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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับ
ความเข้าใจทีค่ งทนในสาระการเรียนรูอ้ าเซียนศึกษาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน 2) ศึกษาความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการจัดการ
เรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนและ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับความเข้าใจทีค่ งทนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางอาเซียนจากกลุ่มตัวอย่างครู จ�ำนวน 286 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ด้วยแบบส�ำรวจที่มี
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และวัดความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 130 คน ซึ่ง
ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนนักเรียน ด้วยแบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ผลการ
ศึกษาพบว่า 1) การจัดการเรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 2) ผลการวัดความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมีความเข้าใจที่คงทนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 17.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.15 และ 3) สภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกน
กลางอาเซียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนในระดับปานกลาง และเมื่อวิเคราะห์
ถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความเข้าใจทีค่ งทนของนักเรียนพบว่า สภาพการจัดการเรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
อาเซียน เกรดเฉลีย่ ในปีการศึกษาก่อนหน้า และการอ่านรูเ้ รือ่ ง ร่วมกันอธิบายความเข้าใจทีค่ งทนของนักเรียน
ได้ร้อยละ 58.3 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: หลักสูตรแกนกลางอาเซียน การจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจที่คงทน

Abstract
The study of correlation between the learning management following the ASEAN
Curriculum Sourcebook and the students’ desired understanding in the ASEAN study of
the Pratomsuksa 6 students in Prachinburi Primary Educational Service Area 2 aimed to
1) study the school’s conditions of the learning management following the ASEAN Curriculum
Sourcebook in Prachinburi Primary Educational Service Area 2. 2) study the Pratomsuksa 6
students’ desired understanding by using the learning management following the ASEAN
Curriculum Sourcebook and 3)study the correlation between the learning management
following the ASEAN Curriculum Sourcebook and the Pratomsuksa 6 students’ desired
understanding in Prachinburi Primary Educational Service Area 2.This research was descriptive
research which collected the data of the conditions of learning management following
the ASEAN Curriculum Sourcebook from 286 teachers derived by stratified random sampling
with a reliable measurement instrument (Cronbach’s alpha = 0.92). In addition, the data of
the students’ desired understanding was collected from 130 students derived by stratified
random sampling with a reliable achievement test (KR20 = 0.80). The results of the research
were 1) the overall learning management following the ASEAN Curriculum Sourcebook was
shown at the high level, with the mean of 3.55 and the standard deviation (S.D.) of 0.13.
2) the students’ desired understanding was rated at the good level with the means of 17.48
and the standard deviation (S.D.) of 4.15. and 3) the learning management following
the ASEAN Curriculum Sourcebook was positively correlated with the students’ desired
understanding at the medium level. Regarding the analysis of the factors influencing the
students’ desired understanding, it was found that the learning management following the
ASEAN Curriculum Sourcebook, GPA in previous academic year and literacy altogether
explained the students’ desired understanding at 58.3 percent at the statistical significance
level of .01.
Keyword: ASEAN Curriculum Sourcebook, Learning Management, Desired Understanding
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บทน�ำ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ สิบประเทศได้เข้าสูก่ ารเป็น “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)
การรวมตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสันติภาพและรุ่งเรืองนี้เป็นไปเพื่อสร้างอ�ำนาจต่อรองกับประเทศ
อื่น ๆ ที่ก�ำลังมีบทบาทส�ำคัญในเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดตั้งประชาคม สังคม และ
วัฒนธรรมอาเซียน คือ ประเทศสมาชิกมีเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ซึ่งท�ำให้
ประชาชนของประเทศสมาชิกมีความอยู่ดีกินดี และมีฐานะทางสังคมที่ทัดเทียมกัน โดยได้ก�ำหนดให้สาขา
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบสนองการสร้างประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก
(Office of the Basic Education Commission, 2014)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าวจึงได้ดำ� เนินการน�ำหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ในประเทศไทย ตามโครงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ โครงการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) และได้พิจารณาเห็นว่ามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างศักยภาพให้แก่
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น
ประชาคมอาเซียน จึงจัดท�ำหลักสูตรแกนกลางอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) และเอกสาร
การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กไทยเพื่อการอยู่ร่วมกับ
พลเมืองของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน (Institute of Academe Quality Development (DEU),
2016) จากนัน้ ในปีการศึกษาต่อมา สพฐ. จึงได้มนี โยบายให้สถานศึกษาสามารถน�ำหลักสูตรแกนกลางอาเซียน
ไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ เพื่อเตรียม
เยาวชนให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิต มีสมรรถนะที่ส�ำคัญ มีจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองไทย และพลเมือง
อาเซียน สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ค�ำขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์
หนึง่ อัตลักษณ์ หนึง่ ประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) ตามบริบทและความพร้อม
ของสถานศึกษา (Office of the Basic Education Commission, 2014)
ในปัจจุบันสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ซึ่งเป็น
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ และสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ อีกทั้งได้มีการน�ำหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมาใช้ร่วมกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ผ่านโครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สิ่งที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่สถานศึกษาได้มีการปรับกระบวนการ คือ การจัดการเรียน
