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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
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20 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชคอื แบบบันทึกการสนทนากลุม แบบตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตร วิเคราะหขอ มูล
โดยใชคาเฉลี่ย รอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา สวนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร มี 2 ขั้นตอน
คือ 1) การนําหลักสูตรไปใช 2) การสรุปผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร กลุมตัวอยาง
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ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 27 คน ไดมาโดยวิธีสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชคือ หลักสูตร 4
หนวยการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะ และแบบวัดเจตคติ วิเคราะหขอ มูล
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
การศึกษาเปนกุญแจสําคัญสําหรับพลเมืองของอาเซียนเพื่อการเรียนรู และพัฒนาทักษะตางๆ
ที่จําเปนในการสรางอนาคตที่ดีขึ้น Ministry of Education (2014, 3) ไดเตรียมพรอมพัฒนาคนใหมีศักยภาพ
สูงขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สงผลใหประเทศชาติกาวไป
ขางหนาไดอยางมั่นคงและเทาเทียมกัน ทั้งนี้ประเทศไทยไดมีเปาหมายในการจัดการศึกษา คือการเตรียม
กําลังคนเพื่อความเขมแข็งของชาติดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางกําลังคนในตลาดแรงงาน
คือสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหเด็กและเยาวชนตองไดรบั การเตรียมความพรอมแขงขันในตลาดแรงงาน ซึง่ เศรษฐกิจ
ของชาติจะมัน่ คงได ชาติตอ งวางรากฐานคุณภาพของการศึกษาทีเ่ ด็กและเยาวชนจะไดรบั โดยในป พ.ศ. 2558
ประเทศไทยไดกา วสูป ระชาคมอาเซียน ซึง่ เปาหมายการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพในชุมชนชนบท การสนับสนุน
การเรียนภาษาอาเซียน การสรางความตระหนักเกีย่ วกับอาเซียนใหกบั เยาวชน การสรางความรูแ ละตระหนัก
เกี่ยวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน
การจั ด ทํ า เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นร ว มกั น ตลอดจนการร ว มแบ ง ป น ทรั พ ยากรและจั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ
การพัฒนาการศึกษาในภูมภิ าค โดยนโยบายดานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 Office of the Basic Education Commission (2012, 2) ไดกลาวถึง การสรางและ
พัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เนนการอานออก เขียนได
คิดวิเคราะหเปน สามารถสรางวิสยั ทัศน และวางแผนอนาคตทีด่ ขี องตนเองได จากขอมูลดังกลาวทําใหผวู จิ ยั
ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทีม่ คี วามสลับซับซอนและเกีย่ วของกับคนจํานวนมาก จึงตองมีการวางแผน
อยางรอบคอบ ตองเปนไปตามหลักการพัฒนาหลักสูตร กลาวคือ ตองมีการวิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วของ
การยกรางหลักสูตรการวางแผนการนําหลักสูตรไปใชและการประเมินผลการใชหลักสูตร และควรศึกษาขอมูล
และความจําเปนพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรในหลายๆ ดาน ทั้งนี้แนวทางที่จะทําใหการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาประสบความสําเร็จ ทุกฝายทีเ่ กีย่ วของทัง้ ระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ
โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ
ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่น ชุมชน และตอบสนองตอ
ความตองการของผูเรียน แตวิธีการทํางานรวมกันที่ผานมายังขาดทักษะการทํางานรวมกัน ชุมชน ทองถิ่น
จึงเปนเพียงผูสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามากกวาเปนผูรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และ
รวมรับผลทีเ่ กิดขึน้ ทําใหสง ผลเชิงลบตอคุณภาพของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดการกระจาย อํานาจ
และความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน
ใหเปนแบบรวมคิด รวมทํา ดวยกระบวนการมีสวนรวมแบบภาคีเครือขายซึ่งเปนการสรางภาคีรวมพัฒนา
(Partnership) โดยมีกลุม บุคคล องคกรทีม่ เี ปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพือ่ ทํากิจกรรม
ใหบรรลุเปาหมายโดยมีความเสมอภาค และเรียนรูร ว มกันอยางตอเนือ่ ง (Ministry of Education, 2014, 50)
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ดวยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความสลับซับซอนและเกี่ยวของกับคนจํานวนมากประกอบกับ
แนวคิดกระบวนการมีสวนรวมแบบภาคีเครือขายดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนํากระบวนการ
ภาคีเครือขายมาใช ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ กลุมของคนหรือองคกรที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษา
ในการสงเสริมความรวมมือ แลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน และทํากิจกรรมรวมกัน โดยความสมัครใจและ
มีความเทาเทียมกันมาใชในการพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ในรายวิชาเพิม่ เติม อาเซียนศึกษาสําหรับพหุวฒ
ั นธรรม โดยใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามคูมือหลักสูตรอาเซียน Office of the Basic Education Commission
(2012, 21) ใหเหมาะกับบริบท ความตองการของทองถิน่ และสังคม เพือ่ ทําใหผเู รียนไดเขาใจการศึกษาสูโ ลก
ของการทํางานและไดใชประโยชนจากการเรียนรูอยางแทจริงในชีวิตประจําวัน โดยการพัฒนาหลักสูตร
ุ ภาพผานการประเมินความเหมาะสมดวยกระบวนการภาคีเครือขาย อันจะนําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพ
ใหมคี ณ
ผูเรียน ในทองถิ่นและชุมชนอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ทบทวนวรรณกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกหาทางเลือก และ
การเรียนการสอนที่เหมาะสม แลวนําทางเลือกมาเชื่อมโยงกันจนเปนระบบที่สามารถปฏิบัติได นักพัฒนา
หลักสูตรตองคํานึงถึงภูมหิ ลังขององคประกอบตางๆ อยางละเอียด และรอบคอบกอนตัดสินใจเลือกทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่ง และเมื่อตัดสินใจเลือกแลวก็ตองคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบตอสิ่งอื่นๆ
ซึ่งผูพัฒนาสามารถดําเนินการไดทุกระยะเวลา และตองดําเนินการใหเปนไปตามความเหมาะสม ดังนั้น
Marsh & Willis (1995, 129) จึงกลาวไวและพอสรุปไดวาการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการวางแผนและ
พัฒนาประสบการณการเรียนรูตางๆ ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน การเลือกจุดมุงหมาย
เนือ้ หาวิชา กิจกรรมการเรียนรู สือ่ การเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล เพือ่ การเปลีย่ นแปลงทีก่ อ ใหเกิดประโยชน
และประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียน ซึ่งในความหมายของหลักสูตร มีนักพัฒนาหลักสูตรไทยและตางประเทศ
ใหนิยามความหมายของหลักสูตร คือ มวลประสบการณตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่เหมาะสมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Taba
(1962, 11) ; Tyler (1949, 79) ; Caswell & Cambell (1935, 66) ; Good (1973, 157) ; Oliva (1992, 8-9)
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ซึ่งนักการศึกษากลุมนี้ไดใหความหมายของหลักสูตร คือ โครงการที่จัดประสบการณทั้งหมดใหแกผูเรียน
ภายใตการดําเนินงานของโรงเรียนและในทางปฏิบัติ หลักสูตรประกอบดวยจํานวนของแผนการตางๆ
ที่เขียนเปนลายลักษณอักษร และมีขอบเขตกวางๆ หลากหลาย เปนแนวทางของการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่ตองการ ดังนั้น หลักสูตรอาจเปนหนวย (Unit) เปนรายวิชา (Course) หรือเปนรายวิชายอยตางๆ
(Sequence of Courses)
2. กระบวนการภาคีเครือขาย
กระบวนการทํางานของเครือขายดังกลาวเปนกลยุทธที่สําคัญในการประสานความรวมมือ
เปนการทํางานดวยถอยทีถอ ยอาศัยระหวางสมาชิกและภาคีรว ม โดยมีจดุ เริม่ ตนจากการทํางานในพืน้ ทีแ่ ละ
ประเด็นเล็กๆ แลวขยายกระบวนการเปนเครือขายทีก่ วางขวางออกไป พรอมทัง้ แสวงหาความรูใ หม วิธกี ารใหม
ทีเ่ หมาะสมกวาโดยมีระบบการสือ่ สารและนวัตกรรมใหมเปนเครือ่ งมือทีจ่ ะสรางความหมายและความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน การเชื่อมโยงระหวางระบบการปฏิบัติงานหรือเชื่อมโยงบทบาทของกลุมบุคคล องคกรตาง ๆ
ที่เปนหนวยยอยรวมตัวกันดวยความสมัครใจภายใตความตองการในวัตถุประสงครวมกัน จัดโครงสรางและ
รู ป แบบการทํ า งานด ว ยระบบใหม ใ นลั ก ษณะสร า งความร ว มมื อ ประสานงานกั น ในแนวราบ ระหว า ง
ผูที่เกี่ยวของดวยการระดมสรรพกําลัง รวมกันกําหนดกลยุทธในการพัฒนาดวยการใหสมาชิกไดรวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมทํารวมรับผิดชอบ รวมติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชน (Ministry
of Education, 2014, 50-55) นอกจากนี้ Kanjanarangsanont (2008, 7) ยังไดกลาวถึงภาคีเครือขายวาเปน
การประสานงานรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมโยงการทํางานของกลุมบุคคลหรือองคกรหลายองคกร ซึ่งมีทรัพยากร
มีเปาหมาย มีกลุมสมาชิกของตนเองที่มีความคิด มีความตองการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกัน ประสานงาน
หรือรวมกันทํากิจกรรม เพื่อแกไขปญหาหรือสนองความตองการในเรื่องนั้นๆ โดยยึดหลักการทํางานรวมกัน
มีความเคารพซึ่งกันและกัน มากกวาการเชื่อฟงและปฏิบัติตามผูมีอํานาจสั่งการ ซึ่งลักษณะสําคัญดังกลาว
จะชวยใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนหรือ
สถานศึกษามีหนาทีโ่ ดยตรงตองใหความสําคัญและถือเปนโจทยใหญทจี่ ะตองดําเนินการ เพือ่ พัฒนาหลักสูตร
ใหเปนไปตามหลักการและจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาโดยการประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย
ใหมสี ว นรวม และมีบทบาทในการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรเพือ่ ใหไดมาซึง่ หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มีความเหมาะสมกับนักเรียนตามบริบท และความตองการของชุมชน ทองถิ่น พรอมทั้งเหมาะสมกับยุคสมัย
3. การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ชวยใหผูเรียน
