เอกสารประกอบ
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ
สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ
ป พ.ศ. 2556

จัดทําโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร http://www.educ.su.ac.th

คํานํา
เอกสารรวบรวมสรุปรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ ร ะดับชาติ ส าขาการศึก ษาและสาขา
ที่เกี่ยวของฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนเอกสารประกอบ “โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ
ระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556” ของคณาจารย บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิล ปากร ไดแ ก สาขาวิชาการบริห ารการศึก ษา
จิต วิทยาชุมชน จิต วิทยาการศึกษาพิเศษ เทคโนโลยีก ารศึก ษา พัฒนศึก ษา การศึก ษาตลอดชีวิต และ
การพัฒนามนุษย การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ หลักสูตรและการสอน
และการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรและนักศึกษาจากหนวยงาน
ภายนอก ได แ ก คณะครุศ าสตร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎ กาญจนบุ รี มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 4 รวมนําเสนอ
ผลงานวิจัยดวย โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ ระดับชาติฯ ดังกลาวนี้ กําหนดจัด
ในวั น เสาร ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ห อ งประชุ ม หลวงพ อ วั ด ไร ขิ ง อุ ป ถั ม ภ ชั้ น 5 อาคารศึ ก ษา 3
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยของคณะศึกษาศาสตรที่มี
ผลงานวิจัย และได รับทุน วิจัยจากคณะศึกษาศาสตร หรือแหลงทุน อื่น ๆ ทั้ง จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย บัณ ฑิต ระดับบัณฑิต ศึก ษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอกไดนําเสนอผลงานวิจัย
สูชุมชนและสังคมรวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรกลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการวิจัย ตลอดจนนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และนําไปใชประโยชนอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื้ อ หาภายในเล ม เอกสารฯ ประกอบด ว ยสรุ ป รายงานวิ จั ย ของคณาจารย บั ณ ฑิ ต
ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอก พรอมประวัติโดยยอของผูวิจัยโดยจําแนกตาม
สาขาวิชาตาง ๆ
การจั ด ทํ า เอกสารครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว ง โดยได รั บ ความร ว มมื อ อย า งดี ยิ่ ง จากทุ ก ฝ า ย
และคณะกรรมการจัดโครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ ระดับชาติ สาขาการศึกษา
และสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนและสามารถ
ใชเปน แนวทางในการสง เสริมและพัฒนาการจัด การเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยทางการศึก ษา
ในโอกาสตอไป
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ชื่อผูนําเสนอผลงานวิจัย

วิสูตร โพธิ์เงิน

ปที่ดําเนินการทําวิจัยแลวเสร็จ

พ.ศ. 2555

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ จะเปนการทดลองการใชสุนทรียสนทนาพัฒนาการตั้งคําถามขอนักศึกษา เปนการทดลอง
แบบวิจัยเบือ้ งตัน (Pre Experimental Designs) one group pretest–post-test designs มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามของนักศึกษาโดยใชวิธีสุนทรียสนทนา และศึก ษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอการสอนโดยใชสุนทรียสนทนา เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผน
การเรียนรูโดยใชเทคนิค สุนทรียสนทนา เรื่อง “การตั้งคําถามในการจัดการเรียนการsสอนสังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา” จํานวน 4 แผนการเรียนรู 2) แบบประเมินระดับความสามารถในการตั้งคําถาม 6 ระดับใน
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ตามแนวความคิดพุทธิพสิ ัย (Cognitive Domain) ของ Benjamin Bloom
และ3) แบบประเมินความคิด เห็นของนักศึกษาในการเรียนรูโดยใชเทคนิคสุน ทรียสนทนา ประชากร ไดแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํา นวน 35 คน
ที่ลงทะเบียนรายวิชา 471402 การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ในปการศึกษา 2554
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการเปรียบเทียบความถี่ของการตั้งคําถาม 6 ระดับกอนและหลังการจัดการการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชวิธีสุนทรียสนทนาของนักศึก ษา พบวา หลังการจัดการใชกระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 471 402 การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษามีจํานวนความถี่ของ
ขอคําถามสูงกวากอนใชกระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยที่การตั้งคํา ถาม
เมื่อเทียบรายขอ การตั้งคําถามประเมินคา มีคาความถี่สูงสุด รอยละ 74.40 รองลงมาคือ คําถามการนําไปใช
รอยละ 59.45 และคําถามการคิดสรางสรรครอยละ 57.15 ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนของการตั้งคําถาม 6 ระดับของนักศึกษา หลังการจัดการเรียนการสอนใช
กระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 471 402 การสอนสังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษาสูงกวากอนใชกระบวนการสุนทรียสนทนา
เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ ป พ.ศ. 2556 หนา 8

3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตองการสอนโดยใชสุนทรียสนทนา
นักศึกษามีความคิดเห็นการสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาเปดมุมมองใหกวางขึ้นมีคาเฉลี่ยสูงสุด (  =4.68, =
0.47) รองลงคือ การสอนโดยวิธีสุน ทรีย-สนทนาเปนการสรางความสัมพัน ธอันดีกับผูอื่น (  =4.48, =
0.63) และการสอนโดยวิธีสุน ทรีย สนทนาทําใหนักศึก ษารูสึก เขา ใจคนอื่น มากขึ้น (  =4.46,