การสอน ซึง่ ได้มกี ารบูรณาการเนือ้ หาอาเซียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนเข้ากับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ของทั้ง 2 หลักสูตร
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หนึ่งในผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนที่ส�ำคัญที่นักเรียนจ�ำเป็นต้องมีและ
ได้รับการพัฒนา คือ ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน (Students’ Desired Understanding) ซึ่งหมายถึง
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากที่เรียนรู้ตามกรอบเนื้อหาอาเซียน และเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้ง
ทางตรง และทางอ้อมเพื่อท�ำความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างถ่องแท้ จนเกิดเป็นความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ บรรลุตามจุดมุง่ หมายการเรียนรู้ ตลอดจนการแสดงออกถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ และความเข้าใจ
ที่คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาความเข้าใจที่คงทนให้เกิดกับผู้เรียนจะเป็นการพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะ
6 ประการ คือ 1) ความสามารถในการอธิบาย 2) การตีความ 3) การประยุกต์ใช้ 4) การมีมุมมองที่หลากหลาย
5) การมีความรูส้ กึ ร่วม และ 6) การรูจ้ กั ตนเอง การจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจทีค่ งทน จึงต้องอาศัย
กระบวนการที่เป็นระบบโดยเฉพาะการบูรณาการเนื้อหา วิธีการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้
จากความส�ำคัญของการใช้หลักสูตรแกนกลางอาเซียน และความส�ำคัญของการพัฒนาความเข้าใจที่
คงทนของนักเรียนดังกล่าว จึงเป็นเหตุจงู ใจทีน่ ำ� ไปสูก่ ารศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครูในสถานศึกษา
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปราจี น บุ รี เ ขต 2 ว่ า มี ส ภาพการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดย
การบูรณาการหลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับกลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ ง ๆ มากน้อยเพียงใด และการจัดการเรียน
รู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนของครูส่งผลต่อความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนหรือไม่ โดยใช้พื้นฐาน
การวัดความเข้าใจตามกรอบแนวทางของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนเพื่อการน�ำข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนานักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเข้าใจที่
คงทนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2
2. เพื่อศึกษาความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตรแกนกลาง
อาเซียนในกรอบเนื้อหาที่ 5 การท�ำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจัดการเรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนและ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจที่คงทนในสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) หมายถึง กรอบแนวทาง
ในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามสาระของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ซึง่ ก�ำหนด
ด้วย 5 เนือ้ หา ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย การเชือ่ มโยง
โลกและท้องถิ่น การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม และการท�ำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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โดยใช้ช่องทางในการจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทาง 4 ช่องทาง ได้แก่ ประชาชน สถานที่ สื่อ และแนวคิด ทั้งนี้
เป้าหมายของหลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ และเจตคติที่ดีสามารถน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ และตอบสนองต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Wiggins and McTighe (2001) ได้ชใี้ ห้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความรู้ (knowledge) และความ
เข้าใจที่คงทน (Desired Understanding) ว่าความเข้าใจมีความเลื่อนไหลถ่ายโยงไปยังบริบท ทฤษฎีอื่น ๆ
ได้ การแสดงออกถึงความเข้าใจที่แท้จริง คือ นักเรียนน�ำความรู้ และทักษะไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งต่าง
ไปจากสิ่งที่ท�ำเป็นประจ�ำ ลักษณะของความเข้าใจที่คงทนจะอยู่ในรูปแบบของผลลัพธ์ ร่องรอย หลักฐาน
ชิ้นงาน หรือผลผลิตในระดับที่ยอมรับได้เป็นการก�ำหนดเป้าหมายส�ำคัญ ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนทั้งด้านความรู้
ว่าผู้เรียนจะมีความรู้อะไรบ้าง ด้านทักษะซึ่งผู้เรียนควรท�ำสิ่งใดได้ในระดับใด และด้านเจตคติที่ผู้เรียนควรมี
ความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียนอย่างไร สิ่งนี้เป็นหลักส�ำคัญในการพิจารณา เพื่อการเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสม การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นความเข้าใจที่คงทนของผู้เรียนวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ
การประเมินผลตามสภาพจริง แต่อาจจะประเมินด้วยการทดสอบร่วมด้วยก็ได้ โดยการทดสอบที่ใช้ควรเป็น
การทดสอบประเภทเขียนตอบ เพื่อจะได้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่ส�ำคัญอย่างแท้จริง นอกจากนี้
ผูส้ อนยังสามารถตัดสินใจได้วา่ เมือ่ ผูเ้ รียนน�ำเสนอ สาธิต หรือแสดงออกนัน้ เป็นความรูค้ วามเข้าใจแท้จริง โดย
สามารถตรวจสอบความเข้าใจ 6 ประการ (Six Facets of Desired Understanding) ซึง่ ได้แก่ 1) ความสามารถ
อธิบายเรือ่ งราวต่าง ๆ 2) ความสามารถตีความหมาย 3) ความสามารถประยุกต์ใช้ความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ความสามารถรับรู้ และแสดงมุมมองในภาพกว้าง 5) ความสามารถในการบอกคุณค่าทีค่ นอืน่ มองไม่เห็น หรือ
คิดว่ายากที่จะเชื่อได้ด้วยการพิสูจน์ และ 6) ความสามารถทางด้านสติปัญญา และความเป็นตัวตนของตนเอง
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางอาเซียน มีกรอบ
การด�ำเนินงาน คือ การขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน การจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และ
การจัดท�ำหน่วยการเรียนรู้ กลุม่ เป้าหมาย หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการจัดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับประชาคมอาเซียนทีส่ ำ� คัญ
ทีส่ ดุ คือ ครู ซึง่ ถือได้วา่ เป็นบุคคลส�ำคัญทีจ่ ะช่วยในการติดตามผลการน�ำหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสูก่ ารปฏิบตั ิ
การจัดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับประชาคมอาเซียนทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางอาเซียน มีจดั การเรียนการสอน
ตามกรอบแนวทางทัง้ 5 กรอบเนือ้ หาของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน โดยบูรณาการร่วมกับหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
กระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะของผู้เรียน นอกจากนั้นแล้วหลักสูตรยังก�ำหนด
การจัดการเรียนรู้เป็นรายด้าน ประกอบด้วย ด้านการบูรณาการกรอบเนื้อหาอาเซียน ด้านการใช้ช่องทาง
การน�ำสู่การสอน ด้านการจัดประสบการณ์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบมีส่วนร่วม ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งการเรียนรู้ รวมถึงด้านการวัดและประเมินผล