เกิ ด ทั ก ษะการทํ า งานร ว มกั บ ผู  อื่ น และมี เ จคติ ที่ ดี ต  อ คุ ณ ค า ความเป น ไทยและความเป น อาเซี ย น
มีความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การทํางาน และการอยูร ว มกัน
ในพหุสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ
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อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง
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 องคประกอบที่สําคัญที่สุดในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทํางานคือ การสรางความรูส กึ เปนเอกลักษณของกลุม การไดรบั การสนับสนุนจากสังคม
และความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
จากการสังเคราะหเอกสารดังไดกลาวมาทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ภาคีเครือขายมาใชในการพัฒนาหลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียน สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 เนือ่ งจาก
มีความคาดหวังวากระบวนการนี้ จะสามารถทําใหการพัฒนาหลักสูตรมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน
ในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะของผูเรียนที่จะสามารถธํารงอยูไดและกาว
เขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางสงางาม และยังพบวามี รูปแบบที่เปนกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1) การระดมความคิด 2) การรวมวางแผน 3) การรวมลงมือทํา
4) การรวมติดตามประเมินผล 5) การรับประโยชนรวมกัน และพบวารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน
ซึ่งไดแก กิจกรรมที่ทํารวมกัน การใชเทคโนโลยี ทักษะดานภาวะผูนํา การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
การติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมของสมาชิกองคการ (ภาคีเครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม และบรรยากาศ
การมีสวนรวม เปนองคประกอบที่มีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนรวมกัน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ของนักการศึกษาพัฒนาหลักสูตรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ จากนั้นผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนใน
การพัฒนาหลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
มี 2 สวน รวมทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สวนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน ขัน้ ตอนนีม้ จี ดุ ประสงคเพือ่ รวบรวมขอมูลพืน้ ฐาน
และความตองการจําเปนของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน สําหรับเปน
แนวทางในการกํ า หนดโครงร า งของหลั ก สู ต รสู  ป ระชาคมอาเซี ย นโดยใช ก ระบวนการภาคี เ ครื อ ข า ย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1.1.1 ศึกษาแนวคิด งานวิจยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สูประชาคมอาเซียน และสภาพปญหาของสังคมในปจจุบัน ขอมูลพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนโดยผูว จิ ยั
รวมกับภาคีเครือขายจํานวน 10 ทาน ซึ่งไดแก ผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม พิจารณา
ผูแทนครู จากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู
ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจในเรื่องอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชา
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อาเซียนศึกษาหรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขารวมประชุมปฎิบัติการ ศึกษา
และวิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐาน ศึกษาแนวคิด งานวิจยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สูประชาคมอาเซียน และสภาพปญหาของสังคมในปจจุบัน ขอมูลพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนนํารอง
ในโครงการการพัฒนาและการใชหลักสูตรทีเ่ นนเนือ้ หาอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 36 โรงเรียน โดยการวิเคราะหและ
สังเคราะหสรุปจัดทําเอกสารรายงานเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใหภาคีเครือขายสามารถมองเห็นภาพชัดเจน
ในการที่จะกําหนดเปาหมายของหลักสูตรเพื่อใหนักเรียนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในบริบท
ของโรงเรียน
1.1.2 จัดกิจกรรมสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง
โดยผูว จิ ยั รวมกับภาคีเครือขายจากองคกรภาครัฐและเอกชน จํานวน 10 ทาน ไดแก 1) สํานักงานภาคีเชียงใหม
เพื่อการปฎิรูปการศึกษา 2) สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 4) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
6) สํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา 7) ภาคธุ ร กิ จ เจ า ของสถานประกอบการ 8) องค ก รเอกชน
9) องคกรวิชาชีพ 10) สมาคมผูบริหารโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม โดยทําหนังสือเชิญซึ่งเปนภาคีเครือขาย
ที่มีความสมัครใจเขารวมกิจกรรมสนทนากลุมดวยการสงหนังสือตอบรับ โดยทุกทานไดแสดงความคิดเห็น
ประเด็นปญหาและความตองการ กําหนดเปาหมาย และกําหนดคุณลักษณะของนักเรียน กําหนดเนื้อหา
เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความจําเปนสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการออกแบบโครงรางหลักสูตรเพื่อรวบรวมเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับเปนแนวทางในการกําหนดโครงราง
หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
เพื่อใหภาคีเครือขายสามารถมองเห็นภาพชัดเจนในการที่จะกําหนดประเด็นการพัฒนานักเรียนใหพรอมเขา
สูป ระชาคมอาเซียนในบริบทของโรงเรียน โดยการวิเคราะห อภิปรายสรุปเปนขอมูล รวมถึงการสังเคราะหประเด็น
ที่มีความจําเปนตอการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน ควรไดรับการสงเสริม
สนับสนุน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาและการนําหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติอยางชัดเจน ผูบริหาร
ครูผูสอน และภาคีเครือขายเห็นความสําคัญ ศึกษา คนควา พัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจการพัฒนา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมกันกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับเนื้อหา
ความรูที่นักเรียนควรไดรับอยางครบถวน กําหนดใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน
ใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น ครูผูสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สามารถทําใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน และสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่น และมีเจตคติที่ดี รูคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน
1.2 ขั้นตอนที่ 2 การจัดสาระและประสบการณการเรียนรู ขั้นตอนนี้ผูวิจัยนําขอมูล
ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มากําหนดโครงรางหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โดยแบงการดําเนินการเปน 3 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การกําหนดโครงรางหลักสูตร ผูว จิ ยั ประชุมรวมกับภาคีเครือขาย
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ซึ่งไดแก ผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม พิจารณาผูแทนครูจากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจ
ในเรื่องอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา หรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลัก
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 2) นําผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานมากําหนดเปนกรอบโครงรางหลักสูตร
สูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3) ผูวิจัยนําขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนา
หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามองคประกอบของหลักสูตร 7 ประการ
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ภาคีเครือขาย ไดแกผูแทนจากสมาคมครูผูสอนจังหวัดเชียงใหม
พิจารณาจากครูผูสอนรายวิชาพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ เปนครูผูสอนที่มีความรู
ความเขาใจ มีผลงานดีเดนหรือมีความสนใจในเรื่องอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือสอนรายวิชา
อาเซียนศึกษา หรือครูผูสอน 5 รายวิชาหลักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติ
พรอมในดานการพัฒนาหลักสูตรและมีความรูดานการศึกษา จํานวน 10 ทาน ไดเขามีสวนรวมในการแสดง
ความคิ ด เห็ น พิ จ ารณาเสนอแนะและตรวจสอบความเหมาะสมในทุ ก ๆ ขั้ น ตอนโดยมี ร ายละเอี ย ด
3.1) กําหนดขอมูลพืน้ ฐานเพือ่ จัดทําโครงรางหลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
ซึ่ ง ประกอบด ว ยข อ มู ล ด า นการเมื อ ง ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ด า นเศรษฐกิ จ ด า นพหุ วั ฒ นธรรม
ดานการจัดการศึกษา 3.2) กําหนดคําอธิบายรายวิชา โดยผูวิจัยไดกําหนดคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลอง
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระการเรียนรูจากคูมือหลักสูตรอาเซียน บริบทชุมชนและความตองการ
ของผูเ รียนและทองถิน่ ใหเหมาะสมในการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 เพือ่ พัฒนาความรู
ุ คาความเปนไทยและอาเซียน 3.3) กําหนด
เนือ้ หาอาเซียน ทักษะการทํางานรวมกับผูอ นื่ และเจตคติการรูค ณ
ผลการเรียนรู สําหรับการจัดทําโครงสรางหลักสูตร การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู ตลอดจนสื่อและ
แหลงการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3.4) กําหนดโครงสรางหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรซึ่งประกอบดวยเนื้อหาสาระ
จุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู และเวลาทีใ่ ชในการจัดการเรียนรูใ นรายวิชาเพิม่ เติมอาเซียน
ศึกษาสําหรับพหุวฒ
ั นธรรม 3.5) กําหนดกระบวนการจัดการเรียนรูห ลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยสังเคราะหมาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนเนื้อหาอาเซียน และการสนทนากลุมภาคีเครือขายโดยในการวิจัยครั้งนี้ไดใชการสอนแบบโครงงาน
