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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน                              

โดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย แบงเปน 2 สวน รวม 5 ขั้นตอน สวนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร มี 3 ขั้นตอน 

คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การจัดสาระและประสบการณการเรียนรู 3) การศึกษาผลการทดลอง                        

ใชหลกัสูตร   ผูใหขอมลูคอื ผูสมคัรใจเขารวมการวิจยั ไดแกผูแทนภาคีเครือขายจากองคกรภาครัฐและเอกชน 

20 คน เครือ่งมอืทีใ่ชคอื แบบบนัทกึการสนทนากลุม แบบตรวจสอบองคประกอบของหลกัสตูร วเิคราะหขอมลู

โดยใชคาเฉลี่ย รอยละ และการวเิคราะหเนื้อหา สวนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร มี 2 ขั้นตอน

คือ 1) การนําหลักสูตรไปใช 2) การสรุปผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร กลุมตัวอยาง                                    
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ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  27 คน  ไดมาโดยวิธีสุ มแบบกลุม เครื่องมือที่ใชคือ หลักสูตร 4                                  

หนวยการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะ และแบบวัดเจตคติ  วิเคราะหขอมูล

โดยใช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหเนื้อหา ผลวิจัยพบวา                    

หลักสูตร ประกอบดวย 7 องคประกอบ แตละองคประกอบสอดคลองกับสังคมพหุวัฒนธรรม ตอบสนอง                   

ความตองการของผูเรียนและชุมชน ดานประสิทธิภาพหลักสูตร หลังนําหลักสูตรไปทดลองใช นักเรียน                             

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นในระดับมากที่สุด และมีเจตคติตระหนักรู                            

คุณคาความเปนไทยและความเปนอาเซียนในระดับมาก  

คําสําคัญ  
 การพัฒนาหลักสูตร   ประชาคมอาเซียน   กระบวนการภาคีเครือขาย  มัธยมศึกษา

Abstract 
 The purposes of this study were to develop and to study the effectiveness of the curriculum. 

Divided into 2 parts, including 5 steps. Part 1 Development of the curriculum  has 3 steps:                                

1) information study, 2) curriculum compilation 3) the curriculum trial course. A total of 20 people 

participated in the development was voluntary participation in research by researchers and                         

representatives of governmental and non-governmental organizations. The research instruments 

were focus group and examination of the components of the curriculum. Data were analyzed by 

using percentages, arithmetic mean and content analysis. Part 2: The study of the effectiveness of 

the curriculum  consists of two steps: 1) curriculum implementation and 2) curriculum evaluation 

and improvement.The sample group, obtained by cluster sampling, was 27 Mathayom Suksa III 

students. The research instruments were  1) the ASEAN community curriculum 4 learning units,                 

2) a test on ASEAN knowledge  3) a collaborative skill test and 4) an attitude test on the Thai and 

the ASEAN. The percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test were employed                          

to analyze the data. The results of the research were: The curriculum had 7 components. In each 

one was consistent  with the multicultural, the needs of learners, and communities performance.                        

In aspect of the curriculum efficiency: After using this curriculum, the learning achievement of    

students had higher, had the highest level of collaboration skills with others, and acquired highly 

positive attitude of Thai and ASEAN values.   

 

Keywords 
 Curriculum Development, ASEAN Community, Partnership Process, Secondary Education  
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บทนํา
 การศึกษาเปนกุญแจสําคัญสําหรับพลเมืองของอาเซียนเพ่ือการเรียนรู และพัฒนาทักษะตางๆ                     

ที่จําเปนในการสรางอนาคตที่ดีขึ้น Ministry of Education (2014, 3) ไดเตรียมพรอมพัฒนาคนใหมีศักยภาพ

สูงขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน สงผลใหประเทศชาติกาวไป                        

ขางหนาไดอยางม่ันคงและเทาเทียมกัน  ทั้งนี้ประเทศไทยไดมีเปาหมายในการจัดการศึกษา คือการเตรียม

กําลังคนเพื่อความเขมแข็งของชาติดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางกําลังคนในตลาดแรงงาน

คอืสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเดก็และเยาวชนตองไดรบัการเตรียมความพรอมแขงขนัในตลาดแรงงาน ซึง่เศรษฐกิจ

ของชาตจิะมัน่คงได ชาติตองวางรากฐานคณุภาพของการศกึษาทีเ่ดก็และเยาวชนจะไดรบัโดยในป พ.ศ. 2558 

ประเทศไทยไดกาวสูประชาคมอาเซยีน ซึง่เปาหมายการจดัการศกึษาท่ีมคีณุภาพในชมุชนชนบท การสนบัสนนุ

การเรยีนภาษาอาเซยีน การสรางความตระหนกัเกีย่วกบัอาเซยีนใหกบัเยาวชน การสรางความรูและตระหนกั

เกี่ยวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน 

การจัดทําเน้ือหาเก่ียวกับอาเซียนรวมกัน ตลอดจนการรวมแบงปนทรัพยากรและจัดต้ังกองทุนเพ่ือ                                  

การพฒันาการศกึษาในภูมภิาค โดยนโยบายดานการศกึษาของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 Office of the Basic Education Commission (2012, 2) ไดกลาวถึง การสรางและ

พัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค                    

ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เนนการอานออก เขียนได                   

คดิวิเคราะหเปน สามารถสรางวสิยัทศัน และวางแผนอนาคตท่ีดขีองตนเองได จากขอมลูดงักลาวทาํใหผูวจิยั

ตระหนักถงึกระบวนการพัฒนาหลักสตูรท่ีมคีวามสลับซบัซอนและเก่ียวของกับคนจํานวนมาก จงึตองมีการวางแผน

