป็นลำดับแรก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดจากการท่ีได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้นำในการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงในทุก ๆ ขั้นของการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้คิดวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการ
ทำงานด้วยตนเอง ออกแบบผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านกระบวนการกลุ่มโดยอิสระ ส่งผลทำให้
ทักษะการคิดและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ียท่ีสูงเป็นอันดับแรก ซึ่ง
สอดคล้องกับ H. Gardner (2006: 119-120) ท่ีกล่าวว่า ครูสามารถเสริมสร้างการทำงานให้แก่
นักเรียน ได้โดยการมอบหมายงานกลุ่มให้นักเรียนรับผิดชอบร่วมกัน ให้นักเรียนฝึกการทำงานตาม
หน้าท่ีของตนเอง และเคารพให้เกียรติในหน้าท่ีของคนอื่นเช่นกัน กล่าวคือนักเรียนต้องเช่ือมั่นใน
ความสามารถของสมาชิกกลุ่มและร่วมกันทำงานเพื่อความสำเร็จของกลุ่ม  
  ทักษะการเรียนรู้ (M = 3.99, S.D. = 0.73) มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับบ่อยครั้ง มีคะแนน
เฉล่ียในลำดับสุดท้าย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ทักษะกระบวนการเรียนรู้ เป็นขั้นการจัดกิจกรรมท่ีผู้เรียน
ต้องลงไปสำรวจพื้นท่ีชุมชน ตามท่ีกลุ่มของตนสนใจเพื่อเก็บข้อมูลนำไปผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งในการสำรวจพื้นท่ีชุมชนนั้น ผู้เรียนต้องเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้น 
การวางแผนในห้องเรียนกับการลงมือปฏิบัติจริงมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ผลงานท่ีได้ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์จึงส่งผลให้คะแนนเฉล่ียของทักษะการเรียนรู้อยู่ในลำดับสุดท้าย ท้ังนี้บทบาทของ
ผู้สอนถือว่ามีความสำคัญและส่งผลต่อโดยตรงต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับ  
สุมาลี ชัยเจริญ (2557: 36) ท่ีได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน
สร้างความรู้จากการร่วมมือในลักษณะของกระบวนการกลุ่ม ซึ่งต้องอาศัยครูผู้สอนคอยควบคุมดูแล 
ตามแนวทางการโค้ช (Coaching) ท่ีเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดย
เปล่ียนบทบาทของผู้สอนจากหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้มาเป็น “ผู้ช้ีแนะ”ท่ีให้ความช่วยเหลือและ
คำแนะนำแก่ผู้เรียน สนับสนุนผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือการเรียนรู้ในกรณีท่ีผู้เรียนเกิดปัญหาและ
อุปสรรค 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจัย ของ ยอดชาย สุวรรณวงษ์ (2558: 379)  
ท่ีได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ชุมชน ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการเรียนตลอดชีวิตบนฐานวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชน
มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชน โดยหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปล่ียนแปลงระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพิ่มขึ้นและกิจกรรมยังมีประโยชน์ต่อ
ชุมชนในเชิงของการอนุรักษ์คุณค่า ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ (2557: ง) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมี
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เงื่อนไขสำคัญท่ีทำให้ประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วยชุมชนให้การส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน ผู้เรียนลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ฝึกการคิดและการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชน และมีการยึดหยุ่นเวลา ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรม
นอกห้องเรียน 
 
 2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียน (M = 15.20, S.D. = 1.71) 
สูงกว่าก่อนเรียน (M = 7.57 , S.D. = 1.74) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 4 ข้ันตอน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1) ขั้นวางแผนเตรียมความพร้อม 2) ขั้นดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 3) ขั้นสะท้อน
คิด และ 4) ขั้นประเมินผล นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากบริบทในชุมชน
ท้ังในส่วนท่ีเป็นความรู้ในห้องเรียนเรื่องข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในด้านต่าง ๆ ในขั้นท่ี 1 ซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนการลงพื้นท่ี
สำรวจชุมชน ประกอบกับความรู้ท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนในขั้นท่ี 2 ซึ่งผู้เรียนได้มีการ
สำรวจพื้นท่ีสำรวจชุมชนตามประเด็นท่ีกลุ่มของตนเองมีความสนใจ ตลอดจนการสะท้อนคิดเพื่อสรุป
องค์ความรู้ในขั้นท่ี 3 และการจัดทำผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในขั้นท่ี 4  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้น เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงจาก
ประสบการณ์ตรง โดยใช้บริบทท่ีมีอยู่จริงในชุมชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สอดคล้องกับ บุญสืบ โสโสม (2553: 8) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
ผู้เรียน ได้เกิดการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริงของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับ หลักการ
ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่ง David Kolb (Bedri, Fréin, & Dowling, 2017: 4) ได้
กำหนดไว้ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้สัมผัส “ธรรมชาติท่ีแท้จริงขององค์ความรู้นั้น เช่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน การพูดคุยการประชุม เป็นต้น 2) การสะท้อนการเรียนรู้/ ทบทวนการเรียนรู้ ท่ีผู้เรียนจะมีการ
สะท้อนคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน 3) การสรุปองค์ความรู้ ท่ีผู้เรียนจัดวางองค์ความรู้
ใหม่ผสานกับองค์ความรู้เก่าด้วยตนเอง เช่น การเขียนแผนภาพมโนทัศน์ การสรุปการเรียนรู้ออกมา
เป็นรูปแบบหรือกรอบความคิด การนำเสนอผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
ผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติอีกครั้งเพื่อพิสูจน์การเรียนรู้ของตนเอง   
 นอกจากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแล้ว งานวิจัยเรื่องนี้ ได้มีการนำส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกขั้นตอน ท้ังใช้เป็นส่ือประกอบการ
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สอน เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนการสะท้อนผลการเรียนรู้ในรูปแบบของการผลิต
ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์จากการสำรวจชุมชนเมื่อส้ินสุดการเรียนรู้  ซึ่งการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาร่วมนี้ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสะดวกและมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นใน
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2555: 10-11) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนด้วย
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีประโยชน์ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ท่ีนอกเหนือจากการศึกษาจากเอกสารและตำรา 
ช่วยเพิ่มช่องทางในการแสวงหาความรู้ตามอัธยาศัย โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาท่ีตนเองจากเว็บ
ไซด์ท่ีมีเนื้อหาหลากหลายตามท่ีผู้เรียนสนใจ สามารถนำมาใช้เสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ
สามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับ สุรสิทธิ์ ราตรี (2554: 4-5) ได้กล่าว
ว่า การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้สืบค้นวิชาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองโดยอาศัยส่ือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยมีผู้สอนให้คำปรึกษาและช้ีแนะแนวทาง จากท่ีกล่าวมา
เห็นได้ว่าการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้
ของผู้เรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง หนองจอกบางกอกสุด
บูรพา ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้ วิจัยใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไข ท้ังจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ ทำให้ได้มาซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้อันเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้การ
วิจัยมีประสิทธิภาพและผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 จากกิจกรรมขั้นตอนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลักการวิธี
สอนดังกล่าวส่งผลให้ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
จงกลณี ภัทรกังวาน (2561: 100) ได้ศึกษาพฤติกรรมการวางแผน เรื่อง การจัดการส่ิงแวดล้อม 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจัดการส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
 3. ความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพอยู่ในระดับ ดี (M = 2.56, 
S.D. = 0.16) ซึ่งมีผลคะแนนความสามารถท่ีได้จากการประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย โดย
ด้านท่ีมีคะแนนความสามารถมากท่ีสุดคือ ด้านผลงานและการนำเสนอ อยู่ในระดับดี (M = 2.64, 
S.D. = 0.26)  รองลงมา ด้านกระบวนการทำงาน อยู่ในระดับดี (M = 2.54, S.D. = 0.21)  และ
ลำดับสุดท้ายคือ ด้านการวางแผนการทำงาน อยู่ในระดับดี (M = 2.52, S.D. = 0.23) ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีการประเมิน
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ความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการ
ทำงาน ด้านกระบวนการทำงาน และด้านผลงานและการนำเสนอ ได้กำหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนผลิต
ผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ ตามท่ีกลุ่มตนเองมีความสนใจโดยใช้ข้อมูลจากการ
สำรวจพื้นท่ีชุมชน ซึ่งเป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทุกขั้นตอน ต้ังแต่การวางแผน การกำหนดช่ือเรื่อง การสำรวจชุมชน และการนำข้อมูลมา
จัดทำเป็นผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการประเมินผลการทำงานจากศักยภาพของผู้เรียนตาม
สภาพจริงในทุกขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ วาสนา กีรติจำเริญ (2547: 62-65) 
 ท่ีกล่าวว่า การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการท่ีต้องทำควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนอยู่
เสมอ การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีจะวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมท้ัง
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วย โดยมีจุดเน้นเกี่ยวกับวิธีการวัดผลผู้เรียนท่ี
หลากหลาย คำนึงถึงพื้นฐานความรู้และศักยภาพท่ีแตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนดังนั้นการวัดผล
และประเมินผลต้องประกอบด้วยหลัก 4 มาตรฐาน คือ มีความถูกต้องเหมาะสม มีประโยชน์ มีความ
แม่นยำ และมีความเป็นไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2554: 96-98) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ (Piaget) คือการเรียนรู้ ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองของนักเรียน หาก
นักเรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและนำความคิดของตนเอง ไปสร้างสรรค์ช้ินงานโดยอาศัยส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะทำให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และเมื่อนักเรียนสร้างส่ิงใดส่ิง
หนึ่งขึ้นมาในโลก ก็หมายถึงการสร้างความรู้ในตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน
ความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้วิจัยได้ประเมินผลงานของนักเรียน โดยใช้แบบ
ประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ผ่าน
การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาและการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ ส่งผล
ทำให้แบบวัดความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์นี้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบท
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลา ซึ่งจากการประเมิน 
 ด้านผลงานและการนำเสนอ เป็นด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียระดับความสามารถอยู่ในระดับดี  
(M = 2.64, S.D. = 0.26)  ซึ่งเป็นคะแนนเฉล่ียท่ีสูงเป็นลำดับแรก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในด้านผลงาน
และการนำเสนอ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลังจากท่ีมีการวางแผน
และลงพื้นท่ีสำรวจชุมชนมาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งในขั้นนี้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มนั้นมีข้อสรุปร่วมกันในเรื่อง
ทิศทางในการทำงาน มีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ เพราะกิจกรรมในขั้นตอนนี้ใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ซึ่งมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำและมีครูผู้สอนควบคุมดูแล
อย่างใกล้ ชิด ทำให้ การผลิต ส่ืออิ เล็กทรอนิก ส์นั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ  
กล่ินจันทร์  รามางกูร (2551: ง) ท่ีกล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรให้มีการผลิตและใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
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นั้น ต้องอาศัยการนิเทศติดตามให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในลักษณะการรวมกลุ่มช่วยกัน
ศึกษา ค้นคว้าทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการผลิตส่ือได้เป็นท่ีน่า
พอใจ โดยมีวิทยากรในโรงเรียนเป็นผู้นิเทศและดูผลงานท่ีปฏิบัติได้อย่างใกล้ชิด  
 ส่วนด้านการวางแผนการทำงาน เป็นด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียระดับความสามารถในระดับดี  
มีคะแนนเฉล่ียเป็นลำดับสุดท้าย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากด้านการวางแผนการทำงาน เป็นกิจกรรมท่ี
ดำเนินต่อกันโดยเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้นำในการเรียนรู้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดเรื่องท่ี
ศึกษา การเลือกแหล่งเรียนรู้ในการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนสำรวจชุมชน การจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงการทำงาน การมีมนุษย
สัมพันธ์กับผู้คนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็งในการ
ทำงาน โดยปัจจัยสำคัญท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จ คือการวางแผนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร พิศาลบุตร (2548: 5) ท่ีได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการวางแผนว่าทำให้
โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้มีมากขึ้น เนื่องจากการวางแผนเป็นตัวกำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ การได้มาซึ่งข้อมูล
เพื่อกำหนดเป็นทางเลือกหรือกิจกรรมท่ีจะใช้ปฏิบัติจึงผ่านการกล่ันกรองหรือการวิเคราะห์เป็นอย่างดี
แล้ว จากการวิจัยพบว่าผู้เรียนยังขาดทักษะในการวางแผนท่ีรัดกุม การลำดับความสำคัญของกิจกรรม  
ซึ่งควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาต่อไป 
 จากการศึกษาความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนน
ความสามารถในการผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
มนัญชยา เรืองวงศ์โรจน์ (2559: ง) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทบทวน 
รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทบทวน รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีค่าคุณภาพเฉล่ียด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีและ
มีค่าคุณภาพเฉล่ียด้านเทคนิคการผลิตส่ืออยู่ในระดับดี 
  

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น ดังต่อไปนี้ คือ ข้อเสนอแนะท่ัวไปและข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้ง
ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

   1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ต้องมี
การกำหนดกรอบเวลาให้มีความชัดเจน ยืดหยุ่นได้ตามบริบทท่ีเป็นจริง ท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและ
การเรียนรู้พื้นท่ีชุมชน ท่ีต้องใช้เวลาในการสำรวจ สัมภาษณ์มากขึ้น ดังนั้น ผู้สอนควรจัดสรรเวลา
เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนไว้ล่วงหน้า 
   2. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนจะต้องฝึกผู้เรียนให้มีความกล้าแสดงออก             
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี จะทำให้ผู้เรียนมีความกล้าในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนมีไหวพริบ
ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาวิจัยด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ท่ีเน้นการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม พัฒนาภาวะผู้นำ เป็นต้น 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปใช้ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้อื่น ๆ เช่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning: PL) วิธีสอนแบบโครงการ 
(Project Method) เป็นต้น 
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ตารางท่ี 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 
 
ΣR 

 
 