กรอบแนวคิด
การวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน
กับความเข้าใจทีค่ งทนในสาระการเรียนรูอ้ าเซียนศึกษาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผ่านการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนว่าอยู่ในระดับใดและได้
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กรอบแนวคิด
การวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับ
ความเข้าใจที่คงทนในสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปราจี น บุ รีเขต 2 ในครั้งนี้ ผู้ วิจั ย มุ่ งศึ ก ษาตั ว แปรความเข้ าใจที่ ค งทนของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผ่านการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนว่าอยู่ในระดับใดและได้รับอิทธิพล
รับอิวทแปรอื
ธิพลจากตั
่ยวข้อง่ยได้
ก่ เกรดเฉลี
่ยปีาการศึ
กษาก่อนหน้
านรู้เดรืการ
่อง และ
จากตั
่น ๆ ทีว่เกีแปรอื
่ยวข้อ่นง ได้ๆ แทีก่่เกีเกรดเฉลี
ปีกแารศึ
กษาก่อนหน้
คะแนนการอ่
านรู้เารื่อคะแนนการอ่
ง และสภาพการจั
ดการเรี
้ตามกรอบหลัยกนหรื
สูตรแกนกลางอาเซี
ยนหรืดอทีไม่่ว่าโดยมี
รอบแนวคิ
ที่ว่าการจัดกการเรี
เรีสภาพการจั
ยนรู้ตามกรอบหลั
กสูยตนรู
รแกนกลางอาเซี
อไม่ โดยมีกรอบแนวคิ
การจัดกการเรี
ยนรู้ตดามกรอบหลั
สูตร ยน
รู้ตามกรอบหลั
สูตรแกนกลางอาเซี
ยนอนหน้
เกรดเฉลี
่ยปีการศึกาษาก่
า คะแนนการอ่
านรู
้เรื่อง ส่งผลต่
แกนกลางอาเซี
ยนกเกรดเฉลี
่ยปีการศึกษาก่
า คะแนนการอ่
นรู้เรือ่อนหน้
ง ส่งผลต่
อความเข้าใจที
่คงทนของนั
กเรียอนความ
ใจที้ ่คงทนของนักเรียน ดังต่อไปนี้
ดังเข้ต่อาไปนี
เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาก่อนหน้า
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน

คะแนนการอ่านรูเ้ รื่อง
การจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน
1. การบูรณาการกรอบเนื้อหาอาเซียน
2. การใช้ช่องทางการนาสู่การสอน
3. การจัดประสบการณ์/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแบบมีส่วนร่วม
4. การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

-

ด้านการอธิบาย
ด้านการแปลความ
ด้านการประยุกต์ใช้
ด้านการมีมุมมองที่หลากหลาย
ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อนื่
ด้านการรู้จักตนเอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1: เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาก่อนหน้ามีความสัมพันธ์กับความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
สมมติฐสมมติ
านการวิ
ฐานที่ จ2:ัยคะแนนการอ่านรู้เรื่อง มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
สมมติ
นรู้ ตอามกรอบหลั
ก สู ตมรแกนกลางอาเซี
นมี ค่ความสั
ม พั น ธ์กกเรีั บยน
สมมติฐานที
ฐานที่ 3:่ 1:สภาพการจั
เกรดเฉลี่ยดปีการเรี
การศึกยษาก่
นหน้ามีความสั
พันธ์กับความเข้ยาใจที
งทนของนั
ความเข้าใจทีสมมติ
่คงทนของนั
น
ฐานที่ก2:เรียคะแนนการอ่
านรู้เรื่อง มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
สมมติ
ฐ
านที
่
4:
เกรดเฉลี
่
ย
ปี
ก
ารศึ
ษาก่อนหน้
คะแนนการอ่กานรู
่อง และสภาพการจั
ดการเรี
ยนรูม้ตพัามนธ์กับ
สมมติฐานที่ 3: สภาพการจัดกการเรี
ยนรูา้ตามกรอบหลั
สูต้เรืรแกนกลางอาเซี
ยนมี
ความสั
กรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนร่วมกันพยากรณ์ความเข้าใจที่คงทนทนของนักเรียนได้

ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
ระเบียบวิธีวสมมติ
ิจัย ฐานที่ 4: เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาก่อนหน้า คะแนนการอ่านรู้เรื่อง และสภาพการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบหลั
ยนร่
พยากรณ์ดการเรี
ความเข้
าใจที
่คงทนทนของนั
กเรียนได้ ย นกับ
การวิจกัยสูเรืต่อรแกนกลางอาเซี
งการศึก ษาความสั
มพัวนมกัธ์ ขนองการจั
ยนรู
้ต ามกรอบหลั
ก สูตรแกนกลางอาเซี
ความเข้าใจที่คงทนในสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ระเบี
ยบวิธีวิจกัยษาปราจีนบุรีเขต 2 ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
การศึ
กษาประถมศึ

บัณฑิตวิทยาลัการวิ
ย มหาวิจทัยยาลั
สวนดุสิตกษาความสัมพันธ์ของการจัดการเรีปียทนรู
ี่ 16้ตฉบั
บที่ 3 เดือนกักนสูยายน-ธั
นวาคม 2563 ยน
เรื่อยงการศึ
ามกรอบหลั
ตรแกนกลางอาเซี