อยางรอบคอบ ตองเปนไปตามหลักการพัฒนาหลักสูตร กลาวคือ ตองมีการวิเคราะหขอมลูพืน้ฐานท่ีเกีย่วของ 

การยกรางหลกัสตูรการวางแผนการนําหลกัสตูรไปใชและการประเมนิผลการใชหลักสตูร และควรศกึษาขอมลู

และความจําเปนพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรในหลายๆ ดาน ทั้งนี้แนวทางที่จะทําใหการจัดทําหลักสูตร

การศกึษาประสบความสําเร็จ ทกุฝายท่ีเกีย่วของทัง้ระดบัชาต ิชมุชน ครอบครัว และบคุคลตองรวมรบัผิดชอบ                                

โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ                       

ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน ชุมชน และตอบสนองตอ                       

ความตองการของผูเรียน  แตวิธีการทํางานรวมกันที่ผานมายังขาดทักษะการทํางานรวมกัน ชุมชน ทองถ่ิน              

จึงเปนเพียงผูสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามากกวาเปนผูรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และ                   

รวมรบัผลทีเ่กดิขึน้  ทาํใหสงผลเชงิลบตอคณุภาพของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวคดิการกระจาย  อาํนาจ

และความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ี ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน                

ใหเปนแบบรวมคิด รวมทํา ดวยกระบวนการมีสวนรวมแบบภาคีเครือขายซึ่งเปนการสรางภาคีรวมพัฒนา 

(Partnership) โดยมกีลุมบุคคล องคกรทีม่เีปาหมายรวมกนั มารวมตวักนัดวยความสมคัรใจ   เพ่ือทํากจิกรรม

ใหบรรลเุปาหมายโดยมีความเสมอภาค และเรียนรูรวมกันอยางตอเนือ่ง (Ministry of   Education, 2014, 50)
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 ดวยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความสลับซับซอนและเกี่ยวของกับคนจํานวนมากประกอบกับ                    

แนวคิดกระบวนการมีสวนรวมแบบภาคีเครือขายดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนํากระบวนการ

ภาคีเครือขายมาใช ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ กลุมของคนหรือองคกรที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษา

ในการสงเสริมความรวมมือ แลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน และทํากิจกรรมรวมกัน โดยความสมัครใจและ              

มีความเทาเทียมกันมาใชในการพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย                    

สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ในรายวชิาเพิม่เตมิ อาเซยีนศกึษาสาํหรบัพหวุฒันธรรม โดยใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามคูมือหลักสูตรอาเซียน Office of the Basic Education Commission 

(2012, 21) ใหเหมาะกบับรบิท ความตองการของทองถิน่และสงัคม เพ่ือทาํใหผูเรียนไดเขาใจการศกึษาสูโลก

ของการทํางานและไดใชประโยชนจากการเรียนรูอยางแทจริงในชีวิตประจําวัน โดยการพัฒนาหลักสูตร                        

ใหมคีณุภาพผานการประเมนิความเหมาะสมดวยกระบวนการภาคเีครอืขาย อนัจะนาํไปสูการพฒันาคณุภาพ

ผูเรียน ในทองถ่ินและชุมชนอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน                       

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

 2. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของหลกัสตูรสูประชาคมอาเซยีนโดยใชกระบวนการภาคเีครอืขายสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ทบทวนวรรณกรรม
 1. การพัฒนาหลักสูตร
  การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการหรือข้ันตอนของการตัดสินใจเลือกหาทางเลือก และ                   

การเรียนการสอนที่เหมาะสม แลวนําทางเลือกมาเชื่อมโยงกันจนเปนระบบที่สามารถปฏิบัติได นักพัฒนา

หลกัสตูรตองคาํนงึถงึภมูหิลงัขององคประกอบตางๆ อยางละเอียด และรอบคอบกอนตดัสินใจเลอืกทางเลอืก

ใดทางเลือกหนึ่ง และเมื่อตัดสินใจเลือกแลวก็ตองคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบตอส่ิงอื่นๆ                      

ซึ่งผูพัฒนาสามารถดําเนินการไดทุกระยะเวลา และตองดําเนินการใหเปนไปตามความเหมาะสม ดังน้ัน                  

Marsh & Willis (1995, 129) จึงกลาวไวและพอสรุปไดวาการพัฒนาหลกัสูตรเปนกระบวนการวางแผนและ

พัฒนาประสบการณการเรียนรูตางๆ ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน การเลือกจุดมุงหมาย                    

เนือ้หาวิชา กจิกรรมการเรียนรู   สือ่การเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล เพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีกอใหเกดิประโยชน

และประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียน ซึ่งในความหมายของหลักสูตร มีนักพัฒนาหลักสูตรไทยและตางประเทศ

ใหนิยามความหมายของหลักสูตร คือ มวลประสบการณตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียนท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีเหมาะสมซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Taba 

(1962, 11) ; Tyler (1949, 79) ; Caswell & Cambell (1935, 66) ; Good (1973, 157) ; Oliva (1992, 8-9) 
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ซึ่งนักการศึกษากลุมนี้ไดใหความหมายของหลักสูตร คือ โครงการท่ีจัดประสบการณทั้งหมดใหแกผูเรียน                   

ภายใตการดําเนินงานของโรงเรียนและในทางปฏิบัติ หลักสูตรประกอบดวยจํานวนของแผนการตางๆ                                

ที่เขียนเปนลายลักษณอักษร และมีขอบเขตกวางๆ หลากหลาย เปนแนวทางของการจัดประสบการณ                     

การเรียนรูที่ตองการ ดังนั้น หลักสูตรอาจเปนหนวย (Unit) เปนรายวิชา (Course) หรือเปนรายวิชายอยตางๆ 