IOC 1 2 3 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตามรูปแบบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีลำดับขัน้ตอนเป็น
ระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

ข้อสรุปทั่วไป 
1. สร้างข้อสรุปท่ัวไปได้ครอบคลุมเนื้อหา มีความถูกต้องและ
ชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติม 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน สามารถวัดพฤติกรรมได้ +1 +1 +1 3 1.00 
สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การจัดลำดับของสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสม +1 +1 0 2 0.67 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ 
   เรียนรู้และเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนมีส่วนรว่มในการเรียน    
   และสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

3. เน้นกระบวนการคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติและ 
   สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
1. ใช้ส่ือสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และคุ้มค่า 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาชัดเจนมากขึ้น +1 +1 +1 3 1.00 
3. เลือกใช้ส่ือเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1.00 
การวัดและการประเมินผล 
1. การวัดและประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การวัดและประเมินสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
3. มีการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินท่ีชัดเจน +1 +1 +1 3 1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.98 
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ตารางท่ี 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 
ΣR 

 
IOC 

1 2 3 
ทักษะที่1 ทักษะการคิด 
1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ 
   1. มีการตรวจสอบข้อมูลของข่าวออนไลน์ก่อนเผยแพร่อยู่
เสมอ 

+1 +1 +1 3 1.00 

   2. แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นออกจากกันได้ +1 +1 +1 3 1.00 
   3. นำข้อสรุปร่วมของปัญหาต่างๆ มากำหนดทิศทางการ
ทำงานได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

   4. หากต้องตัดสินใจ นักเรียนมีความมั่นใจว่าส่ิงท่ีเลือกนั้น
ถูกต้องเสมอ 

+1 +1 +1 3 1.00 

   5. นำเสนอมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างจากข้อสรุปของคนอื่นๆ ได้ +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 ทักษะการคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ 
   6. สามารถคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ให้น่าสนใจกว่า 
ผู้คิดค้น 

+1 +1 +1 3 1.00 

   7. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับคนรอบข้างเมื่อมีปัญหาใน
การทำงาน 

-1 +1 +1 1 0.33 

   8. ผลงานของฉันมีความโดดเด่นแปลกใหม่ เข้ากับกระแส
ความนิยมในปัจจุบันอย่างลงตัว 

+1 +1 0 2 0.67 

   9. สามารถประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆ ทดแทนวัสดุหายากได้ในยาม   
จำเป็น 

+1 0 +1 2 0.67 

1.3 ทักษะการคิดคำนวณ 
   10. ใช้มาตราช่ังตวงวัดของไทยและสากลได้คล่องแคล่ว +1 +1 +1 3 1.00 
   11. คำนวณ รายรับ รายจ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่าง
สมดุล 

+1 +1 +1 3 1.00 

   12. ติดตามข้อมูลสถิติในชีวิตประจำวัน เช่น อุณหภูมิ  
ค่าฝุ่นละออง ราคาน้ำมัน ค่าเงินบาท เพื่อวางแผนการใช้ชีวิต 

+1 +1 +1 3 1.00 

   13. คิดคำนวณราคาสินค้าจากป้ายลดราคาได้ โดยไม่ใช
เครื่องช่วยคำนวณ 

+1 +1 +1 3 1.00 

   14. สามารถอ่านค่าตัวเลขพื้นฐานอื่นๆ นอกจากเลขไทยและ
เลขฮินดูอารบิกได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 
ΣR 

 
IOC 

1 2 3 
1.4 ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
   15. วางแผนหรือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้สอดคล้องกับ   
ความเป็นจริง 

+1 +1 +1 3 1.00 

   16. เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน สามารถสืบหาสาเหตุได้อย่าง
รวดเร็ว 

+1 +1 +1 3 1.00 

   17. สามารถวางแผนรับมือหรือแก้ไขปัญหาได้หลากหลายวิธี +1 +1 +1 3 1.00 
   18. สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จมากกว่าล้มเหลว +1 0 +1 2 0.67 
ทักษะที่ 2 ทักษะการเรียนรู้ 
2.1 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
   19. ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อสืบค้นข้อมูลในการ 
ทำงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

   20. เข้าใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ได้
ตรงตามหน้าท่ีบริการของหน่วยงานนัน้ๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

   21. เลือกใช้รูปแบบการบันทึกข้อมูล ท่ีนำไปใช้ต่อได้อย่าง
สะดวก 

0 +1 +1 2 0.67 

   22. ตรวจสอบความถูกต้อง ของการอ้างอิงข้อมูลก่อนนำไปใช้ 
เสมอ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2.2 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 
   23. วางแผนการเรียนรู้ และลำดับความสำคัญก่อนหลังของ
กิจกรรมได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

   24. ต้ังเป้าหมายความสำเร็จไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 

   25. รู้ศักยภาพของตน เพื่อใช้วางแผนกำหนดทิศทางการ
เรียนรู้ให้เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

   26. ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองเป็นระยะๆ  +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ ์
   27. ชอบการทำงานเป็นกลุ่ม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี 

+1 +1 +1 3 1.00 

   28. สร้างความเป็นมิตรกับคนท่ีไม่รู้จักได้ในเวลาอันรวดเร็ว +1 0 +1 2 0.67 

   29. สามารถแยกแยะเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้  +1 +1 +1 3 1.00 

   30. ให้อภัยผู้อื่นเสมอ เมื่อผู้นั้นสำนึกผิดอย่างจริงใจ +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 
ΣR 

 
IOC 

1 2 3 
2.3 ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ (ต่อ) 
   31. สามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามได้ในแต่ละสถานการณ์ +1 +1 +1 3 1.00 
2.4 ทักษะการวิจัย 
   32. สังเกตและต้ังคำถามกับส่ิงแปลกใหม่อยู่เสมอ +1 +1 +1 3 1.00 
   33. สามารถวิเคราะห์จุดร่วมของปัญหาและหาทางแก้ไขได้ +1 +1 +1 3 1.00 
   34. ชอบทดลองในส่ิงท่ีไม่มีใครเคยทำมาก่อน +1 0 +1 2 0.67 
   35. ติดตามอ่านบทความวิจัย ตามกระแสนิยมของโลกท้ังใน 
ประเทศและต่างประเทศ  

+1 +1 +1 3 1.00 

  36. ชอบนำข้อเสนอแนะจากงานวิจัยมาคิดต่อยอด และ
ทดลองปฏิบัติ 

+1 0 +1 2 0.67 

ทักษะที่ 3 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.1 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   37. ต่ืนเต้นและอยากทดลองใช้โปรแกรมใหม่ๆ ท่ีมีการเปิดตัว +1 +1 +1 3 1.00 
   38. สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีช่วยอำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน 

+1 +1 +1 3 1.00 

   39. การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตมักเป็นส่ิงแรกที่ทำ เมื่อมี 
ข้อสงสัย 

+1 +1 +1 3 1.00 

   40. สามารถแนะนำใหค้ำปรึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีให้คน 
รอบข้างได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

3.2 ทักษะการสื่อสาร 
   41. มีวิธีการส่ือสารกับเพื่อนหลากหลายวิธี +1 +1 +1 3 1.00 
   42. ส่ือสารกับเพื่อนทางสายตาและท่าทางได้ เมื่อมีความ
จำเป็น 

+1 +1 +1 3 1.00 

   43. สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ +1 +1 +1 3 1.00 
   44. กล่าวสนทนาในท่ีประชุมชน ตามโอกาสต่างๆ ได้ +1 +1 +1 3 1.00 
   45. ส่ือสารกับบุคคลท่ีไม่รู้จักด้วยท่าทีเป็นมิตรได้เป็นอย่างดี +1 0 +1 2 0.67 

รวมทั้งฉบับ 0.93 
หมายเหตุ 1. ข้อคำถามในแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีท้ังหมดจำนวน 45 ข้อ จาก
ข้อแนะนำของผู้เช่ียวชาญ และความคิดเห็นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นควรให้มีจำนวน 40 ข้อ  
  2. เนื่องจากข้อคำถามของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเกินจำนวนท่ี
ต้องการ จึงตัดออกแบบเจาะจง จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ข้อท่ี 4, 14 28, 35 และ 45 
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ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

รายการประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต M S.D. ระดับ 
การปฏิบัติ 

ลำดับท่ี
ภายใน
ทักษะ 

ลำดับท่ี
ใน

ภาพรวม
ท้ังหมด 

ทักษะหลักที่ 1 ทักษะการคิด 
1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิด
เชิงวิพากษ์ 
1. มีการตรวจสอบข้อมูลของข่าวออนไลน์ก่อน
เผยแพร่อยู่เสมอ 

 
 

4.17 

 
 

0.57 

 
 

บ่อยครั้ง 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 

(4) 2. แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นออก
จากกันได้ 

3.83 0.66 บ่อยครั้ง 4 

3. นำข้อสรุปร่วมของปัญหาต่างๆ มากำหนดทิศ
ทางการทำงานได้ 

4.03 0.75 บางครั้ง 3 

4. นำเสนอมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างจากข้อสรุปของคน
อื่นๆ ได้ 

4.20 0.76 บ่อยครั้ง 1 

รวม 4.06 0.37 บ่อยคร้ัง - 
1.2 ทักษะการคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ 
5. สามารถคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ให้
น่าสนใจกว่าผู้คิดค้น 

 
4.00 

 
0.69 

 

บ่อยครั้ง 
 
4 

 
 
 
 
 

(3) 
6. เป็นท่ีปรึกษาให้คำแนะนำกับคนรอบข้างเมื่อมี
ปัญหาในการทำงาน 

4.06 0.87 บ่อยครั้ง 3 

7. ผลงานของฉันมีความโดดเด่นแปลกใหม่ เข้ากับ
กระแสความนิยมในปัจจุบันอย่างลงตัว 

4.14 0.81 บ่อยครั้ง 1 

8. สามารถประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆ ทดแทนวัสดุหายาก 
ได้ในยามจำเป็น 

4.11 0.76 บ่อยครั้ง 2 

รวม 4.08 0.39 บ่อยคร้ัง - 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

รายการประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต M S.D. ระดับ 
การปฏิบัติ 

ลำดับท่ี
ภายใน

ทักษะย่อย 

ลำดับท่ี
ใน

ภาพรวม
ท้ังหมด 

1.3 ทักษะการคิดคำนวณ 
9. ใช้มาตราช่ังตวงวัดของไทยและสากล ได้คล่องแคล่ว 

 
3.86 

 
0.73 

 

บ่อยครั้ง 
 
4 

 
 
 
 

(5) 
10. คำนวณรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ได้สมดุล
กัน 

4.06 0.73 บ่อยครั้ง 2 

11. ติดตามข้อมูลสถิติในชีวิตประจำวัน เช่น อุณหภูมิ 
ค่าฝุ่นละออง ราคาน้ำมัน ค่าเงินบาท เพื่อวางแผนชีวิต 

4.31 0.80 บ่อยครั้ง 1 

12. คิดคำนวณราคาสินค้าลดราคาโดยไม่ใช้เครื่องคิด
เลข 

3.94 0.97 บ่อยครั้ง 3 

รวม 4.04 0.51 บ่อยคร้ัง - 
1.4 ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
13. วางแผนหรือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ 
สอดคล้องกับความเป็นจริง 

 
3.86 

 
0.69 

 

บ่อยครั้ง 
 
1 

 
 
 
 

(2) 14. เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน สามารถสืบหาสาเหตุ
ได้อย่างรวดเร็ว 

4.06 0.77 บ่อยครั้ง 2 

15. สามารถวางแผนรับมือหรือแก้ไขปัญหาได้หลายวิธี 4.29 0.67 บ่อยครั้ง 3 
16. สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จมากกว่าล้มเหลว 4.17 0.82 บ่อยครั้ง 4 

รวม 4.09 0.44 บ่อยคร้ัง - 
รวมทักษะการคิด 4.07 0.26 บ่อยคร้ัง 1 

ทักษะหลักที่ 2 ทักษะการเรียนรู้ 

2.1 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
17. ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อสืบค้นข้อมูลใน
การทำงาน 

 
4.17 

 
0.66 

 
บ่อยครั้ง 

 
1 

 
 
 
 
 

(6) 
18. เข้าใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ 
เอกชนได้ตรงตามหน้าท่ีบริการของหน่วยงานนัน้ๆ 

4.06 0.73 บ่อยครั้ง 2 

19. เลือกใช้วิธีการบันทึกข้อมูล ท่ีนำไปใช้ต่อได้สะดวก 3.83 0.71 บ่อยครั้ง 3 
20. ตรวจสอบความถูกต้อง ของการอ้างอิงข้อมูลก่อน
นำไปใช้เสมอ 

4.06 0.54 บางครั้ง 2 

รวม 4.03 0.39 บ่อยคร้ัง - 
2.2 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 
21. วางแผนการเรียนรู้ และลำดับความสำคัญก่อนหลัง
ของกิจกรรมได้ 

 
3.97 

 
0.75 

 

บ่อยครั้ง 
 
2 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

รายการประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต M S.D. ระดับ 
การปฏิบัติ 

ลำดับท่ี
ภายใน

ทักษะย่อย 

ลำดับท่ี
ใน

ภาพรวม
ท้ังหมด 

22. ต้ังเป้าหมายความสำเร็จไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการเรียนรู ้

3.89 0.63 บ่อยครั้ง 3  
 
 

(8) 23. รู้ศักยภาพของตน เพื่อใช้วางแผนกำหนดทิศ
ทางการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

3.97 0.75 บ่อยครั้ง 2 

24. ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองเป็นระยะๆ 4.17 0.57 บ่อยครั้ง 1 
รวม 4.00 0.33 บ่อยคร้ัง - 

2.3 ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ ์
25. ชอบการทำงานเป็นกลุ่มสามารถทำงานกับผู้อื่นได้ดี 

 
3.89 

 
1.08 

 
บ่อยครั้ง 

 
3 

 
 
 

(9) 
 

26. แยกแยะเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้  3.89 0.76 บ่อยครั้ง 3 
27. ให้อภัยผู้อื่นเสมอ เมื่อผู้นั้นสำนึกผิดอย่างจริงใจ 4.06 0.84 บ่อยครั้ง 2 
28. สามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามได้ในแต่ละ
สถานการณ์ 

4.14 0.69 บ่อยครั้ง 1 

รวม 3.99 0.52 บ่อยคร้ัง - 
2.4 ทักษะการวิจัย 
29. สังเกตและต้ังคำถามกับส่ิงแปลกใหม่อยู่เสมอ 

 
3.89 

 
0.83 

 
บ่อยครั้ง 

 
3 

 
 
 
 

(10) 
30. วิเคราะห์จุดร่วมของปัญหาและหาหนทางแก้ไขได้ 4.00 0.84 บ่อยครั้ง 2 
31. ชอบทดลองในส่ิงท่ีไม่มีใครเคยทำมาก่อน 3.86 0.73 บ่อยครั้ง 4 
32. ชอบนำข้อเสนอแนะจากงานวิจัยมาคิดต่อยอด และ 
ทดลองปฏิบัติ 

4.06 0.64 บ่อยครั้ง 1 

รวม 3.95 0.49 บ่อยคร้ัง - 
รวมทักษะการเรียนรู้ 3.99 0.25 บ่อยคร้ัง 3 

ทักษะหลักที่ 3 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.1 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
33. ต่ืนเต้นและอยากทดลองใช้โปรแกรมใหม่ๆ ท่ีมีการ 
เปิดตัว 

 
3.94 

 
0.73 

 
บ่อยครั้ง 

 
4 

 
 
 
 

(7) 34. สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีช่วยอำนวยความ 
สะดวกในชีวิตประจำวัน 

4.03 0.86 บ่อยครั้ง 2 

35. การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตมักเป็นส่ิงแรกที่ทำ  
เมื่อมีข้อสงสัย 

4.00 0.87 บ่อยครั้ง 3 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

รายการประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต M S.D ระดับ 
การปฏิบัติ 

ลำดับท่ี
ภายในทักษะ

ย่อย 

ลำดับท่ี
ใน

ภาพรวม
ท้ังหมด 

36. สามารถแนะนำใหค้ำปรึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยี
ให้คนรอบข้างได้ 

4.11 0.80 บ่อยครั้ง 1  

รวม 4.02 0.45 บ่อยคร้ัง - 
3.2 ทักษะการสื่อสาร 
37. มีวิธีการส่ือสารกับเพื่อนหลากหลายวิธี 

 
4.23 

 
0.65 

 
บ่อยครั้ง 

 
1 

 
 
 

(1) 
 

38. ส่ือสารทางสายตาและท่าทางได้ เมื่อมีความ
จำเป็น 

3.91 0.70 บ่อยครั้ง 4 

39. สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ 4.09 0.74 บ่อยครั้ง 3 
40. กล่าวสนทนาในท่ีประชุมชน ตามโอกาสต่างๆ ได้ 4.20 0.80 บ่อยครั้ง 2 

รวม 4.11 0.34 บ่อยคร้ัง - 
รวมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.06 0.33 บ่อยคร้ัง 1 

รวมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.04 0.16 บ่อยครั้ง - 
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ตารางท่ี 21 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุด
บูรพา 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ ΣR IOC 
1 2 3 

1. ข้อใดเป็นการนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก มาใช้   
 ประโยชน์ทางด้านผังเมือง 

+1 +1 +1 3 1.00 

2.  ข้อใดไม่ใช่คำท่ีแสดงสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีปรากฏในพื้นท่ีเขต
หนองจอก 

+1 0 +1 2 0.67 

3. หากเปรียบแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ แล้ว
ข้อใดคือคลองท่ีเปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ของพื้นท่ีเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

4. ข้อใดไม่ใช่พื้นท่ีปกครอง ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีเขต 
หนองจอก 

+1 0 +1 2 0.67 

5. ข้อใดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีเหมาะกับสภาพภูมิศาสตร์
ของพื้นท่ีเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

6. ข้อใดคือลักษณะภูมิประเทศของ “โคก” +1 +1 +1 3 1.00 
7. ข้อใดไม่ใช่พืชพรรณธรรมชาติ ท่ีนำมาต้ังเป็นช่ือของเขต
ปกครองในพื้นท่ีเขตหนองจอก 

+1 0 +1 2 0.67 

8. หากนักเรียนเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมายังพื้นท่ีเขต 
หนองจอก นักเรียนสามารถเลือกเดินทางมาได้หลายเส้นทาง   
ยกเว้นเส้นทางในข้อใด 

0 0 +1 1 0.33 

9. ข้อใดไม่ใช่ภูมินามของคำว่า “ลำ” ท่ีอยู่ในพื้นท่ีปกครองของ
เขตหนองจอก 

+1 0 +1 2 0.67 

10. ข้อใดเป็นช่ือภูมินามของคำว่า “คลอง” ท่ีอยู่ในพื้นท่ีปกครอง    
ของเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

11. ข้อใดแสดงถึงลักษณะภูมิประเทศของคำว่า “คู้” ได้ถูกต้อง +1 +1 +1 3 1.00 
12. สภาพภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายถือเป็นประโยชน์และจุดแข็ง
ของเขตหนองจอกอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 

13. การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอกมีประโยชน์ต่อ
นักเรียนอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 

14. ข้อใดเป็นกิจกรรมท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

15. ข้อใดเป็นผลเสียท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์จากท่ีดินโดยขาด
การวางแผน  

0 +1 +1 2 0.67 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ ΣR IOC 
1 2 3 

16. ประวัติศาสตร์เขตหนองจอก เริ่มปรากฏในเอกสารราชการ
ครั้งแรก ในสมัยรัชกาลใด 

+1 +1 +1 3 1.00 

17. ข้อใดคือบทบาทของเขตหนองจอก ท่ีปรากฏในเอกสาร 
“แจ้งความกระทรวงนครบาล” ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 19 
หน้า 464 

+1 +1 +1 3 1.00 

18. “ให้ยุบเลิกจังหวัดมีนบุรี รวมเข้าไว้ในปกครองของจังหวัด
พระนคร เว้นแต่ท้องท่ีอำเภอหนองจอก ให้ยกไปข้ึนอยู่ใน
ปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา” จากข้อความท่ีกำหนดให้นั้น 
ปรากฏอยู่ใน เอกสารราชการฉบับใด 

+1 +1 +1 3 1.00 

19. ข้อใดคือเอกสารราชการ ท่ีเป็นจุดเริ่มแสดงการดำรงฐานะ
เป็นเขตหนองจอกมาจนถึงปัจจุบัน 

+1 +1 +1 3 1.00 

20. ข้อใดคือข้อสันนิษฐานถึงท่ีมาคำว่า “คลองเจ๊ก” อันเป็นช่ือ
เดิมของคลองแสนแสบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

21. ท่ีมาของช่ือ “คลองแสนแสบ” มีความสัมพันธ์กับข้อ
สันนิษฐานในข้อใด 

+1 +1 +1 3 1.00 

22. การขุดคลองแสนแสบมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ
การเมืองตรงกับข้อใด 

+1 +1 +1 3 1.00 

23. การอพยพของชาวมุสลิมมาต้ังถิ่นฐานในเขตหนองจอก เป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในข้อใด   

+1 +1 +1 3 1.00 

24. ข้อใดคือสถานท่ี ท่ีเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรในพื้นท่ีเขต
หนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

25. กลุ่มคนมอญในพื้นท่ีเขตหนองจอก ส่วนใหญ่ขยายตัวมาจาก
พื้นท่ีในข้อใด 

+1 +1 +1 3 1.00 

26. บุคคลสำคัญในข้อใดท่ีมีบทบาทและความสำคัญใน
ประวัติศาสตร์ของเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

27. ข้อใดคือบทบาทสำคัญของ นายเลิศ เศรษฐบุตร ท่ีมีต่อพื้นท่ี
เขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

28. ข้อใดคือแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของเขตหนองจอก ท่ีให้ข้อมูลได้ครอบคลุมท่ีสุด 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ ΣR IOC 
1 2 3 

29. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ของเขต 
หนองจอก 

+1 0 +1 2 0.67 

30. ข้อใดคือศาสนสถานท่ีสำคัญของชุมชนชาวไทยรามัญ 
ในเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

31. ข้อใดไม่ใช่ประเพณีของชาวมอญ ในเขตหนองจอก +1 0 +1 2 0.67 
32. หากนักเรียนไปร่วมงานบุญหรืองานพิธีต่างๆ ของชาวมอญ  
นักเรียนจะไมพ่บอาหารในข้อใด 

+1 0 +1 2 0.67 

33. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปริศนาธรรม ท่ีแฝงอยู่ในธงตะขาบ
ของชาวมอญ 

+1 0 +1 2 0.67 

34. ข้อใดคือสัญลักษณ์ท่ีเป็นจุดสังเกตว่า เป็นวัดของชาวมอญ +1 +1 +1 3 1.00 
35. การละเล่นใดท่ีมีกุศโลบายแฝง เพื่อให้หนุ่มสาวชาวมอญได้มี 
โอกาสใกล้ชิดกัน 

+1 +1 +1 3 1.00 

36. เทศกาลใดของชาวมุสลิม จัดขึ้นเพื่อการเฉลิมฉลองวัน
ประสูติของท่านนาบีมูฮัมหมัด 

+1 +1 +1 3 1.00 

37. ข้อใดคือสถานท่ีใช้สำหรับจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศ
ไทย 

+1 +1 +1 3 1.00 

38. ข้อใดถือเป็นจุดเด่น ด้านวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีเขตหนอง
จอก 

0 +1 0 1 0.33 

39. การประกอบอาชีพในข้อใดมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ด้ังเดิมของชาวหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

40. ข้อใดคือชนิดของไก่ท่ีนิยมเล้ียงกันในพื้นท่ีเขตหนองจอก +1 +1 +1 3 1.00 
41. ข้อใดคือบุคคลท่ีเป็นครูภูมิปัญญาการเล้ียงไก่ชนในพื้นท่ีเขต 
หนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

42. ข้อใดเป็นจุดเด่นของชุมชนอิสลามลำไทร ท่ีนำเอาหลักการ 
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 

43. หากนักเรียนต้องการศึกษาความรู้ เรื่องการประยุกต์ใช้
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนลำไทร นักเรียนควรไป
เรียนรู้กับบุคคลในข้อใด 

0 +1 +1 2 0.67 

44. ข้อใดเป็นงานหัตถกรรมท่ีมีลักษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์
ของพื้นท่ีเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ΣR IOC 
1 2 3 

 
45. ข้อใด คือภูมิปัญญาท่ีมีช่ือเสียงของ มูหมัด เดวีเลาะ +1 +1 +1 3 1.00 
46. ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า กรงนกเขา ให้มีราคา
สูงขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.00 

47. ข้อใดคือแหล่งเรียนรู้ ท่ีให้ความรู้ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ของเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

48. การทำเกษตรกรรมในข้อใด มีความสอดคล้องกับสภาพ
ภูมิศาสตร์และเป็นจุดเด่นของพื้นท่ี เขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

49. พันธุ์ข้าวชนิดใดมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเขตหนอง
จอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

50. อุปกรณ์ในข้อใด ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอาชีพการทำนา +1 0 +1 2 0.67 
51. ประเพณีในข้อใด ท่ีช่วยสร้างความสนุกสนานในช่วงการเก็บ
เกี่ยวข้าว 

-1 +1 +1 1 0.33 

52. ข้อใดเป็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพของประชาชน
ในพื้นท่ีหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

53. ข้อใดเป็นผลของการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่
สังคมอุตสาหกรรม ของพื้นท่ีเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

54. กีฬาใดทำให้เกิดอาชีพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลดีกับ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตหนองจอก 

-1 +1 +1 1 0.33 

55. การสัญจรทางน้ำท่ีลดลง ส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นท่ีเขต 
หนองจอกอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 

56. โครงการของรัฐบาลในข้อใด ท่ีส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจใน 
พื้นท่ีเขตหนองจอก  

+1 +1 +1 3 1.00 

57. ภัยพิบัติทางธรรมชาติในข้อใด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

58. ข้อใดเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและคุ้มค่าในประชาสัมพันธ์ 
การท่องเท่ียวของเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

59. ข้อใดคือหน่วยงาน ท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ 
ประชาชนในเขตหนองจอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