กับความเข้าใจที่คงทนในสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีขั้นตอน
การด�ำเนินการดังนี้
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1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 ครูในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 จ�ำนวน 113 โรง จ�ำนวน 985 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสภาพ
การจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน และกลุ่ม 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 จ�ำนวน 113 โรง จ�ำนวน 1,308 คน
(Prachinburi Primary Educational Service Area 2, 2019) ซึง่ ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลความเข้าใจทีค่ งทน
ของนักเรียนโดยใช้การทดสอบ
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรเี ขต 2 จ�ำนวน 286 คน ซึง่ ได้จากการสุม่ อย่างตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling)
และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างตัวอย่างแบบชั้นภูมิเช่นเดียวกัน โดย
ก�ำหนดจ�ำนวนตามสัดส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และน�ำมาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 ท�ำให้
ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จ�ำนวน 130 คน จากโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยใช้จ�ำนวนนักเรียนในสถาน
ศึกษาเป็นเกณฑ์
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบส�ำรวจสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางอาเซียนใช้สำ� หรับเก็บรวบรวมข้อมูลกับครู และแบบทดสอบวัดความเข้าใจทีค่ งทนตามกรอบเนือ้ หา
ที่ 5 การท�ำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้ส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
4. ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
4.1 การสร้ า งเครื่ อ งมื อ และตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ได้ แ ก่ 1) แบบส� ำ รวจสภาพ
การจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน โดยศึกษาการจัดการเรียนรู้ใน 5 ด้าน คือ การบูรณาการกรอบเนื้อหา
อาเซียน การใช้ช่องทางการน�ำสู่การสอน การจัดประสบการณ์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมการใช้
สือ่ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน จาก
นัน้ เมือ่ ได้รา่ งข้อค�ำถาม ผูว้ จิ ยั น�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ (IOC) แล้วน�ำ
มาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อค�ำถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 จากการน�ำไป
ทดลองใช้ (Try Out) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ (Reliability) เท่ากับ 0.96 2) แบบทดสอบวัดความเข้าใจ
ทีค่ งทนของนักเรียนทีผ่ า่ นการจัดการเรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน กรอบเนือ้ หาที่ 5 การท�ำงาน
ร่วมกัน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใช้สำ� หรับวัดความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีลกั ษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ปรนัยแบบถูก-ผิด และแบบอัตนัย
ในฉบับเดียวกัน จ�ำนวน 19 ข้อ คะแนนรวม 28 คะแนน ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ข้อค�ำถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 จากนั้นน�ำไปทดลองใช้และ
น�ำมาหาค่าความยากง่าย (p) ได้ค่า p ระหว่าง 0.4-0.8 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33-0.83 และ
ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ชนิด KR-20 เท่ากับ 0.80
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ได้แก่ การเก็บข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน โดยใช้แบบส�ำรวจสภาพการจัดการเรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
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อาเซียนจากครูผสู้ อน และระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลความเข้าใจทีค่ งทนของนักเรียน 130 คน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความเข้าใจทีค่ งทนของนักเรียนทีผ่ า่ นการจัดการเรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนโดยครูผสู้ อน
ในโรงเรียนเดียวกันกับนักเรียน 130 คน
4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับ
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรายคู่ ได้แก่ เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาก่อนหน้า
(ปีการศึกษา 2561) คะแนนการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนและสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกน
กลางอาเซียนกับความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s
Product-moment Correlation) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรสภาพการจัดการ
เรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ซึ่งส�ำรวจจากครู 130 คน ที่สอนนักเรียน 130 คน ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ตลอดจนตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ เกรดเฉลีย่ ปีการศึกษาก่อนหน้าและการอ่านรูเ้ รือ่ งทีม่ คี วามสัมพันธ์
ต่อความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนทั้ง 130 คน ดังกล่าว

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรเี ขต 2 ใน 5 ด้านประกอบด้วย การบูรณาการกรอบเนือ้ หา
อาเซียน การใช้ชอ่ งทางการน�ำสูก่ ารสอน การจัดประสบการณ์/กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนแบบมีสว่ นร่วม การใช้สอื่
เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า การจัดการ
เรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรเี ขต 2 มีการปฏิบตั งิ านในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.55 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13
(ระดับการปฏิบตั ิ 1-5) ทัง้ นีด้ า้ นทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านมากเป็นอันดับแรก คือ การจัดประสบการณ์/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 รองลงมา คือ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 การใช้สื่อเทคโนโลยีและ
แหล่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 และการบูรณาการกรอบเนื้อหา
อาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติงาน
ในระดับปานกลางคือการใช้ช่องทางการน�ำสู่การสอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ดังตารางที่ 1
2. การศึกษาความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผ่านการเรียนรู้ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 2 โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจทีค่ งทนทดสอบกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จากนัน้ น�ำมาค�ำนวณ
เป็นคะแนน แยกตามองค์ประกอบของตัวแปรความเข้าใจที่คงทน 6 ด้าน คะแนนเต็มรวมทุกด้าน 28 คะแนน
โดยด้านการอธิบายมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน ด้านการตีความมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้านการประยุกต์ใช้มี
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้านการมีมุมมองที่หลากหลายมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน ด้านการมีความรู้สึกร่วมมี
คะแนนเต็ม 3 คะแนน และด้านการรูจ้ กั ตนเองมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจที่คงทน (คะแนนเต็มรวมทุกด้าน 28 คะแนน) เท่ากับ
17.48 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.15 ซึง่ แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจทีค่ งทนอยูใ่ นระดับดี แต่เนือ่ งจาก
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 รองลงมาคือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 และการบูรณาการกรอบเนื้อหาอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.10 ตามลาดับ ส่วนด้านทีม่ ีการปฏิบัติงานในระดับปานกลางคือการใช้ช่องทางการนาสู่การสอน
ซึ่งมีค่าเฉลี่ 1่ยเท่ค่าากัเฉลี
บ 3.37
ดังตารางที
1
ตารางที
่ยและส่
วนเบี่ย่ งเบนมาตรฐานรายด้
านของสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตร

แกนกลาง อาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้านของสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
เขต 2
อาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2
ด้านที่
สภาพการจัดการเรียนรู้
S.D.
ระดับการปฏิบัติ
1.
การบูรณาการกรอบเนื้อหาอาเซียน
3.47
0.10
มาก
2.
การใช้ช่องทางการนาสู่การสอน
3.37
0.00
ปานกลาง
3.
การจัดประสบการณ์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบมี
3.61
0.07
งานมาก
ส่วนร่วม
4.
การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้
3.57
0.18
มาก
5.
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.59
0.13
มาก
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน
3.55
0.13
มาก