(Sequence of Courses)   

 2. กระบวนการภาคีเครือขาย
  กระบวนการทํางานของเครือขายดังกลาวเปนกลยุทธที่สําคัญในการประสานความรวมมือ 

เปนการทาํงานดวยถอยทถีอยอาศยัระหวางสมาชกิและภาครีวม โดยมจีดุเริม่ตนจากการทาํงานในพืน้ทีแ่ละ

ประเดน็เลก็ๆ แลวขยายกระบวนการเปนเครอืขายทีก่วางขวางออกไป พรอมทัง้แสวงหาความรูใหม วธิกีารใหม

ทีเ่หมาะสมกวาโดยมีระบบการส่ือสารและนวัตกรรมใหมเปนเคร่ืองมือทีจ่ะสรางความหมายและความสัมพันธ

ที่ดีตอกัน การเชื่อมโยงระหวางระบบการปฏิบัติงานหรือเช่ือมโยงบทบาทของกลุมบุคคล องคกรตาง ๆ                               

ที่เปนหนวยยอยรวมตัวกันดวยความสมัครใจภายใตความตองการในวัตถุประสงครวมกัน จัดโครงสรางและ

รูปแบบการทํางานดวยระบบใหมในลักษณะสรางความรวมมือประสานงานกันในแนวราบ ระหวาง                                    

ผูที่เกี่ยวของดวยการระดมสรรพกําลัง  รวมกันกําหนดกลยุทธในการพัฒนาดวยการใหสมาชิกไดรวมคิด                    

รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมทํารวมรับผดิชอบ รวมติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชน (Ministry 

of Education, 2014, 50-55)  นอกจากน้ี Kanjanarangsanont (2008, 7) ยังไดกลาวถึงภาคีเครือขายวาเปน       

การประสานงานรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมโยงการทํางานของกลุมบุคคลหรือองคกรหลายองคกร ซึ่งมีทรัพยากร                   

มีเปาหมาย มีกลุมสมาชิกของตนเองที่มีความคิด มีความตองการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเหมือนกัน ประสานงาน

หรือรวมกันทํากิจกรรม  เพื่อแกไขปญหาหรือสนองความตองการในเร่ืองนั้นๆ โดยยึดหลักการทํางานรวมกัน 

มีความเคารพซึ่งกันและกัน มากกวาการเชื่อฟงและปฏิบัติตามผูมีอํานาจสั่งการ ซึ่งลักษณะสําคัญดังกลาว

จะชวยใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนหรือ

สถานศกึษามหีนาทีโ่ดยตรงตองใหความสาํคัญและถอืเปนโจทยใหญทีจ่ะตองดาํเนนิการ เพ่ือพัฒนาหลกัสตูร

ใหเปนไปตามหลักการและจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาโดยการประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย

ใหมสีวนรวม และมีบทบาทในการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสตูรเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักสตูรท่ีมคีณุภาพ 

มีความเหมาะสมกับนักเรียนตามบริบท และความตองการของชุมชน ทองถิ่น พรอมทั้งเหมาะสมกับยุคสมัย 

 3. การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
       การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ชวยใหผูเรียน                         

เกิดทักษะการทํางานรวมกับผู อื่น และมีเจคติที่ดีต อคุณคาความเปนไทยและความเปนอาเซียน                                           

มคีวามสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนนิชีวติประจําวนั การทํางาน และการอยูรวมกนั

ในพหุสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ 
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อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเล่ียง

พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับ Kraphajan (2009, 28);                                 

Ritthichdee (2010, 103) ; Jackson et al. (1991, 675-689) ; Parker  (1990, 16) ; Francis & Young 

(1979, 8) ; Woodcock (1989, 75 - 116) ; Mayo (1933, 71) ที่พบวา องคประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการเพ่ิม

ประสิทธภิาพของการทํางานคือ การสรางความรูสกึเปนเอกลักษณของกลุม การไดรบัการสนับสนนุจากสังคม

และความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

 จากการสังเคราะหเอกสารดังไดกลาวมาท้ังหมดขางตน ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ

ภาคีเครือขายมาใชในการพัฒนาหลักสตูรสูประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 เนือ่งจาก

มีความคาดหวังวากระบวนการนี้ จะสามารถทําใหการพัฒนาหลักสูตรมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน                           

ในการพัฒนาผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะของผูเรียนท่ีจะสามารถธํารงอยูไดและกาว                           

เขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางสงางาม และยังพบวามี รูปแบบท่ีเปนกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน                          

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1) การระดมความคิด 2) การรวมวางแผน 3) การรวมลงมือทํา 

4) การรวมติดตามประเมินผล 5) การรับประโยชนรวมกัน และพบวารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน                   

ซึ่งไดแก กิจกรรมท่ีทํารวมกัน การใชเทคโนโลยี ทักษะดานภาวะผูนํา การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม                   

การติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมของสมาชิกองคการ (ภาคีเครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม และบรรยากาศ

การมีสวนรวม เปนองคประกอบที่มีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนรวมกัน 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

ของนักการศึกษาพัฒนาหลักสูตรท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ จากน้ันผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนใน                     

การพฒันาหลกัสตูรสูประชาคมอาเซยีนโดยใชกระบวนการภาคเีครอืขายสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3                  

มี 2 สวน รวมทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สวนท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1.1 ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาขอมลูพืน้ฐาน ขัน้ตอนน้ีมจีดุประสงคเพือ่รวบรวมขอมูลพืน้ฐาน

และความตองการจําเปนของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน สําหรับเปน

แนวทางในการกําหนดโครงรางของหลักสูตรสู ประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย                             