60. ข้อใดเป็นแนวทางในการอนุรักษ์อาชีพด้ังเดิมของชาวหนอง
จอกให้มีความยั่งยืน 

0 +1 +1 2 0.67 
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ตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.43 0.25 ใช้ได้ 
2 0.47 0.05 ใช้ไม่ได้ 
3 0.37 0.50 ใช้ได้ 
4 0.23 0.03 ใช้ไม่ได้ 
5 0.53 0.22 ใช้ได้ 
6 0.43 0.67 ใช้ได้ 
7 0.33 0.56 ใช้ได้ 
8 0.27 0.34 ใช้ได้ 
9 0.26 0.10 ใช้ไม่ได้ 
10 0.43 0.67 ใช้ได้ 
11 0.47 0.61 ใช้ได้ 
12 0.33 0.56 ใช้ได้ 
13 0.08 0.27 ใช้ไม่ได้ 
14 0.60 0.39 ใช้ได้ 
15 0.16 0.31 ใช้ไม่ได้ 
16 0.37 0.50 ใช้ได้ 
17 0.60 0.39 ใช้ได้ 
18 0.17 0.13 ใช้ไม่ได้ 
19 0.43 0.67 ใช้ได้ 
20 0.37 0.64 ใช้ได้ 
21 0.67 0.28 ใช้ได้ 
22 0.37 0.50 ใช้ได้ 
23 0.26 0.50 ใช้ได้ 
24 0.37 0.61 ใช้ได้ 
25 0.21 0.59 ใช้ได้ 
26 0.37 0.63 ใช้ได้ 
27 0.33 0.75 ใช้ได้ 
28 0.12 0.30 ใช้ไม่ได้ 
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ตารางท่ี 22  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) สรุปความหมาย 
29 0.33 0.58 ใช้ได้ 
30 0.03 0.08 ใช้ไม่ได้ 
31 0.60 0.45 ใช้ได้ 
32 0.60 0.45 ใช้ได้ 
33 0.42 0.19 ใช้ไม่ได้ 
34 0.47 0.20 ใช้ได้ 
35 0.34 0.43 ใช้ได้ 
36 0.23 0.46 ใช้ได้ 
37 0.34 0.45 ใช้ได้ 
38 0.43 0.67 ใช้ได้ 
39 0.37 0.05 ใช้ไม่ได้ 
40 0.28 0.55 ใช้ได้ 
41 0.13 0.10 ใช้ไม่ได้ 
42 0.23 0.25 ใช้ได้ 
43 0.17 0.20 ใช้ไม่ได้ 
44 0.43 0.85 ใช้ได้ 
45 0.73 0.10 ใช้ไม่ได้ 
46 0.57 0.20 ใช้ได้ 
47 0.43 0.25 ใช้ได้ 
48 0.17 0.34 ใช้ไม่ได้ 
49 0.63 0.55 ใช้ได้ 
50 0.12 0.31 ใช้ไม่ได้ 
51 0.13 0.33 ใช้ไม่ได้ 
52 0.33 0.40 ใช้ได้ 
53 0.27 0.20 ใช้ได้ 
54 0.05 0.27 ใช้ไม่ได้ 
55 0.23 0.25 ใช้ได้ 
56 0.43 0.85 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 22   (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) สรุปความหมาย 
57 0.60 0.45 ใช้ได้ 
58 0.23 0.46 ใช้ได้ 
59 0.47 0.19 ใช้ไม่ได้ 
60 0.28 0.55 ใช้ได้ 

 
 หมายเหตุ 
  1. ข้อสอบข้อท่ี 13, 15,  28,  43, 48, 50, 51 และ 54 มีค่าความยากง่าย (p)  ไม่
อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0.20 – 0.80 จึงตัดออก 
  2. ข้อสอบข้อท่ี 2, 4, 9,  33, 39,  45, และ 59 มีค่าอำนาจจำแนก (r) น้อยกว่า 
0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถจำแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้ จึงตัดออก 
  3. ข้อสอบข้อท่ี 18, 30 และ 41 มีค่าความยากง่าย (p) ไม่อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0.20 
– 0.80 และ ค่าอำนาจจำแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จึงตัดออก 
  4. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจำนวนท่ีต้องการ จึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ข้อท่ี 8 
และ 38 
  5. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด 20 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจำนวน 40 ข้อ 
 
  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้  เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder 
Richardson) ได้เท่ากับ 0.84 
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ตารางท่ี 23 คะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 7 14 19 8 15 
2 9 14 20 5 14 
3 5 15 21 10 18 
4 8 12 22 7 15 
5 10 17 23 6 16 
6 4 12 24 9 17 
7 7 14 25 7 16 
8 9 13 26 6 15 
9 7 15 27 8 19 
10 9 16 28 10 17 
11 6 14 29 7 13 
12 8 15 30 6 15 
13 7 16 31 11 18 
14 5 13 32 7 14 
15 8 16 33 6 15 
16 6 14 34 8 15 
17 10 17 35 10 18 
18 9 15 

ก่อนเรียน M = 7.57 S.D. = 1.73 
หลังเรียน M = 15.20 S.D. = 1.71 
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ตารางท่ี 24 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ ΣR IOC 
1 2 3 

ด้านที่ 1 การวางแผนการทำงาน 
  1. การกำหนดเรื่องท่ีศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 
  2. การสะท้อนคิดเพื่อวิเคราะห์เรื่องท่ีศึกษา 0 +1 +1 2 0.67 
  3. การวางแผนลงชุมชนเพื่อผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ +1 +1 +1 3 1.00 
  4. นำเสนอโครงร่างการวางแผนลงชุมชนเพื่อปฏิบัติงาน +1 +1 +1 3 1.00 
  5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการผลิตส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

+1 +1 +1 3 1.00 

ด้านที่ 2 กระบวนการทำงาน 
  6. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการดำเนินงาน +1 +1 +1 3 1.00 
  7. การลงพื้นท่ีชุมชน เพื่อปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนท่ี
กำหนด 

+1 +1 +1 3 1.00 

  8. การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน +1 +1 +1 3 1.00 
  9. การบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา +1 0 +1 2 0.67 
  10. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 
  11. การเรียบเรียงและสรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 
  12. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดกระทำข้อมูลเพื่อ
สร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

+1 +1 +1 3 1.00 

  13. การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงการทำงาน +1 +1 +1 3 1.00 
  14. ความรับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม +1 +1 +1 3 1.00 
  15. ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 3 1.00 
ด้านที่ 3 ผลงานและการนำเสนอ 
  16. ความเหมาะสมของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

+1 +1 +1 3 1.00 

  17. องค์ประกอบศิลป์ของผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ +1 +1 +1 3 1.00 
  18. ความคิดสร้างสรรค์ของผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
 
ΣR 

 
 

IOC 1 2 3 
 

ด้านที่ 3 ผลงานและการนำเสนอ (ต่อ) 
  19. การนำเสนอผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ +1 +1 +1 3 1.00 
  20. การตอบข้อซักถามในการนำเสนอผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ +1 +1 +1 3 1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.97 
 
ตารางท่ี 25 ผลคะแนนความสามารถในการผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ด้านที่ ความสามารถในการผลิต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

N คะแนนเต็ม M คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

1 การวางแผนการทำงาน 35 15 12.6 84.00 
2 กระบวนการทำงาน 35 30 25.4 84.66 
3 ผลงานและการนำเสนอ 35 15 13.2 88.00 

รวม 35 60 51.2 85.33 
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ตารางท่ี 26 คะแนนรายบุคคล การประเมินความสามารถในการผลิตผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

 
เลขที ่

ส่วนที่ 1 
การวางแผนการ

ทำงาน 
(15 คะแนน) 

ส่วนที่ 2 
กระบวนการทำงาน 

(30 คะแนน) 

ส่วนที่ 3 
ผลงานและการนำเสนอ 

(15 คะแนน) 

 
รวม 

(60 คะแนน) 

1 13 25 11 49 
2 12 24 14 50 
3 14 28 14 56 
4 14 28 14 56 
5 11 23 14 48 
6 13 27 13 53 
7 13 27 13 53 
8 11 23 14 48 
9 11 23 14 48 
10 13 27 13 53 
11 12 24 14 50 
12 14 28 14 56 
13 11 23 14 48 
14 11 23 14 48 
15 12 24 14 50 
16 13 27 13 53 
17 12 24 14 50 
18 12 24 14 50 
19 13 25 11 49 
20 13 25 11 49 
21 14 28 14 56 
22 14 28 14 56 
23 13 25 11 49 
24 11 23 14 48 
25 13 27 13 53 
26 13 27 13 53 
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  ตารางท่ี 26 (ต่อ) 
 

 
เลขที ่

ส่วนที่ 1 
การวางแผนการ

ทำงาน 
(15 คะแนน) 

ส่วนที่ 2 
กระบวนการทำงาน 

(30 คะแนน) 

ส่วนที่ 3 
ผลงานและการนำเสนอ 

(15 คะแนน) 

 
รวม 

(60 คะแนน) 

27 12 24 14 50 
28 13 25 11 49 
29 13 25 11 49 
30 11 23 14 48 
31 13 25 11 49 
32 13 27 13 53 
33 14 28 14 56 
34 12 24 14 50 
35 14 28 14 56 
M 12.6 25.4 13.2 51.2 

 
หมายเหตุ 
 1. คะแนนดังตารางท่ี 24 มาจากคะแนนในการประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นงานกลุ่ม โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 

กลุ่มที่ ชื่อผลงานสื่ออเิล็กทรอนิกส ์ สมาชิก (เลขที่) 
1 ไก่ชนสร้างช่ือนามระบือถ่ินหนองจอก 1, 19, 20, 23, 28, 29, 31 
2 ตะลุยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหนองจอก 2, 11, 15, 17, 18, 27, 34 
3 วิถีท้องนาท่ีมาของหนองจอก 3, 4, 12, 21, 22, 33, 35 
4 เสน่ห์ไทยรามัญภูมิหลังมอญหนองจอก 5, 8, 9, 13, 14, 24, 30 
5 มุสลิมหนองจอกวิถีบางกอกท่ีน่าหลงใหล 6, 7, 10, 16, 25, 26, 32 
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ภาคผนวก ค  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
 2. แบบวัดทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ้เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
 4. แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
รายวิชา ส30232 ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เร่ือง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา               เ ว ล า  14 ค า บ
เรียน 
ผู้สอน นายวุฒิชัย  เทียมยศ 

ผลการเรียนรู้ 
          1. มีความรู้และความเข้าใจในความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 
          2. สามารถสำรวจพื้นท่ีศึกษาละค้นคว้าประเด็นหัวข้อเรื่องท่ีสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
          3. สามารถนำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา มาจัดทำและนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 
          4. สามารถเผยแพร่ผลงานท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าท้องถิ่นของตนเองแก่ผู้ท่ีสนใจได้ 
 
ข้อสรุปทั่วไป 
 การจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าถึง
บริบทของท้องถิ่นท่ีมีอยู่อย่างแท้จริง เป็นการส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดความรักและตระหนักถึง
ความสำคัญในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและสรุปความรู้เรื่อง สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอกได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและสรุปความรู้เรื่อง ประวัติความเป็นมาของเขตหนองจอกได้ 
 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและสรุปความรู้เรื่อง ประเพณีและความเช่ือของท้องถิ่นในเขต
หนองจอกได้ 
 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายและสรุปความรู้เรื่อง วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเขตหนอง
จอกได้ 
 5. ผู้เรียนสามารถอธิบายและสรุปความรู้เรื่อง เศรษฐกิจและอาชีพของท้องถิ่นในเขตหนอง
จอกได้ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ผู้เรียนสามารถสืบค้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ 
2. ผู้เรียนสามารถวางแผนและสำรวจพื้นท่ีในการศึกษาท้องถิ่นตามประเด็นท่ีสนใจได้ 
3. ผู้เรียนสามารถจัดเก็บและจัดกระทำข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีศึกษาท้องถิ่นได้อย่างเป็น

ระบบ 
4. ผู้เรียนสามารถผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากการศึกษาท้องถิ่นได้ 
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ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานความรู้ท่ีได้จากการศึกษาท้องถิ่นหนองจอกแก่ผู้ท่ี
สนใจสาระการเรียนรู้ 

1. สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก 
2. ประวัติความเป็นมาของเขตหนองจอก  
3. ประเพณีและความเช่ือของท้องถิ่นเขตหนองจอก  
4. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเขตหนองจอก 
5. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นเขตหนองจอก 

การวัดและประเมินผล 
 1. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
 2. การค้นคว้าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. การจัดทำแผนท่ีเดินดิน 
 3. การลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาชุมชน 
 4. การประเมินความสามารถในการสร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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การวัดและประเมินผล แผนผังมโนทัศน์ เรื่องประเพณีและความเช่ือของกลุ่มคนต่างๆ 
 

รายการ
ประเมิน 

คำอธิบายคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

เนื้อหา  จัดลำดับมโนทัศน์หลัก 
ไปสู่มโนทัศน์รองและมโน
ทัศน์ย่อยได้สัมพันธ์กัน
อย่างเป็นขั้นตอนและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการ
สรุปความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผล ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
จัดทำแผนภาพอย่างเป็น
ระบบ และนำเสนอด้วย
ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ครอบคลุมหัวข้อและ
รายละเอียดท่ีสำคัญ 

จัดลำดับมโนทัศน์หลัก 
ไปสู่มโนทัศน์รองและ
มโนทัศน์ย่อยได้สัมพันธ์
กันอย่างเป็นขั้นตอนและ
ครบถ้วน มีการสรุป
ความคิดเห็นโดยใช้เหตุ
ผลได้อย่างสมเหตุสมผล 
จัดทำแผนภาพอย่างเป็น
ระบบและ นำเสนอด้วย
ข้อมูลแบบท่ีถกูต้อง 
ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ 
ขาดรายละเอียดในบาง
หัวข้อ 

จัดลำดับมโนทัศน์
หลัก ไปสู่มโนทัศน์
รองและมโนทัศน์
ย่อยได้สัมพันธ์กัน มี
การสรุปความคิดเห็น 
จัดทำแผนภาพ 
นำเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้อง แต่ไม่ครอบ 
คลุมในหัวข้อสำคัญ 
บางประเด็นและขาด
รายละเอียด 

จัดลำดับมโนทัศน์
หลัก ไปสู่มโนทัศน์
รองและมโนทัศน์
ย่อยไม่ได้ ไม่มีการ
สรุปความคิดเห็น 
จัดทำแผนภาพ 
นำเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน ขาด
บางประเด็นสำคัญ
และขาดรายละเอียด 

การออกแบบ มีการใช้รูปภาพ ตัวอักษร
และสีสัน เร้าความสนใจ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
งานท่ีแปลกใหม่ 
แผนภาพสะอาดเรียบร้อย 

มีการใช้รูปภาพ 
ตัวอักษรและสีสัน เร้า
ความสนใจ  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์งานท่ี
แปลกใหม่  

มีการใช้รูปภาพ 
ตัวอักษรและสีสัน 
เร้าความสนใจ   

ขาดการใช้รูปภาพ 
ตัวอักษรและสีสัน 
เร้าความสนใจ   

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7 - 8 
5 - 6 
3 – 4 
1 - 2 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ    คะแนนผ่านเกณฑ์ คือ เท่ากับหรือมากกว่า 5 คะแนน 
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การวัดและประเมินผลภาระงาน แผนผังมโนทัศน์แสดง ขั้นตอนวางแผนการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน 
 