และการสอนแบบกรณีศึกษา ซึ่งเปนวิธีสอนที่สามารถสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาดานความรู ดานทักษะ
การทํางานรวมกับผูอื่น และดานเจตคติการตระหนักรูคุณคาในความเปนไทยและความเปนอาเซียน
4 หนวยการเรียนรู ดังตอไปนี้ หนวยที่ 1 เรื่อง กําเนิดอาเซียน จํานวนเวลาเรียน 4 ชั่วโมง หนวยที่ 2
เรื่ อ งเศรษฐกิ จ แบบฉบั บ อาเซี ย น จํ า นวนเวลาเรี ย น 6 ชั่ ว โมง หน ว ยที่ 3 เรื่ อ ง อาซี ย นมิ ต รพึ่ ง พา
ในสังคมพหุวัฒนธรรม จํานวนเวลาเรียน 6 ชั่วโมง หนวยที่ 4 เรื่อง กาวไกลไปกับอาเซียน จํานวนเวลาเรียน
4 ชั่วโมง 3.6) กําหนดสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชสอ่ื การเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน
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วีดิทัศน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต You Tube เปนตน 3.7) กําหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนและประเมินผลดานทักษะและเจตคติ
1.3 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร ขั้นตอนนี้เมื่อผูวิจัยและภาคีเครือขายรวมกันไป
ใหความรูกับครูผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น กอนใหครูนําหลักสูตรไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน ในโรงเรียนบานแมสา อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม ซึง่ มีบริบทใกลเคียง
กับกลุมตัวอยาง เพื่อหาประสิทธิภาพโดยผลที่ไดจากการหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เทากับ 0.81 แบบประเมินทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น มีคาเทากับ 0.75 และแบบสอบถาม
การรูคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน มีคาเทากับ 0.88
2. สวนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร ประกอบดวย 3 ขั้นตอนซึ่งลําดับตอจาก
สวนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
2.1 ขัน้ ตอนที่ 4 การนําหลักสูตรไปใช ขัน้ ตอนนีผ้ วู จิ ยั และภาคีเครือขายรวมกันไปใหความรู
กับครูผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น กอนใหครูนําหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคี
เครือขายสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีความสมบูรณแลว นําไปใชกบั นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 27 คนในโรงเรียนบานหนองไคร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 จํานวน 1 ภาคเรียน และนิเทศ กํากับ ติดตาม ในระหวาง
การสอน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร
2.2 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการใชหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ขั้นตอนนี้ผูวิจัยได
ศึกษาผลจากการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความรูเ นือ้ หาอาเซียนกอนเรียนและหลังเรียน ผลการประเมิน
ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอ นื่ โดยครูผสู อน และผลการประเมินเจตคติการรูค ณ
ุ คาของความเปนไทยและ
ความเปนอาเซียนหลังการใชหลักสูตร รวมถึงขอมูลจากการสังเกตการสอนที่รวบรวมไวระหวางการนํา
หลักสูตรไปใช และการสะทอนผลของครูผสู อนและภาคีเครือขาย มาเปนขอมูลเพือ่ นําขอมูลไปสรุปผลการใช
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความสมบูรณกอนนําไปเผยแพร

ผลการวิจัย
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสู  ป ระชาคมอาเซี ย นโดยใช ก ระบวนการภาคี เ ครื อ ข า ยสํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปรากฏผลการวิจัยดานการพัฒนาหลักสูตร และดานประสิทธิภาพของหลักสูตร ดังนี้
1. ดานการพัฒนาหลักสูตร
1.1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
สรุปผลการศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน การจัดสาระและประสบการณการเรียนรู ปรากฏผลดังนี้
ในดานสภาพทางการเมืองในปจจุบัน นําไปสูการเคลื่อนยายแรงงานตางชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกันมากขึ้น ปญหาความขัดแยงในสังคมซึ่งบริบททั่วไปของโรงเรียน
บานหนองไคร เปนชุมชนที่อยูใกลตัวเมือง มีแรงงานตางดาวอพยพเขามาทํางาน ประกอบดวย คนพื้นเมือง
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ชาวไทยใหญ คนเชื้อสายพมา ดังนั้นนักเรียนที่มาเขาเรียนจึงประกอบดวย นักเรียนที่เปนคนไทย และ
นักเรียนตางดาว แยกเปนนักเรียนตางดาวทีเ่ กิดในประเทศไทย และนักเรียนทีย่ า ยติดตามผูป กครอง ชนกลุม นอย
ที่มีจํานวนมาก ซึ่งแนนอนวายอมจะมีความแตกตางทางความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม จึงทําใหนักเรียนขาดโอกาสและประสบการณในการปลูกฝงความเปนไทย การรูคุณคาของ
ความเปนไทย รวมถึงการเรียนรูถึงวัฒนธรรมไทยที่เปนองคประกอบสําคัญในการดํารงชีวิตในฐานะคนไทย
เปนอุปสรรคตอการหลอมรวมสรางความเปนหนึ่ง ความแตกตางทางวัฒนธรรมจึงสงผลตอการอยูรวมกัน
ของนักเรียน ทําใหเกิดผลกระทบจากการรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่ไมเพียงพอตอการพัฒนา
ตนเองใหมีความพรอมสูประชาคมอาเซียนของนักเรียน
1.2 ผลการจัดสาระ และประสบการณการเรียนรู
1.2.1 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