แต่ละองค์ประกอบมี
เท่ากัานใจที
ผู้ว่ คิจัยงทนของนั
จึงได้ท�ำการปรั
บเป็กนษาปี
คะแนนมาตรฐาน
Z-Score
2. การศึคกะแนนไม่
ษาความเข้
ก เรี ย บนชัคะแนนดิ
้ น ประถมศึ
ที่ 6 ซึ่ ง ผ่ า นการเรี
ย นรูและ
้ ต าม
T–Score
ดั
ง
ตารางที
่
2
เมื
่
อ
พิ
จ
ารณาจากคะแนนที
่
ป
รั
บ
เป็
น
คะแนนมาตรฐานที
T–Score
พบว่
า
ค่
า
เฉลี
กรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต่ย2
คะแนนมาตรฐานที
่ในระดัาบใจที
ดี (่คงทนทดสอบกั
= 50.00) เมืบ่อเปรี
บคะแนนเฉลี
ายด้าานวนเป็
น คะแนนเฉลี
่ย
โดยใช้แบบทดสอบวัอดยูความเข้
นักเรียยบเที
นชั้นยประถมศึ
กษาปีย่ ทมาตรฐานที
ี่ 6 จากนั้นนรามาค
นคะแนน
มาตรฐานที
บายมีวแปรความเข้
ค่าสูงสุดเท่ากัใจที
บ ่ค66.34
่ในระดับดีมรวมทุ
รองลงมา
อ ด้คะแนน
านการรูโดยด้
้จักตนเอง
แยกตามองค์ดป้านการอธิ
ระกอบของตั
งทน 6 ซึด้่งาอยู
น คะแนนเต็
กด้านคื28
านการ
(มีคXะแนนเฉลี
T = 50.00) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย มาตรฐานที ร ายด้ า น คะแนนเฉลี่ ย มาตรฐานที ด้ า นการอธิ บ าย
่ยมาตรฐานที
เท่ากัด้บานการตี
58.19ความมี
และด้
านการประยุ
กต์ใช้มด้ีคาะแนนเฉลี
เท่ากัมบ5 คะแนน
57.36
อธิบายมีคะแนนเต็
ม 7 คะแนน
คะแนนเต็
ม 5 คะแนน
นการประยุ่ยกมาตรฐานที
ต์ใช้มีคะแนนเต็
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 66.34 ซึ่งอยู่ในระดับดี รองลงมาคือด้านการรู้จักตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานทีเท่ากับ 58.19
ด้านการมี
่หลากหลายมี
ม 4 าคะแนน
ด้านการมี่ยคมาตรฐานที
วามรู้สึกร่วมมี
3 คะแนน
และด้
ตามล�
ำดับมซึุม่งมองที
อยู่ในระดั
บดีเช่นเดีคะแนนเต็
ยวกัน โดยด้
นที่มีคะแนนเฉลี
ต�่ำคทีะแนนเต็
่สุด อยู่ใมนระดั
บปรับปรุ
ง คืาอน
และด้านการประยุกต์ใช้มีคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานทีเท่ากับ 57.36 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน โดยด้านที่
้ จั ก ตนเองมี
4 คะแนน
ผลการศึเกท่ษาพบว่
า ในภาพรวมนั
ก เรี ย นชั้ นลประถมศึ
ก ษาปี
ที่ 6
ด้การรู
ความรู
้สคึกะแนนเต็
ร่วม ได้ตค่าทีมะแนนเฉลี
่ยมาตรฐานที
ความเข้่ยามาตรฐานที
ใจที
่คงทน
มีาคนการมี
ะแนนเฉลี
่ยมาตรฐานที
่สุด อยู่ในระดั
บปรับปรุง าคืกัอบด้า46.84
นการมีผลการวิ
ความรู้สเึกคราะห์
ร่วม ได้ข้อคมูะแนนเฉลี
มีค่าเฉลี
่ยยคะแนนความเข้
ากใจที
(คะแนนเต็มรวมทุ
กด้าน 28 คะแนน)
เท่ากับ 17.48
ส่วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
ของนั
นชั้นผลการวิ
ประถมศึเคราะห์
ษาปี่คขทงทน
ตรแกนกลางอาเซี
นกรอบเนื
้อหาที
การท�
ำงานร่วกมกั
เท่ากับกเรี46.84
้อี่ 6มูลตามกรอบหลั
ความเข้าใจทีก่คสูงทนของนั
กเรียนชั้นยประถมศึ
กษาปี
ที่ ่ 65 ตามกรอบหลั
สูตนร
เท่่อาอนาคตที
กับ 4.15 ซึ่งแสดงว่
นักเรียนมีความเข้
ใจที่ คงทนอยู
่ในระดั
บ ดี แต่่ 2เนื่ องจากแต่ละองค์ประกอบมีคะแนน
เพื
น กลุ่มาสาระการเรี
ยนรูางานร่
้วิทายาศาสตร์
งตารางที
แกนกลางอาเซี่ยั่งยยืนกรอบเนื
้อหาที่ 5 การท
วมกันเพืแสดงดั
่ออนาคตที
่ยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แสดง
ไม่ เท่ า กั น ผู้ วิ จั ย จึ งได้ ท าการปรั บ คะแนนดิ บ เป็ น คะแนนมาตรฐาน Z-Score และ T–Score ดั งตารางที่ 2
ดังตารางที่ 2
เมื
่อพิจารณาจากคะแนนที
่ปและส่
รับเป็นวคะแนนมาตรฐานที
T–Score พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที
อกยู่เรี
ในระดั
บ้ นดี
ตารางที
่
2
แสดงค่
า
เฉลี
่
ย
นเบี
่
ย
งเบนมาตรฐานของคะแนนความเข้
า
ใจที
่
ค
งทนของนั
ย
นชั
บัตารางที
ณฑิตวิท่ยาลั
ย มหาวิาทเฉลี
ยาลัยและส่
สวนดุสวิตนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเข้ปีาใจที
ที่ 16่คฉบั
บที่ 3 เดือกนกั
ยายน-ธั
นวาคม ก2563
2 แสดงค่
งทนของนั
เรียนนชั
้นประถมศึ
ษาปี
ประถมศึก่ยษาปี
ที่ 6 จ�ำแนกตามองค์ประกอบ 6 ด้าน (N = 130)
ที่ 6 จาแนกตามองค์ประกอบ 6 ด้าน (N = 130)
X
องค์ประกอบ
คะแนน
S.D.
Z
S.D.
T
S.D. ระดับ
ความเข้าใจที่คงทน
เต็ม
Score Z
Score
t
ความ
(คะแนน
Score
Score
เข้
าใจ
ดิบ)
การอธิบาย
7
4.85
1.51 1.63 1.51 66.34 15.09
ดี
การตีความ
5
3.86
1.00 0.18 1.00 51.82 10.02
ดี
การประยุกต์ใช้
5
3.58
1.26 0.74 1.26 57.36 12.63
ดี
การมีมมุ มองที่หลากหลาย
4
2.55
1.25 0.51 1.25 55.06 12.52
ดี
การมีความรู้สึกร่วม
3
1.52
0.83 -0.32 0.83 46.84 8.28 ปรับปรุง
การรู้จักตนเอง
4
1.87
1.78 0.82 1.78 58.19 17.76
ดี
รวม
28
17.48
4.15 0.00 1.00 50.00 10.00
ดี
3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับความ
เข้าใจที่คงทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดสานั
้นที�่กเดืารศึ
ษาประถมศึ
กษา 151
ปีทก
ี่ 16งานเขตพื
ฉบับที่ 3 ประจำ
อนกันกยายน
- ธันวาคม 2563
ปราจีนบุรีเขต 2 โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สรุปได้ว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจที่คงทน
ของนักเรียน ประกอบด้วย เกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาก่อนหน้า การอ่านรู้เรื่อง และสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ

การมีมมุ มองที่หลากหลาย
การมีความรู้สึกร่วม
การรู้จักตนเอง
รวม

4
3
4
28

2.55
1.52
1.87
17.48

1.25
0.83
1.78
4.15

0.51
-0.32
0.82
0.00

1.25
0.83
1.78
1.00

55.06
46.84
58.19
50.00

12.52
ดี
8.28 ปรับปรุง
17.76
ดี
10.00
ดี

3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับ
กษาความสั
มพัน้ นประถมศึ
ธ์ระหว่ากงสภาพการจั
ดการเรียกนรู
กสูตรแกนกลางอาเซี
ยนกับความ
ความเข้าใจที3.ค่ การศึ
งทนของนั
กเรียนชั
ษาปีที่ 6 ในสถานศึ
ษาสั้ตามกรอบหลั
งกัดส�ำนักงานเขตพื
น้ ทีก่ ารศึกษาประถม
าใจที่คงทนของนั
ยนชั้นประถมศึ
งกัปดได้
สานั
่การศึมกพัษาประถมศึ
ศึกเข้ษาปราจี
นบุรีเขต ก2เรีโดยการวิ
เคราะห์กสษาปี
หสัมทพัี่ 6นในสถานศึ
ธ์ของเพียร์กสษาสั
ัน สรุ
ว่ากตังานเขตพื
วแปรที่ม้นีคทีวามสั
นธ์กับความกษา
รีเขต 2 โดยการวิ
สหสัวมยพันเกรดเฉลี
ธ์ของเพีย่ยร์ในปี
สัน กสรุารศึ
ปได้กษาก่
ว่า ตัอวแปรที
วามสัามนรูพัน้เรืธ์่อกงับความเข้
าใจที่คงทน
เข้ปราจี
าใจทีน่คบุงทนของนั
กเรียน เคราะห์
ประกอบด้
นหน้า่มีคการอ่
และสภาพการ
กเรียยนรูน้ตประกอบด้
วยกเกรดเฉลี
่ยในปีการศึกยษาก่
อนหน้วแปรทั
า การอ่้งหมดมี
านรู้เรื่อคงวามสั
และสภาพการจั
ดการเรี
ยนรู้ตามกรอบ
จัดของนั
การเรี
ามกรอบหลั
สูตรแกนกลางอาเซี
น โดยตั
มพันธ์เชิงบวกกั
บความเข้
าใจ
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน โดยตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนในระดับ
ที่คงทนของนักเรียนในระดับปานกลาง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายคู่ (Correlation Coefficient: r) เท่ากับ
ปานกลาง ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ ร ายคู่ (correlation coefficient: r) เท่ า กั บ 0.40, 0.38, 0.58 ตามล าดั บ
0.40, 0.38, 0.58 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 3
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนและตัว
และตั่เวกีแปรที
่เกีบ่ยวข้
องกับาความเข้
าใจที่คงทนของนั
แปรที
่ยวข้องกั
ความเข้
ใจที่คงทนของนั
กเรียน กเรียน
เกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
การอ่านรู้เรื่อง
สภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบอาเซียน
ความเข้าใจที่คงทน
p < 0.01**

1.00
0.64**
0.17
0.40**

การอ่านรู้
เรื่อง
1.00
0.33**
0.38**

สภาพการจัดการ
เรียนรูต้ ามกรอบ
หลักสูตรอาเซียน

ความ
เข้าใจ
ที่คงทน

1.00
0.58**

1.00

เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนโดยการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า
เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาก่อน การอ่านรู้เรื่อง และสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
เมื่อยวิมหาวิ
เคราะห์
ปัสวนดุ
จบจัายความเข้
ยสทีิต่ส่งผลต่อาความเข้
าใจที่คงทนของนั
นโดยการวิ
า ตเกรด
บัณฑิยตนวิทสามารถร่
ยาลั
ยาลัถนึงยอธิ
ปีที่ 1658.3
ฉบับเคราะห์
ทีอย่
่ 3าเดืงมีอกนกั
นวาคม
2563
อาเซี
วทมกั
ใจที่คงทนของนั
กเรียนได้กเรีร้อยยละ
นารถดถอยพบว่
ัยนส�ยายน-ธั
ำคัญทางสถิ
ิที่
เฉลี่ยในภาคการศึกษาก่อน การอ่านรู้เรื่อง และสภาพการจัด การเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซีย น
ระดับ 0.01 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ เกรดเฉลี่ย
สามารถร่วมกันอธิบ ายความเข้าใจที่ค งทนของนักเรียนได้ ร้อยละ 58.3 อย่ างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
ในปี
การศึ
อนหน้
า (β =าใจที
2.06)
และสภาพการจั
นรูญ้ตามกรอบหลั
รแกนกลางอาเซี
(β อ=น
โดยปั
จจัยกทีษาก่
่ส่งผลต่
อความเข้
่คงทนของนั
กเรียนอย่ดาการเรี
งมีนัยยสาคั
ทางสถิติ ได้แกก่สูตเกรดเฉลี
่ยในปีการศึยนกษาก่
0.13)
ดังตารางที
4
หน้า (β
= 2.06)่ และสภาพการจั
ดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน (β = 0.13) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์การถดถอยและการทดสอบทางสถิติเพื่อท�ำนายความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์การถดถอยและการทดสอบทางสถิติเพื่อทานายความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
ความ
สัมประสิทธิ์
สัมประสิทธิ์การ
การถดถอย
ถดถอยมาตรฐาน คลาดเคลื่อน
ตัวแปร
t
มาตรฐาน
(b)
( )
ค่าคงที่
-2.19
1.75
-1.25
เกรดเฉลี่ย (X1)
2.06
0.54
0.31
3.85**
คะแนนการอ่านรู้เรื่อง (X2)
-0.05
0.08
-0.54
-0.64
สภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
0.13
0.01
0.68
10.32**
กรอบอาเซียน (X3)
**p < 0.01
R = 0.771
R2 = 0.595
R2adjiust = 0.583