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้

   1.1.1  ศกึษาแนวคดิ งานวจิยั และเอกสารทีเ่กีย่วของกบัการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร

สูประชาคมอาเซียน และสภาพปญหาของสังคมในปจจุบัน ขอมูลพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนโดยผูวจิยั

รวมกับภาคีเครือขายจํานวน 10 ทาน ซึ่งไดแก ผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม พิจารณา                               

ผูแทนครู จากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู                        

ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจในเร่ืองอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชา
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อาเซียนศึกษาหรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขารวมประชุมปฎิบัติการ ศึกษา                

และวิเคราะหขอมลูพืน้ฐาน ศกึษาแนวคิด งานวิจยั และเอกสารท่ีเกีย่วของกบัการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

สูประชาคมอาเซียน และสภาพปญหาของสังคมในปจจุบัน  ขอมูลพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนนํารอง                   

ในโครงการการพฒันาและการใชหลกัสตูรทีเ่นนเนือ้หาอาเซยีนของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา                     

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 36 โรงเรียน โดยการวิเคราะหและ

สังเคราะหสรุปจัดทําเอกสารรายงานเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใหภาคีเครือขายสามารถมองเห็นภาพชัดเจน                        

ในการที่จะกําหนดเปาหมายของหลักสูตรเพื่อใหนักเรียนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในบริบท                               

ของโรงเรียน 

   1.1.2  จัดกิจกรรมสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง                      

โดยผูวจิยัรวมกบัภาคเีครอืขายจากองคกรภาครฐัและเอกชน จาํนวน 10 ทาน ไดแก 1) สาํนกังานภาคเีชียงใหม

เพื่อการปฎิรูปการศึกษา 2) สมาคมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              

ขั้นพื้นฐาน 4) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน                               

6) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 7) ภาคธุรกิจ เจาของสถานประกอบการ 8) องคกรเอกชน                                          

9) องคกรวิชาชีพ 10) สมาคมผูบริหารโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม  โดยทําหนังสือเชิญซึ่งเปนภาคีเครือขาย                          

ที่มีความสมัครใจเขารวมกิจกรรมสนทนากลุมดวยการสงหนังสือตอบรับ โดยทุกทานไดแสดงความคิดเห็น

ประเด็นปญหาและความตองการ กําหนดเปาหมาย และกําหนดคุณลักษณะของนักเรียน กําหนดเน้ือหา                   

เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความจําเปนสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐาน                    

ในการออกแบบโครงรางหลักสูตรเพื่อรวบรวมเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับเปนแนวทางในการกําหนดโครงราง

หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ                      

เพื่อใหภาคีเครือขายสามารถมองเห็นภาพชัดเจนในการที่จะกําหนดประเด็นการพัฒนานักเรียนใหพรอมเขา

สูประชาคมอาเซยีนในบรบิทของโรงเรยีน โดยการวเิคราะห อภปิรายสรปุเปนขอมลู รวมถงึการสงัเคราะหประเดน็

ที่มีความจําเปนตอการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน ควรไดรับการสงเสริม 

สนับสนุน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาและการนําหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติอยางชัดเจน ผูบริหาร         

ครูผูสอน และภาคีเครือขายเห็นความสําคัญ ศึกษา คนควา พัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจการพฒันา

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมกันกําหนดเปาหมายเก่ียวกับเนื้อหา          

ความรูที่นักเรียนควรไดรับอยางครบถวน กําหนดใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน                                  

ใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น ครูผูสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียน                  

การสอนท่ีสามารถทําใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน และสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการทํางานรวมกับ                 

ผูอื่น และมีเจตคติที่ดี รูคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน 

  1.2  ขั้นตอนท่ี 2 การจัดสาระและประสบการณการเรียนรู ขั้นตอนน้ีผูวิจัยนําขอมูล                             

ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มากําหนดโครงรางหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                     

โดยแบงการดาํเนนิการเปน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้1)  การกาํหนดโครงรางหลักสูตร ผูวจิยัประชมุรวมกบัภาคีเครือขาย  
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ซึ่งไดแก ผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม  พิจารณาผูแทนครูจากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐาน                               

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจ

ในเร่ืองอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา หรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลัก                  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  2) นําผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานมากําหนดเปนกรอบโครงรางหลักสูตร                   

สูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  3) ผูวิจัยนําขอมูลพ้ืนฐานในข้ันตอนท่ี 1 มาพัฒนา

หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามองคประกอบของหลักสูตร 7 ประการ 

ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ภาคีเครือขาย ไดแกผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม  

พิจารณาจากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู                          

ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจในเร่ืองอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชา

อาเซียนศึกษา หรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติ

พรอมในดานการพัฒนาหลักสูตรและมีความรูดานการศึกษา จํานวน 10 ทาน ไดเขามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น พิจารณาเสนอแนะและตรวจสอบความเหมาะสมในทุกๆ ขั้นตอนโดยมีรายละเอียด                                   

3.1)  กาํหนดขอมูลพืน้ฐานเพ่ือจดัทาํโครงรางหลกัสตูรสูประชาคมอาเซียนสําหรบันกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที ่3 

ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานการเมือง ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานพหุวัฒนธรรม                                     

ดานการจัดการศึกษา 3.2)  กําหนดคําอธิบายรายวิชา โดยผูวิจัยไดกําหนดคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลอง                

ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดสาระการเรียนรูจากคูมือหลักสูตรอาเซียน บริบทชุมชนและความตองการ                 

ของผูเรยีนและทองถิน่ ใหเหมาะสมในการจัดการเรยีนรู สาํหรบันกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที ่3 เพือ่พัฒนาความรู