จากการสนทนากลุม ภาคีเครือขาย ไดเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูท คี่ รอบคลุม
เนื้อหาสาระและความคิด ความเชื่อของกลุมชนที่มีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม แมวาในสังคม
ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ไมมีชนกลุมนอยหรือผูพูดภาษาถิ่น แตหลักสูตรและการสอนมีความเชื่อมโยงถึง
ความรูแ ละความสัมพันธเกีย่ วกับวัฒนธรรมของชนพืน้ ถิน่ เชน ประเพณี ภาษา ความเชือ่ การทํามาหากิน และ
วิถชี วี ติ เพือ่ สรางความเขาใจดีตอ กันและอยูร ว มกันอยางสันติกย็ งั มีความจําเปนอยู ลักษณะความเปลีย่ นแปลง
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของมนุษยในลักษณะขางตน กอใหเกิดการอพยพยายถิ่น
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบนักทองเที่ยวตางชาติ ตางภาษาและวัฒนธรรมเดินทางทองเที่ยวไปยังที่ตางๆ
เพือ่ พักผอนหรือเพือ่ หาความรู ประสบการณ ตามแหลงทองเทีย่ ว ดังนัน้ นักเรียนควรไดเรียนเกีย่ วกับการปฎิบตั ิ
ตนในสังคมพหุวัฒนธรรม ความหลากหลายของผูคนตางเชื้อชาติ ตางภาษา และตางวัฒนธรรมรวมถึง
จากรายงานผลการใชหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดพบวา วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ตลอดจนสาระหลักสูตรแกนกลางอาเซียนในการกําหนดเนื้อหา ไมครอบคลุม ไมตรงกับความตองการ
ของผูเรียนและชุมชน ผูเรียนยังขาดทักษะพื้นฐาน การทํางานรวมกับผูอื่น และเจตคติดานการรูคุณคา
ความเปนไทยและความเปนอาเซียน สงผลใหผูเรียนขาดความพรอมในการเขาประชาคมอาเซียน
1.2.2 องคประกอบของหลักสูตร
จากการสนทนากลุ  ม ของภาคี เ ครื อ ข า ยข า งต น ทํ า ให ห ลั ก สู ต รนี้ มี อ งค ป ระกอบ 7
องคประกอบ คือ 1) ขอมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ดานการเมือง ดานสังคม
และวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมพหุวัฒนธรรม และดานการจัดการเรียนรู 2) คําอธิบายรายวิชา
ประกอบดวย พฤติกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเนื้อหาอาเซียน กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงคดา นเจตคติ ในรายวิชาเพิม่ เติมอาเซียนศึกษาสําหรับพหุวฒ
ั นธรรม 3) ผลการเรียนรู ประกอบดวย
ผลการเรียนรู 12 ขอ ดังนี้ 3.1) อธิบายความเปนมาและการกอตั้งประชาคมอาเซียน 3.2) บอกเปาหมาย
และวัตถุประสงคของการกอตัง้ ประชาคมอาเซียน 3.3) นําเสนอและอภิปรายความรูเ กีย่ วกับกฎบัตรอาเซียน
3.4) นําเสนอผลการวิเคราะหการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.5) ศึกษา คนควาเกี่ยวกับ
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เศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับระหวางประเทศ 3.6) ทําความเขาใจและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การขัดแยงดานเศรษฐกิจ 3.7) สํารวจและออกแบบนําเสนอแนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
3.8) ศึ ก ษาและสํ า รวจข อ มู ล ด า นพหุ วั ฒ นธรรม 3.9) อภิ ป รายกรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความแตกต า ง
ดานสังคมและวัฒนธรรม 3.10) ออกแบบนําเสนอ ประเพณี และวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.11) บอกความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได 3.12) วิเคราะหสภาพปญหา
การอยูรวมกันในชุมชนและสามารถบอกแนวทางแกปญหาได 4) โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยเนื้อหา
ผลการเรียนรูสาระสําคัญและวิธีการ การจัดการเรียนรู เวลาเรียน คานํ้าหนักคะแนน และภาระงาน/ชิ้นงาน
5) กระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย วิธกี ารสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) วิธสี อนแบบ
กรณีศึกษา (Case Study) 6) สื่อและแหลงเรียนรู ประกอบดวย สื่อการสอนประเภทสิ่งพิมพ สื่อการสอน
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูต า งๆ และ 7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย
การใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียน การใชแบบประเมินทักษะ
การทํางานรวมกับผูอื่น และการใชแบบประเมินดานเจตคติการรูคุณคาความเปนไทยและความเปนอาเซียน
2. ดานประสิทธิภาพของหลักสูตร
เมื่อนําหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนที่พัฒนาดวยกระบวนการภาคีเครือขายไปใชกับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองไคร อําเภอสันทราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2 จํานวน 27 คน จํานวน 1 ภาคเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้ง 3 ดาน
สรุปไดดงั นี้ 1) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความรูเ กีย่ วกับอาเซียนตามผลการเรียนรู เนือ้ หา และสาระการเรียนรู
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เนื้อหาอาเซียน กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 11.96 และ 24.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.60
และ 1.90 คะแนน ตามลําดับนัน่ คือ การวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเนือ้ หาอาเซียนหลังเรียนมีคา เฉลีย่ สูงกวา
กอนเรียน เทากับ 12.04 โดยที่คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียนหลังเรียนมีคาสูงขึ้น