P
0.214
0.000
0.526
0.000
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ทั้งนี้จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจที่คงทน
ของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 ได้แก่ เกรดเฉลี่ยปีการศึกษา ก่อนหน้า (x1) และสภาพการจัดการเรียนรู้

ทัง้ นีจ้ ากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิก์ ารถดถอยพบว่า ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความเข้าใจทีค่ งทน
ของนักเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.01 ได้แก่ เกรดเฉลี่ยปีการศึกษา ก่อนหน้า (x1) และสภาพการจัดการ
เรียนรู้ตามกรอบอาเซียน (x) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (β) เท่ากับ 2.06 และ 0.13 ตามล�ำดับ
ซึ่งหมายความว่า เกรดเฉลี่ยของนักเรียนในปีการศึกษาก่อนหน้า และสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน เป็นตัวแปรท�ำนายที่สามารถพยากรณ์ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนได้ นั่นคือ
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาก่อนหน้าสูง และสังกัดในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางอาเซียนอยูใ่ นระดับมากจะมีความเข้าใจทีค่ งทนสูงกว่านักเรียนทีม่ เี กรดเฉลีย่ ในปีการศึกษา
ก่อนหน้าต�่ำและสังกัดในสถานศึกษาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือมีผล
การปฏิบัติงานในระดับต�่ำ ในขณะที่ตัวแปรการอ่านรู้เรื่อง แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจที่คงทนของ
นักเรียน (r = 0.38, p < 0.01) แต่เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (β) ซึ่งเท่ากับ –0.05 พบว่า ตัวแปร
ดังกล่าวเป็นตัวแปรท�ำนายที่ไม่สามารถอธิบายความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน มีการปฏิบัติ
งานระดับมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดการเรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนส่งเสริมให้มคี วามก้าวหน้า
ในการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการน�ำหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสู่การ
ปฏิบตั ิ ในการน�ำหลักสูตรแกนกลางอาเซียนไปใช้ได้มกี ารสร้างความเข้าใจ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่
สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับจุดมุง่ หมาย สาระส�ำคัญหลักของหลักสูตร มีการจัดท�ำคูม่ อื หลักสูตร อีกทัง้ มีการสร้าง
โรงเรียนเครือข่าย เพื่อขยายผลการน�ำหลักหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสู่การปฏิบัติ ท�ำให้สถานศึกษาสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดการเรียนรูต้ าม
กรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถาน
ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการน�ำหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสู่การปฏิบัติของ สพฐ. ที่ได้เตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยด�ำเนินโครงการพัมฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)
โครงการ Education Hub โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู้ประชาคมอาเซียน (Office of the Basic
Education Commission, 2014)
2. จากการทดสอบวัดความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามกรอบเนื้อหาที่ 5
การท�ำงานร่วมกันเพือ่ อนาคตทีย่ งั่ ยืน กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ความเข้าใจทีค่ งทน
ของนักเรียนทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย การอธิบาย การตีความ การประยุกต์ใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย
การมีความรู้สึกร่วม และการรู้จักตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับดี นักเรียนส่วนมากสามารถอธิบายแนวคิด
เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล สามารถตีความและแปลความหมายให้ชดั เจนอีกทัง้ สามารถเชือ่ มโยงสูช่ วี ติ จริง และ
น�ำความรูน้ นั้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ จากมุมมองทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ สามารถเข้าใจความรูส้ กึ ของ
ผู้อื่น และรู้จักตนเอง โดยด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ด้านการอธิบาย ทั้งนี้เนื่องจากการจัดสภาพการเรียนรู้
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ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสามารถสร้างให้นักเรียนมีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะ
ท�ำให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องกับแนวความคิดของ Wiggins and McTighe (2001) ทีเ่ สนอ
ว่า ความรูแ้ ละความสามารถทีค่ งทนจะเกิดขึน้ ได้จากการกระตุน้ ความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียนให้คนุ้ เคยกับความรูใ้ หม่
มีการเสริมสร้างผสมผสานเชื่อมโยงให้เป็นความรู้และความสามารถที่คงทน ซึ่งการแสดงออกถึงความเข้าใจ
ที่แท้จริงวัดได้จากการที่นักเรียนสามารถน�ำความรู้และทักษะไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างคล่องแคล่ว
หรือน�ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งต่างไปจากสิ่งที่ท�ำเป็นประจ�ำ
ส�ำหรับความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนในด้านการมีความรู้สึกร่วมซึ่งอยู่ในระดับควรปรับปรุง
อาจเนือ่ งมาจากนักเรียนมีความคุน้ ชินกับการจัดการเรียนรูเ้ ชิงบรรยายในรูปแบบเดิม ๆ ทีเ่ ป็นการปฏิบตั ติ าม
ครูมากกว่าการเรียนรูแ้ บบร่วมมือรวมพลังทีน่ กั เรียนจะสามารถมีบทบาทเป็นผูก้ ำ� กับการเรียนด้วยตนเองและ
ได้แสดงความคิดอย่างเต็มที่ โดยไม่มคี วามกังวลว่าจะถูก หรือผิด และการทีจ่ ะเกิดความรูส้ กึ ร่วมในการเรียนรู้