รายการ
ประเมิน 

คำอธิบายคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

เนื้อหา  จัดลำดับมโนทัศน์หลัก 
ไปสู่มโนทัศน์รองและ
มโนทัศน์ย่อยได้สัมพันธ์
กันอย่างเป็นขั้นตอน
และครบถ้วนสมบูรณ์ มี
การสรุปความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผล ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
จัดทำแผนภาพอย่าง
เป็นระบบ และนำเสนอ
ด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ครอบคลุมหัวข้อและ
รายละเอียดท่ีสำคัญ 

จัดลำดับมโนทัศน์หลัก 
ไปสู่มโนทัศน์รองและ
มโนทัศน์ย่อยได้สัมพันธ์
กันอย่างเป็นขั้นตอนและ
ครบถ้วน มีการสรุป
ความคิดเห็นโดยใช้เหตุ
ผลได้อย่างสมเหตุสมผล 
จัดทำแผนภาพอย่างเป็น
ระบบและ นำเสนอด้วย
ข้อมูลแบบท่ีถูกต้อง 
ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ 
ขาดรายละเอียดในบาง
หัวข้อ 

จัดลำดับมโนทัศน์หลัก 
ไปสู่มโนทัศน์รองและ
มโนทัศน์ย่อยได้
สัมพันธ์กัน มีการสรุป
ความคิดเห็น จัดทำ
แผนภาพ นำเสนอด้วย
ข้อมูลถูกต้อง แต่ไม่
ครอบคุลมในหัวข้อ
สำคัญ บางประเด็น
และขาดรายละเอียด 

จัดลำดับมโนทัศน์
หลัก ไปสู่มโนทัศน์
รองและมโนทัศน์
ย่อยไม่ได้ ไม่มีการ
สรุปความคิดเห็น 
จัดทำแผนภาพ 
นำเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน ขาด
บางประเด็นสำคัญ
และขาดรายละเอียด 

การออกแบบ มีการใช้รูปภาพ 
ตัวอักษรและสีสัน เร้า
ความสนใจ  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์งานท่ี
แปลกใหม่ แผนภาพ
สะอาดเรียบร้อย 

มีการใช้รูปภาพ 
ตัวอักษรและสีสัน เร้า
ความสนใจ  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์งานท่ี
แปลกใหม่  

มีการใช้รูปภาพ 
ตัวอักษรและสีสัน เร้า
ความสนใจ   

ขาดการใช้รูปภาพ 
ตัวอักษรและสีสัน 
เร้าความสนใจ   

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7 - 8 
5 - 6 
3 – 4 
1 - 2 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 
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การประเมินผลแผนที่เดินดิน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

การใช้สัญลักษณ ์ ใช้สัญลักษณ์ในการ
เขียนแผนท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง 

ใช้สัญลักษณ์ในการ
เขียนแผนท่ีผิด 1-2 
จุด 

ใช้สัญลักษณ์ในการ
เขียนแผนท่ีผิด 3-4 
จุด 

ใช้สัญลักษณ์ในการ
เขียนแผนท่ีผิด
มากกว่า 5 จุด 

การใช้สี ใช้สีในการเขียน
แผนท่ีได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ใช้สีในการเขียนแผน
ท่ีผิด 1-2 จุด 

ใช้สีในการเขียน
แผนท่ีผิด 3-4 จุด 

ใช้สีในการเขียนแผน
ท่ีผิดมากกว่า 5 จุด 

รูปแบบ/ความ
ถูกต้อง 

รูปแบบแผนท่ีไม่
ซับซ้อน เข้าใจง่าย 
สะอาดเรียบร้อย มี
คำอธิบายสัญลักษณ์
ท่ีถูกต้อง และ
ครบถ้วนตาม
สัญลักษณ์ท่ีนักเรียน
ใช้ 

รูปแบบแผนท่ีไม่
ซับซ้อน เข้าใจง่าย 
สะอาดเรียบร้อย มี
คำอธิบายสัญลักษณ์
ผิด 1 สัญลักษณ์ 

รูปแบบแผนท่ีมี
ความซับซ้อน ยาก
ต่อการเข้าใจ ขาด
ความสะอาด
เรียบร้อย มี
คำอธิบายสัญลักษณ์
ผิด 2 สัญลักษณ์ 

รูปแบบแผนท่ีมีความ
ซับซ้อน ยากต่อการ
เข้าใจ ขาดความ 
สะอาดเรียบร้อย ไม่มี
คำอธิบายสัญลักษณ์ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 - 12 
7 - 9 
4 - 6 
1 - 3 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

กรอบแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 

คาบเรียน
ท่ี 

ขั้นการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1 1) ขั้นวางแผนเตรียมความพร้อม 
-  ให้ความรู้เรื่องชุนชนกับผู้เรียน โดยใช้ส่ือ   
   อิเล็กทรอนิกส์ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 - ผู้เรียนสืบค้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมความรู้ 

สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก 
2 ประวัติความเป็นมาของเขตหนองจอก 
3 ประเพณีและความเช่ือของชุมชนในเขต

หนองจอก 
4 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนเขต 

หนองจอก 
5 เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของ

ชุมชนในเขตหนองจอก 
6 - วางแผนการศึกษาชุมชนเพื่อผลิตผลงานส่ือ 

   อิเล็กทรอนิกส์ 
วางแผนสำรวจชุมชน และจัดทำแผนผัง
มโนทัศน์แสดงโครงร่างการศึกษาชุมชน 

7 - 8 2) ขั้นดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 
-  ลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำส่ือ   
   อิเล็กทรอนิกส์ 

ลงพื้นท่ีศึกษาชุมชนและแหล่งเรียนรู้ตาม
โครงร่างการศึกษาชุมชน 

9 แผนท่ีเดินดินจากการลงพื้นท่ีชุมชน 
10 3) ข้ันสะท้อนคิด 

 - อภิปราย สรุปผล ข้อมูลจากการลงพื้นท่ีชุมชน 
 

 อภิปรายผลการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน 

11 - 12  - จัดทำส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอผลงาน 
 

การจัดทำส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอ
ผลการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

13 4) ข้ันประเมินผล 
- ประเมินผลผู้เรียนจากการนำเสนอผลงาน 
  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากการลงพื้นท่ีชุมชน 

 

การนำเสนอส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอ
ผลการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน 

14 นำเสนอแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ 
ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน  
ทำแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ข้ันท่ี 1 ข้ันวางแผนเตรียมความพร้อม 
 คาบเรียนที่ 1 (สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก) 

1. ผู้สอนแนะนำรายวิชา และตกลงเรื่องการเรียนรู้รายวิชา  
2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียน เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
3. ผู้สอนอธิบายเนื้อหา เรื่อง สภาพภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

คือให้ ผู้เรียนสืบค้นลักษณะภูมิประเทศของเขตหนองจอก โดยใช้ภาพจากดาวเทียมในเว็บไซต์ 
Google earth  

4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึง ถึงลักษณะพื้นท่ี สี ความหนาแน่นของประชากร จากนั้นผู้สอน 
ให้ผู้เรียนสืบค้น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของคำว่า หนอง ลำ โคก คู้ คลอง พร้อมหารูปภาพประกอบ 
และนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คาบเรียนที่ 1 
       - การสืบค้นภาพจากดาวเทียมในเว็บไซต์ Google earth 
       - การสืบค้นความรู้และภาพ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของคำว่า หนอง ลำ โคก คู้ คลอง 

 
คาบเรียนที่ 2 (ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเขตหนองจอก) 
1. ผู้สอนอธิบายทบทวนเรื่อง สภาพทางภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก พร้อมต้ังคำถาม ให้

ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นว่า “คำว่า หนองจอก ตามหลักภูมินามมีที่มาอย่างไร” จากนั้นให้
ผู้เรียนสรุปร่วมกันถึงข้อสันนิษฐาน และแหล่งท่ีมาของข้อมูลต่างๆ 

2. ผู้เรียนร่วมกันสืบค้น ไฟล์เอกสารออนไลน์จากเว็บไซต์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของเขตหนองจอก ดังนี้ 

  
 
 
 
 
3. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเขตหนองจอก โดยค้นคว้า

เอกสารราชการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และจัดทำในรูปของเส้นเวลา (tiMe line) บนบอร์ด
นิทรรศการ  
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คาบเรียนที่ 2 
       - การสืบค้นเอกสารออนไลน์จาก เว็บไซต์ต่างๆ  ซึ่งประกอบด้วย 

       - “แจ้งความกระทรวงนครบาล” ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 19 หน้า 464 
       -  ประกาศเรื่องยุบรวมท้องท่ีบางมณฑลและบางจังหวัด 
       -  พระราชบัญญัติโอนการปกครอง อำเภอหนองจอกมาข้ึนจังหวัดพระนคร พ.ศ. 2475 
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คาบเรียนที่ 3 (ประเพณีและความเช่ือของประชาชนในเขตหนองจอก) 
1. ผู้สอนอธิบาย เพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง ประเพณีและความเช่ือของประชาชนในเขตหนอง

จอก 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 5-8 คน จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากตามหัวข้อท่ี

กำหนด ผู้สอนแจกกระดาษบรู๊ฟให้ผู้เรียนกลุ่มละ 1 แผ่น ให้ผู้เรียนทำแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ประเพณี
และความเช่ือของกลุ่มคนต่างๆ โดยให้สืบค้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม ซึ่งผู้สอนได้กำหนด เป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

 - กลุ่มชาวไทยพุทธ 
 - กลุ่มชาวไทยมุสลิม 
 - กลุ่มไทยรามัญ (มอญ) 
 - กลุ่มชาวคริสต์  
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ประเพณีและความเช่ือของกลุ่ม

คนต่างๆ  
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้ 
 

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คาบเรียนที่ 3 
- การสืบค้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมของนักเรียน เพื่อทำแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ประเพณีและความ

เช่ือของกลุ่มคนต่างๆ ได้แก ่กลุ่มชาวไทยพุทธ  กลุ่มชาวไทยมุสลิม กลุ่มไทยรามัญ (มอญ) และกลุ่มชาวคริสต์ 
 
คาบเรียนที่ 4 (วิถีชีวิตและภูมิปัญญาในเขตหนองจอก) 
1. ผู้เรียนรับชม รายการสารคดี BANGKOK STORIES ตอน เท่ียวตลาด 100 ปี เรียนรู้วิถี

ชุมชนเก่า เขตหนองจอก  
 

 
 
 
 
 
2. ผู้สอนให้ ผู้ เรียนร่วมกันอภิปราย เรื่อง วิถี ชีวิตและภูมิปัญญาในเขตหนองจอก 

ท่ีนอกเหนือจากท่ีปรากฏในรายการสารคดี โดยให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์หรือความรู้ท่ีเคยได้ลงมือ
ทำหรือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน  

3. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงจุดเด่นของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในเขตหนองจอก และร่วมกัน
สรุปความรู้ บนกระดานหน้าห้องเรียน  

4. ผู้เรียนยกตัวอย่าง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตภูมิปัญญาในเขตหนองจอก โดย
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลของการเปล่ียนแปลง และร่วมกันสรุปบทเรียน 
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การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คาบเรียนที่ 4 
- รายการสารคดี BANGKOK STORIES ตอน เท่ียวตลาด 100 ปีเรียนรู้วิถีชุมชนเก่า เขต

หนองจอกจาก  https://www.youtube.coM/watch?v=LCyq1jRIMX0 
 
คาบเรียนที่ 5 (เศรษฐกิจและอาชีพของประชาชนในเขตหนองจอก) 
1. ผู้สอนอธิบาย เพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง เศรษฐกิจและอาชีพของประชาชนในเขตหนอง

จอก 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 5-8 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสืบค้นปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา 

และแหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีเขตหนองจอก โดยการสืบค้นจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ตัวอย่าง ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา และแหล่ง
เรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีเขตหนองจอก 

4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้ 
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คาบเรียนที่ 5 

- สืบค้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมของนักเรียน เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา และ
แหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีเขตหนองจอก 

 
คาบเรียนที่ 6 (วางแผนสำรวจชุมชน และจัดทำแผนผังมโนทัศน์แสดงโครงร่างการศึกษา

ชุมชน) 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มการทำงาน ออกเป็นกลุ่มละ 6-8 คน และร่วมกันกำหนดประเด็น

ท่ีสนใจ จากการเรียนเนื้อหาในช่ัวโมงต่างๆ ท่ีผ่านมา  
2. ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าไปสำรวจชุมชน และสอบถามสภาพสังคมจากนักเรียนท้ัง

ข้อดีและข้อเสีย และจัดให้นักเรียนร่วมปันประสบการณ์ด้วยกิจกรรมให้นักเรียนเสนอข้อมูลคนละข้อ
ห้ามซ้ำกัน 

3. ผู้เรียนร่วมกันยกตัวอย่าง แหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีนักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือก
ขึ้นมา 

4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปราย เรื่อง การสำรวจชุมชน และช้ีแจงเกณฑ์ข้อตกลง ในการ
สร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอผลจากการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชนตามหัวข้อท่ีกลุ่มของตน
เลือกขึ้นมา 

5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ทำแผนผังมโนทัศน์แสดงโครงร่างการศึกษาชุมชน โดยมีผู้สอนคอยให้
คำแนะนำ 

6. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแผนผังมโนทัศน์แสดงโครงร่างการศึกษาชุมชน 
7. ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนสอบถาม สังเกต และสัมภาษณ์  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LCyq1jRImX0
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การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คาบเรียนที่ 6 
- สืบค้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมของนักเรียน เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา และ

แหล่งเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีกลุ่มของตนเองเลือก 
 
 
ข้ันท่ี 2 ข้ันดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 

คาบเรียนที่ 7 และ 8 (ลงพื้นท่ีศึกษาชุมชนและแหล่งเรียนรู้) 
1. ผู้เรียนลงพื้นท่ีศึกษาสภาพชุมชนตามโครงร่างท่ีได้วางแผนไว้ โดยปฏิบัติตามแผนท่ีได้วาง