ประมาณสองเทาของคาเฉลี่ยกอนเรียน แสดงวาความรูเนื้อหาอาเซียนในหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
โดยใชกระบวนการภาคีเครือขายไดผลดี 2) ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ของโรงเรียนบานหนองไคร มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยูในระดับมากที่สุด 3) ดานเจตคติของผูเรียน
ตระหนักในคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียน ภายหลังการจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตร
สูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนมีเจตคติ
อยูในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีองคประกอบ 7 องคประกอบ คือ 1) ขอมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ดานการเมือง ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมพหุวัฒนธรรม
และดานการจัดการเรียนรู 2) คําอธิบายรายวิชา ประกอบดวย พฤติกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ
เนือ้ หาอาเซียน กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคดา นเจตคติ ในรายวิชาเพิม่ เติมอาเซียนศึกษา
สําหรับพหุวัฒนธรรม 3) ผลการเรียนรู ประกอบดวย ผลการเรียนรู 12 ขอ สอดคลองตามนโยบายของ
Office of the Basic Education Commission (2012, 25) ทีม่ กี ารกําหนดเปาหมายทีต่ อบสนองความตองการ
ุ ลักษณะ
ของผูเ รียนและสังคม โดยใหมคี วามตระหนัก และเห็นคุณคาของการสงเสริม และปลูกฝงใหเด็กมีคณ
ความเปนไทย ตระหนักรูค ณ
ุ คาความเปนไทยและความเปนอาเซียน โดยผูว จิ ยั ไดจดั ทําหลักสูตรรองรับแนวคิด
ดังกลาว ทัง้ นีด้ ว ยเหตุผลทีผ่ เู รียนเปนเด็กกลุม ชาติพนั ธุ หลายเชือ้ ชาติทตี่ ดิ ตามผูป กครองเขามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทย ประกอบกับเด็กเหลานีก้ าํ ลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ สวนใหญไมมโี อกาสในการศึกษาตอ
และจะตองเขาสูตลาดแรงงาน หลักสูตรนี้จึงทําใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นและ
มีเจตคติในการตระหนักรูคุณคาความเปนไทยและอาเซียน
2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย
โดยการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา
หลังการใชหลักสูตรนี้ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูเนื้อหาอาเซียน สูงกวากอนการใช
หลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรอบโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนด
เนื้อหาสาระการเรียนรู มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม ตลอดจนการกําหนดรูปแบบ
การจัดการเรียนรูและคานํ้าหนักเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแตละหนวย การเรียนรูของรายวิชานั้นๆ
โดยการกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูในหลักสูตรตองมีความยากงายเหมาะสมสอดคลองกับวุฒิภาวะและ
พัฒนาการของผูเรียนตลอดจนมีความสอดคลองสัมพันธกัน และมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
ที่ทําใหผูเรียนไดปฎิบัติจริง ซึ่งหลักสูตรนี้ไดใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานและแบบกรณีศึกษา
ทําใหนักเรียนเกิดองคความรูในดานเนื้อหาอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษางานวิจัย ดังนี้ Ritkhasit
(2010,33) และ Burroughs (1997, 4743 ) ที่พบวา การเรียนการสอนวิชาอาเซียนไมใชวิชาทองจําอีกตอไป
กระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันมีแนวทางหลากหลายมากยิ่งขึ้นในการสรางองคความรูใหแกผูเรียน
อีกทั้งสื่อการเรียนการสอนก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทําใหผูสอนงายตอการนําไปใช แตอยางไรก็ตาม
ในการเรียนการสอนวิชาอาเซียนที่ดีนั้นจะตองใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ เชน
การนําเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การเขียนรายงาน 2) ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
ของนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการใชหลักสูตรทําใหนักเรียนมีผลการประเมินดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
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อยูในระดับมากที่สุด โดยการประเมินของครูผูสอน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบโครงงาน
(Project Based Learning) ทีไ่ ดมงุ เนนใหเด็กเกิดพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจและสติปญ
 ญา
ซึ่ ง ตรงตามหลั ก สู ต ร เป น การสร า งบรรยากาศให เ กิ ด การเรี ย นรู  โ ดยมุ  ง เน น ให ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ได พ ร อ มทั้ ง
เปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู ผูปกครองและนักเรียนซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรูไดเปนอยางดี
โดยมีเปาหมายในเชิงคุณภาพ คือ เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโครงงานที่รวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ
จากการเรียนรูแ ละสามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธกนั ไดอยางมีเหตุผลและนํามาใชในชีวติ ประจําวันเหมาะสม