ขึ้นได้ผู้เรียนจะต้องมีแรงจูงใจในสิ่งเหล่านั้น การวัดและประเมินติดตามผลการเรียนรู้ต้องกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจแบบเชิงรุก ดัง้ นัน้ ครูควรจัดการเรียนรูโ้ ดยมีการกระตุน้ และสร้างสิง่ เร้าให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ และส่งเสริมนักเรียนให้กล้าคิดโดยไม่กลัวว่าความคิดของตนนั้นจะถูกหรือผิด โดยมีครูเป็นผู้มี
บทบาทในการให้คำ� ชีแ้ นะอยูบ่ นพืน้ ฐานความถูกต้องและมีคณ
ุ ธรรม ซึง่ จะท�ำให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการและเห็น
ความส�ำคัญของการแสดงความคิดเห็น
3. สภาพการจัดการเรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนซึง่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
เข้าใจที่คงทนของนักเรียนในระดับปานกลาง สะท้อนถึงศักยภาพของการด�ำเนินงานที่เสริมสร้างทักษะของ
ผู้เรียนผ่านทางช่องทางของการเรียนรู้ คือ ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในรายวิชาพื้นฐาน หรือก�ำหนดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน
การใช้สอื่ เทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ รวมถึงสิง่ แวดล้อมในสถานศึกษา
ทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาผูเ้ รียนสูป่ ระชาคมอาเซียน พร้อมทัง้ สร้างประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ การพัฒนา
ดังกล่าวจะน�ำไปสู่การพัฒนาความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนให้อยู่ระดับที่สูงขึ้นได้ ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับเฉลิม ฟักอ่อน (Fangon, 2007) ทีไ่ ด้กล่าวถึงความเข้าใจทีค่ งทนว่าคือความเข้าใจทีเ่ กิดขึน้ คงทน
ติดอยูอ่ ย่างยาวนานกับผูเ้ รียนหลังสิน้ สุดการเรียนในหน่วยการเรียนรูห้ รือแผนการจัดการเรียนรูน้ นั้ ทัง้ ยังเป็น
ความรู้ความเข้าใจที่ฝังแน่น ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จนส่งผล
กระทบต่อการชีวิตในภายภาคหน้า และผลการศึกษาของ อารยา แก้วมณี (Kaewmanee, 2015) ซึ่งศึกษา
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูส้ อู่ าเซียน และได้พบว่า การก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์
ของโรงเรียน การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรู้สู่อาเซียนสู่การปฏิบัติ การที่ผู้
บริหารเป็นผู้น�ำในการสร้างเครือข่าย การจัดตารางสอนให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาความรู้และท�ำกิจกรรมในศูนย์
อาเซียนศึกษา โรงเรียนมีการจัดท�ำแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงระบบสื่อสารให้ทันสมัยใน
รูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนการด�ำเนินกิจกรรมอาเซียนศึกษาอย่างสม�่ำเสมอ มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการเป็นพลเมืองอาเซียนได้ดีขึ้น
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ เกรดเฉลี่ยในปี
การศึกษาก่อนหน้า และสภาพการจัดการเรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเกรดเฉลีย่
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ของนักเรียนเป็นการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีว่ า่ ด้วยความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการ
จัดเรียนการสอนของครูซงึ่ มีมาตรฐานตัวชีว้ ดั ของหลักสูตรก�ำหนดไว้เป็นแนวทางอย่างชัดเจน อีกทัง้ การจัดการ
เรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมีแนวทางในการปฏิบตั ทิ แี่ จ้งให้ครูทราบเป็นระยะ ๆ ตลอดจนกา
รบูรณาการเนื้อหาอาเซียนเข้ากับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของทั้ง 2 หลักสูตร ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาที่ก�ำหนดไว้
ครูจึงสามารถก�ำกับการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนตามกรอบแนวทางในหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ ท�ำให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาความเข้าใจที่คงทนในที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. น�ำผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนไปใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการประกอบการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของ
นักเรียนส�ำหรับปีการศึกษาถัดไป
2. จากผลการวิจยั พบว่า สภาพการจัดการเรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมีความสัมพันธ์
กับความเข้าใจทีค่ งทน ดังนัน้ สถานศึกษาจึงควรจัดสภาพการเรียนรูต้ ามกรอบหลักสูตรอาเซียนโดยบูรณาการ
การเรียนรูเ้ ข้ากับการสอนในชัน้ เรียนและส่งเสริมให้นกั เรียนเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจ
ที่คงทนมากขึ้น
3. สามารถน�ำเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบส�ำรวจสภาพการจัดการเรียนตามกรอบหลักสูตรแกนลาง
อาเซียนและแบบทดสอบวัดความเข้าใจทีค่ งทนของนักเรียนตามกรอบเนือ้ หาที่ 5 การท�ำงานร่วมกันเพือ่ อนาคต
ที่ยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการสร้างเครื่องมือและใช้เป็น
เกณฑ์พิจารณาส�ำหรับการออกแบบเครื่องมือวัดในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางอาเซียนสู่การปฏิบัติเพื่อน�ำมา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละแห่งให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
2. เนือ่ งจากยังมีนกั เรียนทีม่ คี วามเข้าใจทีค่ งทนในระดับปรับปรุงอยู่ ดังนัน้ อาจจะมีตวั แปรทีส่ ามารถ
ท�ำนายความเข้าใจทีค่ งทนของนักเรียนได้อกี หลายตัวแปร ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรได้มกี ารศึกษาถึงตัวแปร
ท�ำนายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความเข้าใจที่คงทน
3. ควรมีการศึกษาความเข้าใจที่คงทนโดยเน้นศึกษาทั้งในด้านความรู้ความสามารถและพัฒนาการ
ของนักเรียนโดยใช้การวิจัยผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ เช่น ใช้การสัมภาษณ์ และสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
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