เนือ้หาอาเซียน ทกัษะการทํางานรวมกับผูอืน่ และเจตคติการรูคณุคาความเปนไทยและอาเซียน  3.3)  กาํหนด

ผลการเรียนรู สําหรับการจัดทําโครงสรางหลักสูตร การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู ตลอดจนส่ือและ

แหลงการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3.4) กําหนดโครงสรางหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรซ่ึงประกอบดวยเน้ือหาสาระ                   

จดุประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู และเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติมอาเซียน

ศกึษาสาํหรบัพหวุฒันธรรม 3.5) กาํหนดกระบวนการจดัการเรยีนรูหลักสตูรสูประชาคมอาเซยีนสาํหรับนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยสังเคราะหมาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน                 

การสอนเน้ือหาอาเซียน และการสนทนากลุมภาคีเครือขายโดยในการวิจัยคร้ังนี้ไดใชการสอนแบบโครงงาน 

และการสอนแบบกรณีศึกษา ซึ่งเปนวิธีสอนที่สามารถสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาดานความรู ดานทักษะ   

การทํางานรวมกับผูอื่น และดานเจตคติการตระหนักรู คุณคาในความเปนไทยและความเปนอาเซียน                                     

4 หนวยการเรียนรู ดังตอไปน้ี หนวยท่ี 1 เรื่อง กําเนิดอาเซียน จํานวนเวลาเรียน 4 ชั่วโมง หนวยท่ี 2                                           

เรื่องเศรษฐกิจแบบฉบับอาเซียน จํานวนเวลาเรียน 6 ชั่วโมง หนวยที่ 3 เรื่อง อาซียนมิตรพึ่งพา                                              

ในสังคมพหุวัฒนธรรม จํานวนเวลาเรียน 6 ชั่วโมง หนวยที่ 4 เรื่อง กาวไกลไปกับอาเซียน จํานวนเวลาเรียน         

4 ชั่วโมง 3.6) กําหนดส่ือและแหลงเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน                      

สาํหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 โดยใชสือ่การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ดงันี ้เอกสารประกอบการสอน 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 61

วีดิทัศน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต You Tube เปนตน 3.7) กําหนดการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

และหลังเรียนและประเมินผลดานทักษะและเจตคติ

  1.3 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร ขั้นตอนนี้เมื่อผูวิจัยและภาคีเครือขายรวมกันไป
ใหความรูกับครูผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น กอนใหครูนําหลักสูตรไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน               

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 จาํนวน 30 คน ในโรงเรียนบานแมสา อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชียงใหม ซึง่มบีริบทใกลเคยีง

กับกลุมตัวอยาง เพื่อหาประสิทธิภาพโดยผลที่ไดจากการหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์                       

ทางการเรียน เทากับ 0.81  แบบประเมินทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น มีคาเทากับ 0.75 และแบบสอบถาม

การรูคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน มีคาเทากับ 0.88 

 2. สวนท่ี 2 การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร ประกอบดวย 3 ขั้นตอนซึ่งลําดับตอจาก                  

สวนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้

  2.1 ขัน้ตอนท่ี 4  การนาํหลกัสตูรไปใช ขัน้ตอนน้ีผูวจิยัและภาคีเครอืขายรวมกนัไปใหความรู
กับครูผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน กอนใหครูนําหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคี

เครอืขายสาํหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ทีม่คีวามเหมาะสมและมคีวามสมบรูณแลว นาํไปใชกบันกัเรยีน

ชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 จาํนวน 27 คนในโรงเรียนบานหนองไคร อาํเภอสันทราย จงัหวัดเชยีงใหม สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 จํานวน 1 ภาคเรียน และนิเทศ กํากับ ติดตาม ในระหวาง

การสอน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร  

  2.2 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการใชหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ขั้นตอนนี้ผูวิจัยได

ศกึษาผลจากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูเนือ้หาอาเซียนกอนเรียนและหลังเรียน ผลการประเมิน

ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอืน่ โดยครูผูสอน และผลการประเมินเจตคติการรูคณุคาของความเปนไทยและ

ความเปนอาเซียนหลังการใชหลักสูตร  รวมถึงขอมูลจากการสังเกตการสอนท่ีรวบรวมไวระหวางการนํา

หลกัสูตรไปใช และการสะทอนผลของครผููสอนและภาคเีครอืขาย มาเปนขอมลูเพือ่นาํขอมลูไปสรปุผลการใช

หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความสมบูรณกอนนําไปเผยแพร  

ผลการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรสู ประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับนักเรียน                                     

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปรากฏผลการวิจัยดานการพัฒนาหลักสูตร และดานประสิทธิภาพของหลักสูตร  ดังนี้

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 
  1.1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

         สรปุผลการศกึษาขอมลูพืน้ฐาน การจดัสาระและประสบการณการเรยีนรู ปรากฏผลดงันี้         

ในดานสภาพทางการเมืองในปจจุบัน นําไปสูการเคล่ือนยายแรงงานตางชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน                

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกันมากขึ้น ปญหาความขัดแยงในสังคมซึ่งบริบททั่วไปของโรงเรียน                       

บานหนองไคร เปนชุมชนที่อยูใกลตัวเมือง มีแรงงานตางดาวอพยพเขามาทํางาน ประกอบดวย คนพื้นเมือง 
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ชาวไทยใหญ คนเช้ือสายพมา ดังน้ันนักเรียนท่ีมาเขาเรียนจึงประกอบดวย นักเรียนท่ีเปนคนไทย และ                          

นกัเรยีนตางดาว แยกเปนนกัเรยีนตางดาวท่ีเกดิในประเทศไทย และนักเรียนท่ียายติดตามผูปกครอง ชนกลุมนอย