ไว้ ใช้วิธีการสำรวจ พูดคุย สัมภาษณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ในการพบปะผู้คน โดยผู้สอนคอยสังเกต 
ควบคุมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน  

2. ผู้เรียนบันทึกถ่ายทำ รวบรวมข้อมูล ตามแผนท่ีวางไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมนำเสนอองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาชุมชน 

 
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คาบเรียนที่ 7 และ 8 

- ผู้เรียนมีการเก็บข้อมูล เสียง ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว จากการลงพื้นท่ี เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมนำเสนอองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาชุมชน 

 
คาบเรียนที่ 9 (แผนท่ีเดินดินจากการลงพื้นท่ีชุมชน) 
1. ผู้เรียนสร้างแผนท่ีเดินดิน เพื่อให้เห็นภาพรวมของชุมชนหรือแหล่งเรียนรู้ ท่ีลงพื้นท่ีศึกษา 

โดยใช้การสำรวจให้ท่ัวท้ังพื้นท่ี ใช้การสังเกต พูดคุย และการจดบันทึกท้ังลักษณะทางกายภาพและ
กิจกรรมทางสังคมท่ีพบเห็น  

2. ผู้เรียนสร้างแผนท่ีเดินดินเป็นแผนผังท่ีมีสภาพพื้นท่ีทางกายภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้คน 
กิจกรรมทางสังคม รวมท้ังความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงกับเรื่องท่ีนักเรียนเลือกลงพื้นท่ี โดยอ้างอิงให้มี
ความถูกต้อง ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้ มากท่ีสุด 

 
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คาบเรียนที่ 9 

- สืบค้นลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ ผู้คน การกระทำต่างๆ จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
เพิ่มเติมเพื่อให้แผนท่ีเดินดิน มีความถูกต้อง มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามความเป็นจริง ให้มากท่ีสุด 
 
ข้ันท่ี 3 ข้ันสะท้อนคิด 

คาบเรียนที่ 10 (อภิปรายผลการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน) 
1. ผู้เรียนนั่งเป็นกลุ่มท่ีลงศึกษาสภาพชุมชน และให้แต่ละกลุ่มออกมาเล่าประสบการณ์การ

ลงพื้นท่ีโดยใช้เวลากลุ่มละ 5-8 นาที 
2. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายปัญหาของแต่ละกลุ่มร่วมกัน โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ

แลกเปล่ียนความรู้กัน 
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3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายผล และต้ังช่ือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าสนใจ และ
สอดคล้องกับเนื้องานท่ีต้องการนำเสนอ  

คาบเรียนที่ 11และ 12 (การจัดทำส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอผลการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน) 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งเป็นกลุ่มท่ีลงศึกษาสภาพชุมชน แล้วให้ผู้เรียนร่วมกัน การจัดทำผลงาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอผลการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน โดยมีผู้สอนคอยแนะนำ และควบคุมให้การ
ผลิตผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง 

2. ระหว่างการทำงานผู้สอนมีการประเมินผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการ
สร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
การใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์ คาบเรียนที่ 11และ 12 

- การจัดทำส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอผลการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
ข้ันท่ี 4 ข้ันประเมินผล 

คาบเรียนที่ 13 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งเป็นกลุ่มท่ีลงศึกษาสภาพชุมชน และให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ

ผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มละ 6-8 นาที 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ของแต่ละกลุ่ม ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนคนอื่นๆ สนใจ 
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คาบเรียนที่ 13 

- การนำเสนอส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอผลการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน 

คาบเรียนที่ 14 
1. ผู้สอนให้ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ สู่นักเรียน

ระดับช้ันอื่นๆ 
2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
3. ผู้เรียนทำแบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
5. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปส่ิงท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์           
สื่อการเรียนรู้ 

- ภาพจากดาวเทียมในเว็บไซต์ Google earth 
- เอกสาร“แจ้งความกระทรวงนครบาล” ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 19 หน้า 464 
- เอกสารประกาศเรื่องยุบรวมท้องท่ีบางมณฑลและบางจังหวัด 
- เอกสารพระราชบัญญัติโอนการปกครอง อำเภอหนองจอกมาขึ้นจังหวัดพระนคร พ.ศ. 

2475 
- รายการสารคดี BANGKOK STORIES เท่ียวตลาดร้อยปีเรียนรู้วิถีชุมชนเก่า เขตหนองจอก 
- ส่ือประกอบการสอน Power Point 
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กิจกรรมที่ 1 
หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา                          

ชื่อกิจกรรม  ประเพณีและความเชื่อของชุมชนในเขตหนองจอก 
 
 

คำช้ีแจง:  ให้สมาชิกในกลุ่มจัดทำแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ประเพณีและความเช่ือของชุมชน
ในเขตหนองจอก โดยสามารถสร้างสรรค์ประเด็นนำเสนอและออกแบบให้มีความสวยงาม 
โดยเลือกทำ ตามประเด็นที่กำหนดให้ กลุ่มละ 1 เรื่อง 

 - กลุ่มชาวไทยพุทธ 
 - กลุ่มชาวไทยมุสลิม 
 - กลุ่มไทยรามัญ (มอญ) 
 - กลุ่มชาวคริสต์ 
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กิจกรรมที่ 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา                          

ชื่อกิจกรรม  การวางแผนการลงพื้นที่ศกึษาชุมชน 
 

 
คำช้ีแจง:  ให้สมาชิกในกลุ่มจัดทำแผนผังมโนทัศน์แสดงขั้นตอนการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน 
ในพื้นที่เขตหนองจอกที่นักเรียนสนใจ โดยให้มีรายละเอียดหัวข้อปรากฏในแผนผังมโน
ทัศน์ ดังนี้ 
 
  
 1. ช่ือเรื่องท่ีศึกษา (หัวข้อเรื่อง) 
 2. ช่ือกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม 
 3. สถานท่ี/แหล่งเรียนรู ้
 4. การวางแผน   
  - กำหนดโครงร่างการลงพื้นที่ 
  - การแบ่งหน้าที่การทำงาน 
  - การติดต่อประสานงาน 
  - การวางแผนขั้นตอน/รูปแบบ/วิธีการ การเก็บข้อมูล 
  - งบประมาณ 
  - วัสดุ อุปกรณ์ 
 5. การดำเนินการ 
  - การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล 
 6. การตรวจสอบ 
  - คาดการณ์ปัญหา/อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 
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กิจกรรมที่ 3  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา                          
ชื่อกิจกรรม  แผนที่เดินดินจากการสำรวจพื้นที่ชุมชน 

 
 
คำช้ีแจง:  ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันจัดทำแผนที่เดินดิน จากการสำรวจพื้นที่สำรวจชุมชน
ของนักเรียนโดยให้ระบุสัญลักษณ์ต่าง รวมทั้งสถานที่สำคัญให้สัมพันธ์กับสภาพจริง 

แผนท่ีเดินดิน  
บริเวณ ............................................................... 
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แบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คำชี้แจง 
 1. แบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัติตนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 
 2. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับ
พฤติกรรม/การปฏิบัติ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
           (5) เป็นประจำ    หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  ทุกครั้ง     
  (4) บ่อยครั้ง       หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  บ่อยครั้ง 
  (3) บางครั้ง        หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  เป็นบางครั้ง 
  (2) ไม่ค่อยปฏิบัติ  หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้น  นาน ๆ ครั้ง 
  (1) ไม่ปฏิบัติเลย   หมายถึง นักเรียนไม่มีการปฏิบัติตนตามข้อความนั้นเลย    
 3. พฤติกรรมการปฏิบัติจริงท่ีนักเรียนตอบในแต่ละข้อนั้น ไม่มีระดับใดถูกหรือผิด และไม่มี
ผลต่อการเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด คำตอบของนักเรียนจะใช้สำหรับการวิจัยเท่านั้น ซึ่งผลการ
วิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์โดยรวม ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนตอบตามความรู้สึกหรือส่ิงท่ีนักเรียน
ปฏิบัติตามความเป็นจริงให้มากท่ีสุด 
 4. ขอให้นักเรียนทำให้ครบทุกข้อ 

 
 

ข้อ 
 
 

 
 

ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติตน 
(5

) เ
ปน็

ปร
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ำ 
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)  

บอ่
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ทักษะหลักที่ 1 ทักษะการคิด  
 
1 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ 
มีการตรวจสอบข้อมูลของข่าวออนไลน์ก่อนเผยแพร่อยูเ่สมอ 

     

2 แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นออกจากกันได้      
3 นำข้อสรุปร่วมของปัญหาต่างๆ มากำหนดทิศทางการทำงานได้      
4 นำเสนอมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างจากข้อสรุปของคนอื่นๆ ได้      
 
5 

ทักษะการคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ 
สามารถคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ให้น่าสนใจกว่าผู้คิดค้น 

     

6 ใหค้ำแนะนำท่ีดีกับคนรอบข้างเมื่อมีปัญหาในการทำงาน      
7 คิดสร้างผลงานได้มีความโดดเด่นแปลกใหม่ และมีความทันสมัย      
8 ประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆ ทดแทนวัสดุหายาก ได้ในยามจำเป็น      
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9 

ทักษะการคิดคำนวณ 
ใช้มาตราช่ังตวงวัดของไทยและสากล ได้คล่องแคล่ว 

     

10 คำนวณรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ได้อย่างสมดุลกัน      
11 ติดตามข้อมูลสถิติในชีวิตประจำวัน เช่น อุณหภูมิ ค่าฝุ่นละออง 

ราคาน้ำมัน ค่าเงินบาท เพื่อวางแผนการใช้ชีวิต 
     

12 คิดคำนวณราคาสินค้าจากป้ายลดราคาโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข      
 

13 
ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ใกล้เคียงความเป็นจริง 

     

14 สืบหาสาเหตุได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน      
15 สามารถวางแผนรับมือหรือแก้ไขปัญหาได้หลายวิธี      
16 สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จมากกว่าล้มเหลว      
ทักษะหลักที่ 2 ทักษะการเรียนรู้  

 
17 

ทักษะการรู้สารสนเทศ 
ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อสืบค้นข้อมูลในการทำงาน 

     

18 เข้าใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ได้ตรงตาม
หน้าท่ีบริการของหน่วยงานนัน้ๆ 

     

19 เลือกใช้วิธีการบันทึกข้อมูล ท่ีนำไปใช้ต่อได้อย่างสะดวก      
20 ตรวจสอบความถูกต้อง และอ้างอิงข้อมูลก่อนนำไปใช้เสมอ      
 

21 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 
วางแผนการเรียนรู้ และลำดับความสำคัญก่อนหลังได้ 

     

22 ต้ังเป้าหมายความสำเร็จไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู ้      
23 รู้ศักยภาพของตน เพื่อใช้วางแผนกำหนดทิศทางการเรียนรู้ให้

เหมาะสม 
     

24 ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองเป็นระยะๆ       
 

25 
ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ 
ชอบการทำงานเป็นกลุ่ม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

     

26 สามารถแยกแยะเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้       
27 ให้อภัยผู้อื่นเสมอ เมื่อผู้นั้นสำนึกผิดอย่างจริงใจ      
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28 สามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามได้ในแต่ละสถานการณ์      
 

29 
ทักษะการวิจัย 
สังเกตและต้ังคำถามกับส่ิงแปลกใหม่อยู่เสมอ 

     

30 วิเคราะห์สาเหตุจุดร่วมของปัญหาและหาทางแก้ไขได้      
31 ชอบทดลองในส่ิงท่ีไม่มีใครเคยทำมาก่อน      
32 ชอบนำข้อเสนอแนะจากงานวิจัยมาคิดต่อยอด และทดลองปฏิบัติ      
ทักษะหลักที่ 3 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
33 

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต่ืนเต้นและอยากทดลองใช้โปรแกรมใหม่ๆ ท่ีมีการเปิดตัว 

     

34 สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีช่วยอำนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

     

35 การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตมักเป็นส่ิงแรกที่ทำ เมื่อมีข้อสงสัย      
36 สามารถแนะนำใหค้ำปรึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีให้คนรอบข้างได้      
 

37 
ทักษะการสื่อสาร 
มีวิธีการส่ือสารกับเพื่อนหลากหลายวิธี 

     

38 ส่ือสารกับเพื่อนทางสายตาและท่าทางได้ เมื่อมีความจำเป็น      
39 สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้      
40 กล่าวสนทนาในท่ีประชุมชน ตามโอกาสต่างๆ ได้      
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
เร่ือง หนองจอกบางกอกสุดบูรพา 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส30232                                           ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คำชี้แจง  1. ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลาในการทำ 50 นาที  
            2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมาย X ลงใน
กระดาษคำตอบ 
 
1. ข้อใดเป็นการนำขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ของเขตหนองจอก มาใช้ประโยชน์ทางด้านผังเมือง  

ก. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำ 
ข. เป็นพื้นท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมโลหะหนัก  
ค. เป็นศูนย์รวมที่ต้ังหน่วยงานราชการของกรงุเทพมหานคร 
ง. เป็นพื้นท่ีแก้มลิง เพื่อรับน้ำฝ่ังพื้นท่ีด้านกรุงเทพตะวันออก 

2. หากเปรียบแม่น้ำเจ้าพระยาเปน็เสน้เลือดใหญ่ของประเทศ แล้วข้อใดคือคลองที่เปรียบดังเสน้
เลือดใหญ่ของพื้นทีเ่ขตหนองจอก  

ก. คลองลำไทร 
ข. คลองแสนแสบ 
ค. คลองหลวงแพ่ง 
ง. คลองนครเนื่องเขต 

3. ข้อใดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เหมาะกับสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่เขตหนองจอก  
ก. ธุรกิจด้านขนส่งมวลชน 
ข. ธุรกิจบันเทิง และนันทนาการ 
ค. ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรกรรม 
ง. ธุรกิจการผลิตช้ินส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ข้อใดคือลักษณะภูมิประเทศของ “โคก”  
ก. ท่ีลาดชันลงสู่แม่น้ำ หรือปากอ่าว 
ข. ลักษณะท่ีลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี 
ค. ท่ีดินท่ีนูนสูงขึ้น หรือเรียกว่าท่ีดอน 
ง. พื้นท่ีโค้งตวัดของลำน้ำ ท่ีขาดจากแม่น้ำสายหลัก 