กับวัยซึง่ สอดคลองกับ Kraphajan (2009, 28) ; Ritthichdee (2010, 103) ; Jackson et al. (1991, 675-689) ;
Parker (1990,16) ที่พบวา องคประกอบที่สําคัญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานคือ การสราง
ความรูสึกเปนเอกลักษณของกลุม การไดรับการสนับสนุนจากสังคม และความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
จากแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานรวมกันกับผูอื่น สรุปไดวา การทํางานรวมกันกับผูอื่น นอกจากจะชวยให
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จแลว ยังชวยใหสมาชิกในทีมเกิดความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของทีม มีความจงรักภักดี
ตอทีมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมกันแกไขปญหาและดําเนินงาน
ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายอยางเต็มที่ สามารถนําทีมไปสูค วามสําเร็จอยางยัง่ ยืน 3) ดานเจตคติตระหนักในคุณคา
ความเปนไทยและความเปนอาเซียนของนักเรียนที่พบวา หลังทดลองการใชหลักสูตรนี้ นักเรียนมีเจตคติ
อยูใ นระดับมาก ซึง่ ในคําอธิบายรายวิชาไดกลาวถึงกลไกกําหนดนโยบายการทํางานของอาเซียน การตัดสินใจ
ในเรื่องของการคาการลงทุน บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกทั้งตอประเทศไทยและตอประเทศ
สมาชิกอื่นๆ การสรางและการทําความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรม การปฎิบัติตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
เพื่ อ ให ดํ า รงตนอยู  ใ นสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข รู  คุ ณ ค า ของความเป น ไทย ภาคภู มิ ใ จและหวงแหน
ในความเปนชาติไทยและความเปนอาเซียน มุงมั่นในการทํางานรวมกับผูอื่น หลักสูตรสูประชาคมอาเซียนนี้
สามารสงเสริมการพัฒนาดานเจตคติของผูเรียนใหรูคุณคาของความเปนไทยและความเปนอาเซียนได
เนื่องจากการเรียนรูวิชาอาเซียนศึกษาจะชวยใหนักเรียนตระหนักเกิดสํานึกในความรักชาติและภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย
การวิจัยในครั้งนี้สามารถสรางการยอมรับ และการสรางภาพลักษณที่ดีของผูเรียนอันนําไปสู
การยอมรับตอสาธารณะได นอกจากนั้นผูเรียนยังเห็นเปาหมายในการเรียนที่ชัดเจน ตรงกับความตองการ
ของตนเอง ชุมชน และทองถิ่น รวมถึงสรางเสนทางอาชีพและการมีงานทํา ทั้งนี้หลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
โดยใชกระบวนการภาคีเครือขายในครั้งนี้ถือไดวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพจนเปนที่ยอมรับ เนื่องจาก
มี ก ระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ภ าคี เ ครื อ ข า ยร ว มกั น วางแผนอย า งชั ด เจน มี ก ารกํ า หนดโครงสร า ง
ความมุง หมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณสื่อการสอน การประเมินผล
การเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียน และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาอยางเหมาะสม
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สรุป
ผลการพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียนโดยใชกระบวนการภาคีเครือขาย สําหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 หลั ก สู ต ร ประกอบด ว ย 7 องค ป ระกอบ แต ล ะองค ป ระกอบสอดคล อ งกั บ
สังคมพหุวัฒนธรรม ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน เมื่อนําหลักสูตรไปใช พบวา ผลการเรียน
ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน ซึ่งไดแก ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติของนักเรียนสูงขึ้นอยางชัดเจน
โดยมีทกั ษะความรูพ นื้ ฐานทีจ่ าํ เปนในการทํางานรวมกับผูอ นื่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเ รียนตระหนักในคุณคา
ของความเปนไทยและความเปนอาเซียนในสังคมพหุวัฒนธรรม
ทั้งนี้ หากมีการนําผลการวิจัยไปใช ควรพิจารณาความเหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา
และความตองการของผูเรียนและชุมชนทองถิ่น และสถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมของครูผูสอน
ใหมคี วามเขาใจในดานจุดมุง หมายของหลักสูตร และองคประกอบของหลักสูตร สวนในการทําวิจยั ครัง้ ตอไป
จึงควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 1) ควรมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการภาคีเครือขายโดยผูที่เขามา
มีสวนรวมในเครือขายควรมีความรูความเขาใจสภาพชุมชนทองถิ่นเพื่อการกําหนดเปาหมายของผูเรียน
ที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู  เ รี ย นและชุ ม ชนท อ งถิ่ น 2) ควรมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สาระการเรียนรูท เี่ กีย่ วกับชุมชน ทีส่ ามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะการรวมกลุม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และองคกรความรวมมือระหวางประเทศ 3) ควรมีการตอยอดการพัฒนาหลักสูตร
สาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับอาเซียนในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเปนการปลูกฝงผูเรียนใหรูคุณคาของความเปนไทย
และความเปนอาเซียน
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