ที่มีจํานวนมาก ซึ่งแนนอนวายอมจะมีความแตกตางทางความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรม จึงทําใหนักเรียนขาดโอกาสและประสบการณในการปลูกฝงความเปนไทย การรูคุณคาของ

ความเปนไทย รวมถึงการเรียนรูถึงวัฒนธรรมไทยท่ีเปนองคประกอบสําคัญในการดํารงชีวิตในฐานะคนไทย 

เปนอุปสรรคตอการหลอมรวมสรางความเปนหน่ึง ความแตกตางทางวัฒนธรรมจึงสงผลตอการอยูรวมกัน             

ของนักเรียน ทําใหเกิดผลกระทบจากการรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่ไมเพียงพอตอการพัฒนา

ตนเองใหมีความพรอมสูประชาคมอาเซียนของนักเรียน 

 1.2 ผลการจัดสาระ และประสบการณการเรียนรู 
  1.2.1 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู

   จากการสนทนากลุมภาคเีครอืขาย ไดเสนอแนวทางการจดักระบวนการเรยีนรูทีค่รอบคลมุ

เนื้อหาสาระและความคิด ความเชื่อของกลุมชนที่มีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม แมวาในสังคม

ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ไมมีชนกลุมนอยหรือผูพูดภาษาถิ่น แตหลักสูตรและการสอนมีความเชื่อมโยงถึง

ความรูและความสมัพนัธเกีย่วกบัวฒันธรรมของชนพืน้ถิน่ เชน ประเพณ ี  ภาษา ความเชือ่ การทาํมาหากนิ และ      

วถิชีวีติ เพือ่สรางความเขาใจดีตอกนัและอยูรวมกันอยางสันติกย็งัมีความจําเปนอยู ลกัษณะความเปล่ียนแปลง

ที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของมนุษยในลักษณะขางตน กอใหเกิดการอพยพยายถ่ิน

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบนักทองเที่ยวตางชาติ ตางภาษาและวัฒนธรรมเดินทางทองเที่ยวไปยังที่ตางๆ 

เพือ่พกัผอนหรือเพ่ือหาความรู ประสบการณ ตามแหลงทองเท่ียว ดงัน้ันนักเรียนควรไดเรียนเก่ียวกับการปฎิบตัิ

ตนในสังคมพหุวัฒนธรรม ความหลากหลายของผูคนตางเช้ือชาติ ตางภาษา และตางวัฒนธรรมรวมถึง                      

จากรายงานผลการใชหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดพบวา วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด                           

ตลอดจนสาระหลักสูตรแกนกลางอาเซียนในการกําหนดเนื้อหา  ไมครอบคลุม  ไมตรงกับความตองการ                                 

ของผูเรียนและชุมชน ผูเรียนยังขาดทักษะพ้ืนฐาน การทํางานรวมกับผูอื่น และเจตคติดานการรูคุณคา                      

ความเปนไทยและความเปนอาเซียน สงผลใหผูเรียนขาดความพรอมในการเขาประชาคมอาเซียน

  1.2.2 องคประกอบของหลักสูตร                 

               จากการสนทนากลุมของภาคีเครือขายขางตนทําใหหลักสูตรน้ีมีองคประกอบ 7                              

องคประกอบ คือ 1) ขอมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน ดานการเมือง ดานสังคม

และวัฒนธรรม  ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมพหุวัฒนธรรม และดานการจัดการเรียนรู 2) คําอธิบายรายวิชา                            

ประกอบดวย พฤติกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระเก่ียวกับเนื้อหาอาเซียน กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะ        

ทีพ่งึประสงคดานเจตคติ ในรายวิชาเพ่ิมเติมอาเซยีนศึกษาสาํหรบัพหุวฒันธรรม 3) ผลการเรยีนรู  ประกอบดวย                                   

ผลการเรียนรู 12 ขอ ดังนี้ 3.1)  อธิบายความเปนมาและการกอตั้งประชาคมอาเซียน 3.2) บอกเปาหมาย               

และวตัถปุระสงคของการกอตัง้ประชาคมอาเซยีน 3.3)  นาํเสนอและอภปิรายความรูเกีย่วกบักฎบตัรอาเซยีน 

3.4) นําเสนอผลการวิเคราะหการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.5) ศึกษา คนควาเกี่ยวกับ
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เศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับระหวางประเทศ 3.6) ทําความเขาใจและอภิปรายกรณีศึกษาเก่ียวกับ                     

การขัดแยงดานเศรษฐกิจ 3.7) สํารวจและออกแบบนําเสนอแนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน                    

3.8) ศึกษาและสํารวจขอมูลดานพหุวัฒนธรรม 3.9) อภิปรายกรณีศึกษาเก่ียวกับความแตกตาง                                         

ดานสังคมและวัฒนธรรม  3.10) ออกแบบนําเสนอ ประเพณี และวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม                                

3.11)  บอกความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได  3.12) วิเคราะหสภาพปญหา

การอยูรวมกันในชุมชนและสามารถบอกแนวทางแกปญหาได 4) โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยเนื้อหา                  

ผลการเรียนรูสาระสําคัญและวิธีการ การจัดการเรียนรู เวลาเรียน คานํ้าหนักคะแนน และภาระงาน/ชิ้นงาน 

5) กระบวนการจดัการเรยีนรู ประกอบดวย วธิกีารสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) วธิสีอนแบบ

กรณีศึกษา (Case Study) 6) สื่อและแหลงเรียนรู ประกอบดวย สื่อการสอนประเภทส่ิงพิมพ สื่อการสอน

ประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรยีนรูตางๆ  และ 7) การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู  ประกอบดวย                        

การใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียน การใชแบบประเมินทักษะ                             

การทํางานรวมกับผูอื่น และการใชแบบประเมินดานเจตคติการรูคุณคาความเปนไทยและความเปนอาเซียน  

 2.  ดานประสิทธิภาพของหลักสูตร  
       เม่ือนําหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนที่พัฒนาดวยกระบวนการภาคีเครือขายไปใชกับนักเรียน                     

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 โรงเรยีนบานหนองไคร อาํเภอสนัทราย สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

เชียงใหม เขต 2 จํานวน 27 คน จํานวน 1 ภาคเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้ง 3 ดาน                                

สรปุไดดงันี ้ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความรูเกีย่วกับอาเซียนตามผลการเรียนรู เนือ้หา และสาระการเรียนรู                         

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 มีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

เนื้อหาอาเซียน กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 11.96 และ 24.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.60                           

และ 1.90 คะแนน ตามลาํดับนัน่คอื การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเนือ้หาอาเซยีนหลงัเรยีนมคีาเฉลีย่สงูกวา

กอนเรียน เทากับ 12.04 โดยที่คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียนหลังเรียนมีคาสูงขึ้น

ประมาณสองเทาของคาเฉลี่ยกอนเรียน แสดงวาความรูเนื้อหาอาเซียนในหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน                       

โดยใชกระบวนการภาคีเครือขายไดผลดี  2) ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                 

ของโรงเรียนบานหนองไคร มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยูในระดับมากท่ีสุด 3) ดานเจตคติของผูเรียน

ตระหนักในคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน ภายหลังการจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตร                 

สูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนมีเจตคติ

อยูในระดับมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย  

  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีองคประกอบ 7 องคประกอบ คือ 1) ขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 

ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ดานการเมือง ดานสังคมและวัฒนธรรม  ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมพหุวัฒนธรรม 

และดานการจัดการเรียนรู 2) คําอธิบายรายวิชา ประกอบดวย พฤติกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ

เน้ือหาอาเซยีน กระบวนการเรยีนรู และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคดานเจตคต ิในรายวชิาเพิม่เตมิอาเซยีนศกึษา

สําหรับพหุวัฒนธรรม 3) ผลการเรียนรู  ประกอบดวย ผลการเรียนรู 12 ขอ สอดคลองตามนโยบายของ                            

Office of the Basic Education Commission (2012, 25) ทีม่กีารกาํหนดเปาหมายทีต่อบสนองความตองการ

ของผูเรยีนและสงัคม โดยใหมคีวามตระหนกั และเห็นคณุคาของการสงเสรมิ และปลกูฝงใหเดก็มคีณุลกัษณะ

ความเปนไทย ตระหนักรูคณุคาความเปนไทยและความเปนอาเซียน โดยผูวจิยัไดจดัทาํหลักสตูรรองรับแนวคิด

ดงักลาว  ทัง้นีด้วยเหตผุลทีผู่เรยีนเปนเด็กกลุมชาติพนัธุ หลายเชือ้ชาตทิีต่ดิตามผูปกครองเขามาประกอบอาชีพ

ในประเทศไทย ประกอบกับเด็กเหลาน้ีกาํลงัจะจบการศึกษาภาคบังคบั  สวนใหญไมมโีอกาสในการศึกษาตอ

และจะตองเขาสูตลาดแรงงาน  หลักสูตรน้ีจึงทําใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นและ                

มีเจตคติในการตระหนักรูคุณคาความเปนไทยและอาเซียน 

 2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย                        

โดยการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร 3 ดาน ดังนี้  1) ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา    

หลังการใชหลักสูตรนี้ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียน สูงกวากอนการใช

หลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรอบโครงสรางเวลาเรียนท่ีกําหนด               

เนื้อหาสาระการเรียนรู มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม ตลอดจนการกําหนดรูปแบบ        

การจัดการเรียนรูและคานํ้าหนักเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแตละหนวย การเรียนรูของรายวิชานั้นๆ 

โดยการกําหนดเน้ือหาสาระการเรียนรูในหลักสูตรตองมีความยากงายเหมาะสมสอดคลองกับวุฒิภาวะและ

พัฒนาการของผูเรียนตลอดจนมีความสอดคลองสัมพันธกัน และมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย              

ที่ทําใหผูเรียนไดปฎิบัติจริง ซึ่งหลักสูตรน้ีไดใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานและแบบกรณีศึกษา 

ทําใหนักเรียนเกิดองคความรูในดานเน้ือหาอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษางานวิจัย ดังนี้ Ritkhasit 

(2010,33) และ Burroughs (1997, 4743 ) ที่พบวา การเรียนการสอนวิชาอาเซียนไมใชวิชาทองจําอีกตอไป 

กระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันมีแนวทางหลากหลายมากย่ิงขึ้นในการสรางองคความรูใหแกผูเรียน              

อีกท้ังสื่อการเรียนการสอนก็มีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น ทําใหผูสอนงายตอการนําไปใช แตอยางไรก็ตาม                     

ในการเรียนการสอนวิชาอาเซียนท่ีดีนั้นจะตองใหผู เรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ เชน                          

การนําเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การเขียนรายงาน 2) ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น                         

ของนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสู ประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน                              

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการใชหลักสูตรทําใหนักเรียนมีผลการประเมินดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น                  
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อยูในระดับมากที่สุด โดยการประเมินของครูผูสอน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบโครงงาน                    

(Project Based Learning) ทีไ่ดมุงเนนใหเดก็เกดิพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สงัคม จติใจและสตปิญญา

ซึ่งตรงตามหลักสูตร เปนการสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรู โดยมุงเนนใหปฏิบัติจริงไดพรอมท้ัง                                    

เปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู ผูปกครองและนักเรียนซ่ึงสามารถพัฒนาการเรียนรูไดเปนอยางดี                            

โดยมีเปาหมายในเชิงคุณภาพ คือ เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโครงงานที่รวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ                          

จากการเรยีนรูและสามารถเชือ่มโยงความสมัพันธกนัไดอยางมเีหตผุลและนาํมาใชในชวีติประจาํวนัเหมาะสม

กบัวยัซึง่สอดคลองกบั Kraphajan (2009, 28) ; Ritthichdee  (2010, 103) ; Jackson et al. (1991, 675-689) ;  

Parker (1990,16) ที่พบวา องคประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานคือ การสราง

ความรูสึกเปนเอกลักษณของกลุม การไดรับการสนับสนุนจากสังคม และความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน                          

จากแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานรวมกันกับผูอื่น สรุปไดวา การทํางานรวมกันกับผูอื่น นอกจากจะชวยให                      

การดําเนินงานประสบผลสําเร็จแลว ยงัชวยใหสมาชิกในทีมเกิดความรูสกึเปนสวนหน่ึงของทีม มคีวามจงรักภักดี

ตอทีมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมกันแกไขปญหาและดําเนินงาน     

ตามทีไ่ดรบัมอบหมายอยางเต็มที ่ สามารถนําทมีไปสูความสาํเรจ็อยางยัง่ยนื  3) ดานเจตคติตระหนกัในคุณคา

ความเปนไทยและความเปนอาเซียนของนักเรียนท่ีพบวา หลังทดลองการใชหลักสูตรนี้ นักเรียนมีเจตคติ                  

อยูในระดบัมาก ซึง่ในคาํอธบิายรายวชิาไดกลาวถงึกลไกกาํหนดนโยบายการทาํงานของอาเซยีน การตดัสนิใจ

ในเร่ืองของการคาการลงทุน บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกทั้งตอประเทศไทยและตอประเทศ                       

สมาชิกอื่นๆ การสรางและการทําความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรม  การปฎิบัติตนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

เพื่อใหดํารงตนอยู ในสังคมไดอยางมีความสุข รู คุณคาของความเปนไทย ภาคภูมิใจและหวงแหน                                        

ในความเปนชาติไทยและความเปนอาเซียน มุงมั่นในการทํางานรวมกับผูอื่น หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนนี้

สามารสงเสริมการพัฒนาดานเจตคติของผูเรียนใหรู คุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียนได                           

เนื่องจากการเรียนรูวิชาอาเซียนศึกษาจะชวยใหนักเรียนตระหนักเกิดสํานึกในความรักชาติและภาคภูมิใจ                         

ในความเปนไทย 

 การวิจัยในครั้งนี้สามารถสรางการยอมรับ และการสรางภาพลักษณที่ดีของผูเรียนอันนําไปสู                                

การยอมรับตอสาธารณะได  นอกจากนั้นผูเรียนยังเห็นเปาหมายในการเรียนที่ชัดเจน ตรงกับความตองการ

ของตนเอง ชุมชน และทองถิ่น รวมถึงสรางเสนทางอาชีพและการมีงานทํา ทั้งนี้หลักสูตรสูประชาคมอาเซียน

โดยใชกระบวนการภาคีเครือขายในครั้งนี้ถือไดวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพจนเปนที่ยอมรับ เน่ืองจาก                                 

มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ภาคีเครือขายรวมกันวางแผนอยางชัดเจน  มีการกําหนดโครงสราง                                      

ความมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  อุปกรณสื่อการสอน การประเมินผล 

การเรียนการสอน   บรรยากาศในการเรียน  และส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาอยางเหมาะสม 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 256266

สรุป
 ผลการพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน                              

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลักสูตร ประกอบดวย 7 องคประกอบ แตละองคประกอบสอดคลองกับ                                         

สังคมพหุวัฒนธรรม ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน  เมื่อนําหลักสูตรไปใช พบวา ผลการเรียน

ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน ซึ่งไดแก ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติของนักเรียนสูงข้ึนอยางชัดเจน                        

โดยมทีกัษะความรูพืน้ฐานทีจ่าํเปนในการทาํงานรวมกบัผูอืน่ไดอยางมีประสทิธภิาพ ผูเรยีนตระหนกัในคณุคา

ของความเปนไทยและความเปนอาเซียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 ทั้งนี้ หากมีการนําผลการวิจัยไปใช ควรพิจารณาความเหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา 

และความตองการของผูเรียนและชุมชนทองถ่ิน และสถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมของครูผูสอน                           

ใหมคีวามเขาใจในดานจดุมุงหมายของหลักสตูร และองคประกอบของหลักสูตร สวนในการทําวจิยัคร้ังตอไป

จึงควรพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี  1) ควรมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการภาคีเครือขายโดยผูที่เขามา                                  

มีสวนรวมในเครือขายควรมีความรูความเขาใจสภาพชุมชนทองถ่ินเพ่ือการกําหนดเปาหมายของผูเรียน                          

ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนทองถ่ิน 2) ควรมีการพัฒนาหลักสูตร                                

สาระการเรยีนรูทีเ่กีย่วกับชมุชน ทีส่ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้โดยเฉพาะการรวมกลุม

ของประเทศสมาชิกอาเซียน และองคกรความรวมมอืระหวางประเทศ 3) ควรมีการตอยอดการพัฒนาหลักสตูร

สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับอาเซียนในพื้นที่อื่นๆ เพ่ือเปนการปลูกฝงผูเรียนใหรู คุณคาของความเปนไทย                        

และความเปนอาเซียน  
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