5. ข้อใดไม่ใชพ่ืชพรรณธรรมชาติ ท่ีนำมาต้ังเป็นชื่อของเขตปกครองในพื้นทีเ่ขตหนองจอก  
ก. ผักชี 
ข. กระทุ่ม 
ค. ต้อยติ่ง 
ง. ทองหลาง 
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6. ข้อใดเป็นชือ่ภูมินามของคำว่า “คลอง” ที่อยูใ่นพืน้ที่ปกครองของเขตหนองจอก 
ก. คลองจ่ัน 
ข. คลองเตย 
ค. คลองสามวา 
ง. คลองสิบสอง 

7. ข้อใดแสดงถึงลักษณะภูมิประเทศของคำว่า “คู”้ ได้ถูกต้อง  
ก. เป็นลักษณะพื้นท่ีปากอ่าวท่ีแม่น้ำไหลลงสู่ทะเล 
ข. เป็นท่ีลาดชัน มีพืชพรรณธรรมชาติขึ้นอยู่หนาแน่น 
ค. เป็นพื้นท่ีราบ มีแอ่งน้ำ หนองน้ำ และมีน้ำขังตลอดปี 
ง. เป็นพื้นท่ี ป่าละเมาะ มีพืชพรรณเด่นขึ้นอยู่อย่างเบาบาง 

8. สภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลายถือเป็นประโยชน์และจุดแข็งของเขตหนองจอกอย่างไร  
ก. ทำให้ราคาท่ีดินเพิ่มสูงขึ้น 
ข. ทำให้เกิดแรงจูงใจในการตั้งโรงงาน 
ค. ทำให้คนในพื้นท่ีสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
ง. ทำให้พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นแก้มลิงในการรับน้ำด้านกรุงเทพตะวันออก 

9. ข้อใดเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เขตหนองจอก 
ก. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ข. การเทปูนปิดหน้าดินเพื่อสร้างโรงงาน 
ค. การสัญจรโดยใช้รถยนต์แทนเรือโดยสาร 
ง. การใช้ปุ๋ยเคมีแทนปุ๋ยอินทรีย์ในการนาข้าว 

10. ประวัติศาสตร์เขตหนองจอก เร่ิมปรากฏในเอกสารราชการคร้ังแรก ในสมัยรัชกาลใด  
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ง. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

11. ข้อใดคือบทบาทของเขตหนองจอก ที่ปรากฏในเอกสาร “แจ้งความกระทรวงนครบาล”  
      ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 19 หน้า 464  

ก. มีฐานะเป็นเมือง ขึ้นตรงกับจังหวัดพระนคร 
ข. มีฐานะเป็นอำเภอ ข้ึนตรงกับจังหวัดมีนบุรี 
ค. มีฐานะเป็นอำเภอ ข้ึนตรงกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ง. มีฐานะเป็นเขตหนองจอก จนกระท่ังถึงในปัจจุบัน 

12. ข้อใดคือเอกสารราชการ ที่เป็นจุดเร่ิมแสดงการดำรงฐานะเป็นเขตหนองจอกมาจนถึงปัจจุบัน  
ก. ประกาศเรื่องยุบรวมท้องท่ีบางมณฑลและบางจังหวัด 
ข. “แจ้งความกระทรวงนครบาล” ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 19 หน้า 464 
ค. “แจ้งความกระทรวงมหาดไทย” ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 19 หน้า 464 
ง. พระราชบัญญัติโอนการปกครอง อำเภอหนองจอกมาข้ึนจังหวัดพระนคร พ.ศ. 2475 
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13. ข้อใดคือข้อสันนิษฐานถึงที่มาคำว่า “คลองเจ๊ก” อันเป็นชื่อเดิมของคลองแสนแสบ  
ก. เป็นคลองท่ีขุดขึ้นโดยแรงงานชาวจีน 
ข. เป็นคลองท่ีชาวจีนใช้สัญจรไปมาระหว่างพระนครกับแปดริ้ว 
ค. เป็นคลองท่ีชาวจีนระดมจัดหาทุนเพื่อเป็นค่าจ้างในการขุดคลอง 
ง. เป็นคลองท่ีมีชาวจีนต้ังถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่นท้ังสองฝ่ังคลอง 

14. ที่มาของชื่อ “คลองแสนแสบ” มีความสัมพันธ์กับข้อสนันิษฐานในข้อใด  
ก. น้ำในคลองเมื่อตักขึ้นมาอาบทำให้เกิดอาการแสบร้อน 
ข. เป็นคลองท่ีมีสีของน้ำค่อนข้างแสบตา เมื่อมองกระทบกับแสงแดด 
ค. เป็นคลองท่ีมียุงชุกชุมมาก เมื่อโดนกัดทำให้เกิดอาการแสบและคัน 
ง. เป็นช่ือท่ีมาจากผู้นำในการขุดคลอง ต้องการให้ใช้ช่ือคลองแสนแสบมาต้ังแต่ต้น 

15. การขุดคลองแสนแสบมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองตรงกับข้อใด  
ก. เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรม 
ข. เพื่อเช่ือมต่อการเดินทางไปเมืองฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี 
ค. เพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเย่ียมราษรในหัวเมืองต่างๆ 
ง. เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม และการศึกสงครามกับเขมรทางด้านตะวันออก 

16. การอพยพของชาวมุสลิมมาต้ังถ่ินฐานในเขตหนองจอก เป็นผลมาจากเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ในข้อใด   

ก. กบฏบวรเดช 
ข. กบฏเจ้าอนุวงศ์ 
ค. กบฏเงี้ยวเมืองแพร ่
ง. กบฏหัวเมืองภาคใต้ 

17. ข้อใดคือสถานที่ ที่เปน็ศูนย์กลางของคริสตจักรในพื้นที่เขตหนองจอก  
ก. โบสถ์เซนเทเรซา 
ข. โบสถ์พระแม่มารีย์ 
ค. โบสถ์ซางตราครู้ส 
ง. โบสถ์แม่พระฟาติมา 

18. กลุ่มคนมอญในพื้นที่เขตหนองจอก ส่วนใหญ่ขยายตัวมาจากพื้นที่ในข้อใด  
ก. อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
ข. อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 
ค. อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ง. อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

19. บุคคลสำคัญในข้อใดที่มีบทบาทและความสำคัญในประวัติศาสตร์ของเขตหนองจอก  
ก. พระยาภักดีนรเศรษฐ 
ข. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
ค. เจ้าพระยาบดินทรเดชา 
ง. เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี 
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20. ข้อใดคือบทบาทสำคัญของ นายเลิศ เศรษฐบุตร ที่มีต่อพื้นที่เขตหนองจอก  
ก. ก่อตั้งโรงงานน้ำแข็งในเขตหนองจอก 
ข. เป็นผู้นำชาวบ้านในการสร้างวัดหนองจอก 
ค. ริเริ่มกิจการเดินเรือเมล์ขาวในคลองแสนแสบ 
ง. ผู้นำแรงงานชาวบ้านในการขุดคลองแสนแสบ 

21. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ของเขตหนองจอก  
ก. ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของเขตหนองจอก 
ข. ทำให้เห็นถึงพัฒนาการของเขตหนองจอกในช่วงเวลาต่างๆ 
ค. ทำให้ทราบว่าเขตหนองจอกมีความสำคัญและโดดเด่นกว่าเขตอื่น ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง 
ง. ทำให้สามารถเช่ือมโยงความเหตุการณ์สำคัญของเขตหนองจอกท่ีส่งผลต่อปัจจุบัน 

22. ข้อใดไม่ใชป่ระเพณีของชาวมอญ ในเขตหนองจอก  
ก. แห่ธงตะขาบ 
ข. เล่นสะบ้าหนุ่มสาว 
ค. งานสงกรานต์ไทรามัญ 
ง. ประเพณีปอยส่างลอง 

23. หากนักเรียนไปร่วมงานบุญหรืองานพิธีต่างๆ ของชาวมอญ นักเรียนจะไม่พบอาหารในข้อใด 
ก. ข้าวยำ 
ข. ข้าวแช่ 
ค. แกงบอน 
ง. แกงกระเจ๊ียบ 

24. ข้อใดคือสัญลักษณ์ที่เป็นจุดสังเกตว่า เป็นวัดของชาวมอญ  
ก. เสาหงส์ 
ข. รูปป้ันสิงห์ 
ค. รูปจิตรกรรมนกยูง 
ง. งานปูนปั้นนกหัสดีลิงค์ 

25. การละเล่นใดที่มีกุศโลบายแฝง เพื่อให้หนุ่มสาวชาวมอญได้มีโอกาสใกล้ชิดกัน  
ก. มอญซ่อนผ้า 
ข. การเล่นสะบ้า 
ค. การขนทรายเข้าวัด 
ง. การก่อพระเจดีย์ทราย 

26. เทศกาลใดของชาวมุสลิม จัดขึ้นเพื่อการเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านนาบีมูฮัมหมัด  
ก. งานเมาลิด 
ข. งานเล้ียงน้ำชา 
ค. งานวันฮารรีายอปอซอ 
ง. งานวันฮารรีายอหัจญี 
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27. ข้อใดคือสถานที่ใช้สำหรับจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย  
ก. มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี 
ข. มัสยิดต้นสน กรุงเทพมหานคร 
ค. ศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิดดาริสสลาม หัวหมาก 
ง. ศูนย์กิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก 

28. ข้อใดคือชนิดของไก่ที่นิยมเลี้ยงกันในพื้นทีเ่ขตหนองจอก  
ก. ไก่ไข ่
ข. ไก่ชน 
ค. ไก่เนื้อ 
ง. ไก่แจ้ 

29. ข้อใดเป็นจุดเด่นของชุมชนอิสลามลำไทร ทีน่ำเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร  
ก. ใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาชุมชน 
ข. ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกิจกรรมของชุมชน 
ค. นำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของความเป็นชุมชนอิสลาม 
ง. นำมาประยุกต์เพื่อขับเคล่ือนเป็นแรงจูงใจการท่องเท่ียวในเชิงพาณิชย์ 

30. ข้อใดเป็นงานหัตถกรรมที่มีลักษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เขตหนองจอก  
ก. สานสุ่มดักปลา 
ข. ทำกรงนกเขา 
ค. ทอเส่ือจากกก 
ง. จักสานไม้กวาดจากหญ้าตองกง 

31. ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า กรงนกเขา ให้มีราคาสูงขึ้น  
ก. นำเข้าพิธีปลุกเสกเพื่อความขลัง 
ข. นำไปจำหน่ายสถานท่ีท่ีมีความหรูหรา 
ค. นำเข้าวัสดุจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต 
ง. เพิ่มความสวยงามของสินค้า โดยการตกแต่งประดับมุกและกระจกสี 

32. ข้อใดคือแหล่งเรียนรู้ ที่ให้ความรู้ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของเขตหนองจอก  
ก. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา 
ข. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ 
ค. ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย 
ง. ชุมชนอิสลามลำไทร คอยรุตต๊ักวา 

33. สายพันธุ์ข้าวชนิดใดมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นทีเ่ขตหนองจอก  
ก. ข้าวพันธุ์เสาไห้ 
ข. ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 
ค. ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 
ง. ข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว 
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34. ข้อใดเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพของประชาชนในพืน้ที่หนองจอก  
ก. เลือกประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น 
ข. ผู้คนเปล่ียนมาทำอาชีพค้าขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น 
ค. ประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 
ง. มีการพัฒนาต่อยอดการเกษตรท่ีเน้นการผสมผสาน มากกว่าการปลูกพืชเชิงเด่ียว  

35. ข้อใดเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม ของพื้นที่     
เขตหนองจอก  

ก. ท่ีดินมีราคาเพิ่มสูงขึ้น 
ข. สภาพอากาศท่ีเป็นมลพิษ 
ค. มีการว่างงานของประชาการลดลง 
ง. การเข้ามาของแรงงานชาวต่างชาติในพื้นท่ีเป็นจำนวนมาก 

36. การสัญจรทางน้ำที่ลดลง ส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นทีเ่ขตหนองจอกอย่างไร  
ก. มีการทำประมงน้ำจืดเพิ่มมากขึ้น 
ข. ทำให้เกิดความซบเซาของตลาดสินค้า บริเวณริมท่าในอดีต 
ค. ประชาชนเข้าจับจองพื้นท่ีสองฝ่ังคลองเพื่อทำเกษตรกรรม 
ง. รัฐบาลลงทุนในการสร้างถนนเพิ่มมากขึ้น ทำให้แรงงานในพื้นท่ีมีงานทำ 

37. โครงการของรัฐบาลในข้อใด ที่ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจในพื้นที่เขตหนองจอก  
ก. โครงการชิม ช้อป ใช้ 
ข. การสร้างรถไฟฟ้าสายมีนบุรี แคราย 
ค. การพัฒนาส่วนเช่ือมต่อขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ง. การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อยกระดับการเป็นระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ 

38. ภัยพิบัติทางธรรมชาติในข้อใด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอาชีพของประชาชนในพื้นที่เขต     
หนองจอก  

ก. อุทกภัย  ข.  วาตภัย 
ค. ไฟป่า  ง.  การกัดเซาะชายฝ่ัง 

39. ข้อใดเป็นวิธีการที่เหมาะสมและคุ้มค่าในประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเขตหนองจอก  
ก. ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ริมทางหลวง 
ข. เปิดขายแพ็กเกจท่องเท่ียวตามงานมหกรรมต่างๆ 
ค. ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสังคมออนไลน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ง. เชิญนักร้อง นักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

40. ข้อใดเป็นแนวทางในการอนุรักษ์อาชีพด้ังเดิมของชาวหนองจอกให้มีความยั่งยืน  
ก. เน้นผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศ 
ข. ทำอาชีพด้ังเดิมด้วยใจรัก โดยไม่คำนึงถึงกำไรขาดทุน 
ค. รวมกลุ่มเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลให้เข้ามาดูแล 
ง. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เพื่อรบัทราบความต้องการของคนในพื้นท่ี และ

เน้นส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นระบบ 
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ชื่อผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ................................................................................... ชั้น ม.4/……. 
 รายชื่อผู้จัดทำ 

1………………………………………………………………………………….…………… เลขท่ี..................... 
2……………………………………………………………………………….……………   เลขท่ี..................... 
3………………………………………………………………………………….…………..  เลขท่ี..................... 
4…………………………………………………………………………….………………… เลขท่ี..................... 
5…………………………………………………………………………….………………… เลขท่ี..................... 
6…………………………………………………………………………….………………… เลขท่ี..................... 
7…………………………………………………………………………….………………… เลขท่ี..................... 

 
คำชี้แจง : ให้ผู้ประเมินทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพตามรายการประเมิน 
              เกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าของแบบประเมินความสามารถในการ
สร้างผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 
 3 หมายถึง  ดี 
 2 หมายถึง  ปานกลาง 
 1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 

 
ข้อ 

 
รายการ 

 

คะแนน  
คะแนน 3 2 1 

ด้านที่ 1 การวางแผนการทำงาน (15 คะแนน) 
1 การกำหนดเรื่องท่ีศึกษา    ……………. 
2 การสะท้อนคิดเพื่อวิเคราะห์เรื่องท่ีศึกษา    ……………. 
3 การวางแผนสำรวจชุมชนเพื่อผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์    ……………. 
4 นำเสนอโครงร่างการวางแผนสำรวจชุมชนเพื่อปฏิบัติงาน    ……………. 
5 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์    ……………. 

ด้านที่ 2 กระบวนการทำงาน (30 คะแนน) 
6 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการดำเนินงาน    ……………. 
7 การสำรวจพื้นท่ีชุมชน เพื่อปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนท่ีกำหนด    ……………. 
8 การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    ……………. 

แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ 

 
รายการ 

คะแนน  
คะแนน 3 2 1 

 
9 การบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา    ……………. 
10 การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา    ……………. 
11 การเรียบเรียงและสรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา    ……………. 
12 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดกระทำข้อมูลเพื่อสร้างส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
   ……………. 

13 การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงการทำงาน    ……………. 
14 ความรับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม    ……………. 
15 ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน    ……………. 
ด้านที่ 3 ผลงานและการนำเสนอ (15 คะแนน) 
16 ความเหมาะสมของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
   ……………. 

17 องค์ประกอบศิลป์ของผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์    ……………. 
18 ความคิดสร้างสรรค์ของผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์    ……………. 
19 การนำเสนอผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์    ……………. 
20 การตอบข้อซักถามในการนำเสนอผลงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์    ……………. 

รวม 60 คะแนน ……………. 
 
ระดับคุณภาพ 
 42 – 60     คะแนน    ดี 
 30 – 41     คะแนน    ปานกลาง 
 ต่ำกว่า 30   คะแนน    ปรับปรุง 
 
     ลงชื่อ .................................................... ผูป้ระเมิน 
              (.............................................................) 
                                                                   .........../............/........... 
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ด้านท่ี 1 การวางแผนการทำงาน (15 คะแนน) 
1. การกำหนดเร่ืองที่ศึกษา 

3 หมายถึง ระบุความสนใจ ความสำคัญตรงตามวัตถุประสงค์ ได้มากกว่า 5 ข้อ  
2 หมายถึง ระบุความสนใจ ความสำคัญตรงตามวัตถุประสงค์ ได้ 3 - 5 ข้อ 
1 หมายถึง ระบุความสนใจ ความสำคัญตรงตามวัตถุประสงค์ ได้น้อยกว่า 3 ข้อ 

 
2. การสะท้อนคิดเพื่อวิเคราะห์เรื่องที่ศึกษา 

3 หมายถึง แลกเปล่ียนความคิดเห็น วิเคราะห์จุดเด่นและประโยชน์ของเรื่องท่ีเลือก ได้อย่างเป็นระบบ       
มีความสมเหตุสมผล 

2 หมายถึง แลกเปล่ียนความคิดเห็น วิเคราะห์จุดเด่นและประโยชน์ของเรื่องท่ีเลือก ได้อย่างเป็นระบบ      
แต่ไม่สมเหตุสมผล 

1 หมายถึง แลกเปล่ียนความคิดเห็น วิเคราะห์จุดเด่นและประโยชน์ของเรื่องท่ีเลือก ได้ไม่เป็นระบบ 
  

3. การวางแผนสำรวจชุมชนเพื่อผลิตสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
3 หมายถึง วางแผนการปฏิบัติงาน เรียงลำดับเป็นขั้นตอน มีรายละเอียดครบทุกข้อ 
2 หมายถึง วางแผนการปฏิบัติงาน เรียงลำดับเป็นขั้นตอน แต่ขาดรายละเอียดไป 1-2 ข้อ 
1 หมายถึง วางแผนการปฏิบัติงาน ไม่เป็นลำดับเป็นขั้นตอนและขาดรายละเอียด  

 
4. นำเสนอโครงร่างการวางแผนสำรวจชุมชนเพื่อปฏบิัติงาน 

3 หมายถึง นำเสนอโครงร่างได้เป็นระบบ มีความยืดหยุ่น อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้จริง 
2 หมายถึง นำเสนอโครงร่างได้เป็นระบบ มีความยืดหยุ่น แต่ไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 
1 หมายถึง นำเสนอโครงร่างไม่อย่างเป็นระบบ ไม่มีความยืดหยุ่น  

 
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3 หมายถึง ระบุแหล่งเรียนรู้ หรือ วิทยากร ได้มากกว่า 5 แหล่ง 
2 หมายถึง ระบุแหล่งเรียนรู้ หรือ วิทยากร ได้ 3 - 5 แหล่ง 
1 หมายถึง ระบุแหล่งเรียนรู้ หรือ วิทยากร ได้น้อยกว่า 3 แหล่ง 

 

เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการสร้างผลงานสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
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ด้านท่ี 2 กระบวนการทำงาน (30 คะแนน) 
6. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการดำเนินงาน 

3 หมายถึง การจัดเตรียมมีความสมบูรณ์ทุกครั้ง 
2 หมายถึง การจัดเตรียมสมบูรณ์เป็นบางครั้ง 
1 หมายถึง ขาดการเตรียมความพร้อม 

 
7. การสำรวจพื้นที่ชุมชน เพื่อปฏิบัติตามวิธีการและข้ันตอนที่กำหนด 

3 หมายถึง ปฏิบัติได้ถูกต้อง มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ 
2 หมายถึง ปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้แนะนำบางส่วน มีการปรับปรุงแก้ไขบ้าง 
1 หมายถึง ปฏิบัติสับสนไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 

 
8. การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

3 หมายถึง มีการทักทาย ซักถามพูดคุยกับผู้ให้ความรู้และบุคคลรอบข้าง อย่างสม่ำเสมอ 
2 หมายถึง มีการทักทาย ซักถามพูดคุยกับผู้ให้ความรู้และบุคคลรอบข้าง ตามท่ีครูแนะนำ 
1 หมายถึง ไม่มีการทักทาย ซักถามพูดคุยกับผู้ให้ความรู้และบุคคลรอบข้าง 

 
9. การบันทึกข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

3 หมายถึง บันทึกข้อมูลข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา ครบทุกข้อ 
2 หมายถึง บันทึกข้อมูลข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา ขาดไป 1-2 ข้อ 
1 หมายถึง บันทึกข้อมูลข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา ขาดมากกว่า 3 ข้อ 

 
10. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

3 หมายถึง มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ทุกครั้ง 
2 หมายถึง มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา เป็นบางครั้ง 
1 หมายถึง ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ในทุกครั้ง 

 
11.  การเรียบเรียงและสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

3 หมายถึง จัดกระทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีการอ้างอิงท่ีมาได้ถูกต้องสมบูรณ์ในทุกครั้ง 
2 หมายถึง จัดกระทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีการอ้างอิงบ้าง ในบางครั้ง 
1 หมายถึง จัดกระทำข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาดการอ้างอิง ในทุกครั้ง 
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12. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดกระทำข้อมูลเพื่อสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
3 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้โปรแกรมผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความ

สมบูรณ์ของผลงาน 
2 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ แต่ยังขาดทักษะการใช้โปรแกรมผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิด

ความสมบูรณ์ของผลงาน 
1 หมายถึง ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

 
13. การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงการทำงาน 

3 หมายถึง รู้สภาพปัญหาการทำงาน และกระตือรือร้นในการแก้ไขและปรับปรุงงาน ในทุกครั้ง 
2 หมายถึง รู้สภาพปัญหาการทำงาน แต่ไม่กระตือรือร้นในการแก้ไขและปรับปรุงงาน ในบางครั้ง 
1 หมายถึง ขาดความเข้าใจในสภาพปัญหาการทำงาน ไม่กระตือรือร้นในการแก้ไขและปรับปรุงงาน 

 
14. ความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 

3 หมายถึง สมาชิกปฏิบัติตนตามบทบาทอย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบ ครบทุกคนในกลุ่ม 
2 หมายถึง สมาชิกปฏิบัติตนตามบทบาท ขาดความรับผิดชอบบ้าง เป็นบางคนในกลุ่ม 
1 หมายถึง สมาชิกปฏิบัติตนตามบทบาทไม่ถูกต้อง ขาดความรับผิดชอบท้ังกลุ่ม 

 
15. ความมีระเบียบวินัยในการปฏบิัติงาน 

3 หมายถึง มีระเบียบวินัยในการทำงาน และทำตามข้อตกลงทุกข้อ 
2 หมายถึง มีระเบียบวินัยในการทำงาน และทำผิดข้อตกลง 1-2 ข้อ 
1 หมายถึง มีระเบียบวินัยในการทำงานบ้าง และทำผิดข้อตกลงมากกว่า 3 ข้อ 

 
 

ด้านท่ี 3 ผลงานและการนำเสนอ (15 คะแนน) 
16. ความเหมาะสมของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3 หมายถึง โปรแกรมท่ีใช้ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมกับเรื่องท่ีต้องการนำเสนอ 
มีการสืบค้นข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของ
ผลงาน 

2 หมายถึง โปรแกรมท่ีใช้ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมกับเรื่องท่ีต้องการนำเสนอ 
แต่ไม่มีการสืบค้นข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม  

1 หมายถึง โปรแกรมท่ีใช้ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่เหมาะสมกับเรื่องท่ีต้องการนำเสนอ 
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และไม่มีการสืบค้นข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 
 

17. องค์ประกอบศิลป์ของผลงานสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
3 หมายถึง การจัดองค์ประกอบภาพ เสียง กราฟิก มีความน่าสนใจ การจัดวางเนื้อหา เป็น

ลำดับขั้นตอน 
2 หมายถึง การจัดองค์ประกอบภาพ เสียง กราฟิก มีความน่าสนใจ การจัดวางเนื้อหา 

วกวนไม่เป็นระบบ 
1 หมายถึง การจัดองค์ประกอบภาพ เสียง กราฟิก ไม่น่าสนใจ การจัดวางเนื้อหา วกวนไม่

เป็นระบบ 
 

18. ความคิดสร้างสรรค์ของผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3 หมายถึง มีการเพิ่มเทคนิคพิเศษอื่นๆ ท่ีแสดงออกถึงความริเริ่มสร้างสรรค์ อันส่งเสริม

ให้ผลงานมีความน่าสนใจมากขึ้น 
2 หมายถึง มีการเพิ่มเทคนิคพิเศษอื่นๆ ท่ีแสดงออกถึงความริเริ่มสร้างสรรค์ แต่รบกวน

เนื้อหาหลักของงาน 
1 หมายถึง ไม่มีการเพิ่มเทคนิคพิเศษอื่นๆ ท่ีแสดงออกถึงความริเริ่มสร้างสรรค์  

 
19. การนำเสนอผลงานสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 

3 หมายถึง นำเสนอเป็นระบบ ลำดับข้อมูลชัดเจน ใช้เวลาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
2 หมายถึง นำเสนอเป็นระบบ ลำดับข้อมูลยังไม่ชัดเจน ใช้เวลาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
1 หมายถึง นำเสนอไม่เป็นระบบ ลำดับข้อมูลสับสน ใช้เวลาเกินเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 
20. การตอบข้อซักถามในการนำเสนอผลงานสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 

3 หมายถึง การตอบข้อซักถามชัดเจน ยกตัวอย่างประกอบ เช่ือมโยงเป็นเหตุผลท่ีสัมพันธ์
กัน 

2 หมายถึง การตอบข้อซักถามชัดเจน ยกตัวอย่างประกอบ แต่ขาดการเช่ือมโยงเป็นเหตุผล       
ท่ีสัมพันธ์กัน 

1 หมายถึง การตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน ไม่มีการยกตัวอย่างประกอบ 
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ภาคผนวก ง  
รูปภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบการวิจัย 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้ันการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ข้ันวางแผนเตรียมความพร้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
    

 
 
 

  
 

  
 

  

รูปภาพประกอบการวิจัย 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้ันการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 ข้ันดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 
 

 
 

  
 
 
 

  
    

 
 
 

  
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบการวิจัย 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้ันการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 ข้ันสะท้อนคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 ข้ันประเมินผล 
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ภาคผนวก จ  
เอกสารประกอบการวิจัย 
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ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายวุฒิชัย  เทียมยศ 
วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2534 
สถานที่เกิด จังหวัดแพร่ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2546 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุ

ราษฎร์เจริญวิทย์) อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  
พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  
พ.ศ. 2557 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2560 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์            
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์            
จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 5 หมู ่1  ตำบลแม่ทราย   อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่   54140   
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