= 0.5)

ตามลํา ดับ ส ว นความคิ ด เห็น ของนั ก ศึ ก ษาที่มี คา เฉลี่ย นอ ยสุ ด คื อ การสอนโดยวิธี สุน ทรี ย สนทนาเป น
กระบวนการที่นาเบื่อ/ไมนาสนใจ (  =1.86, = 0.87)
คําสําคัญ : สุนทรียสนทนา และการตั้งคําถาม
Abtract
The Research is experimental to use Dialogue Method develop the question in students, that is Pre
Experimental Design (one group pretest - posttest) with the objectives for Develop Question Abilities for
Bachelor Degree Students in the Department of Elementary Education, Faculty of Education Silpakorn
University and The studying attitude of students in Dialogue Method. The Research instruments 1)
lesson’s Dialogue methods 4 Plans 2) The evaluation of ability in the question to set the level of the sixth
levels students in the teaching of the concept in Benjamin Bloom cognitive domain (Cognitive Domain) and
3) the attitudinal questionnaire entitled An Attitudinal Questionnaire Towards Teaching Methodology by
Dialogue Method. Population are students 25 peoples, they are the students of Bachelor Degree have
been studying in the Department of Elementary Education, Faculty of Education Silpakorn University ,
who registration the first semester of the academic year 2011.
Research Result :
1. The Comparison of the frequency of questions 6 levels before and after the using Dialogue
method of teaching with the students found that after the teaching in course 471402 teaching Social
Studies in Elementary Education. It has a frequency higher than before the using Dialogue method of
teaching. The comparison of each the question from the article. The questions of evaluation is the most
frequency 74.40 percent, followed by the question of applying 59.45 percent and the question of
creative thinking 57.15 percent, respectively.
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2. The comparison of the scores of students in the question 6 levels. The using Dialogue method of
teaching for the subject 471402 The Teaching Social Studies in elementary is higher than before
teaching by the using Dialogue Method.
3. The result of analysis of the opinions of undergraduate students with after the using Dialogue
method of teaching. Student opinion of after the using Dialogue method of teaching on a broader
perspective to the highest mean (  =4.68, = 0.47) followed by the teaching of after the using
Dialogue method of teaching to a good relationship with someone (  =4.48, = 0.63) and after the
using Dialogue method of teaching, making students feel that others are more (  =4.46, = 0.5)
respectively, the opinions of students with average least is after the using Dialogue method of teaching
boring / dull (  =1.86, = 0.87)
Key words : Dialogue Method , Question Abilities
บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554) ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการ
ปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมี
ความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทัน การเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู
สังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม
มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรูพื้นฐานที่จํา เปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขา สูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริม
ผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดา นเทคโนโลยี สามารถ
ทํา งานรวมกับ ผูอื่น และสามารถอยูรวมกับ ผูอื่น ในสังคมโลกไดอยา งสัน ติ (กระทรวงศึก ษาธิก าร,2552)
การจัดการเรียนรูเ พื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ตามมาตรฐาน การเรียนรู สมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด เชื่อวา ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่เ กิดกับผูเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึง
ความแตกต า งระหว า งบุ ค คลและพั ฒ นาการทางสมอง เน น ให ค วามสํา คั ญ ทั้ ง ความรู และคุ ณ ธรรม
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(กระทรวงศึกษาธิการ,2552) ซึ่งเยาวชนในชวงอายุ 7 -12 ป หรือชวงวัยระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเปน วัยมี
ความสํา คัญที่ตองไดรับการปลูก ฝงเจตคติ ความรู แสวงหาความรู และทักษะการใชชีวิตเพื่อจะเติบ โตเปน
พลเมืองโลกที่ดีตอไปในอนาคต
จากความสําคัญดังกลาว ประเทศไทยไดใหความสําคัญของการจัดการศึกษา การพัฒนาศาสตรก าร
จัดการเรียนการสอน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีสถาบันอุดมศึกษา สถาบันฝกหัดครู เปดการเรียนการสอน
ทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางดานการศึกษาและการสอนมากมาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสาขาวิชาการประถมศึกษาในหลายแหงทั่วประเทศ เพราะ เปนสาขาวิชาที่มีความตองการและจําเปน
ในปจจุบัน ดังนั้นในฐานะสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปนสถาบันใน
การผลิตผูผลิตบุคลากรทางศึกษา ครู อาจารยในระดับประถมศึกษา จากวัตถุประสงคของหลักสูตรกําหนดขึ้น
อยางสะทอนกับจุดมุงหมายของการศึก ษา (Domains of Education) การคิดพัฒนาและแกปญหา รวมทั้งการ
เปนครูผูมีทัก ษะการเรียนรูต ลอดชีวิต (สาขาวิช าการประถมศึก ษา, 2547) ซึ่งการใหค วามรู และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาที่ตองไปเปนครูระดับประถมศึกษาในอนาคต นอกจากการจัดการเรียนรู
ที่เนนใหความรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน “ผูเรียนเปนสําคัญ” ผูเรียนจะตองอาศัย
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสู เ ปาหมายของหลัก สูตร กระบวนการ
เรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการ
คิด กระบวนการทางสั ง คม กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ และแก ป ญ หา กระบวนการเรี ยนรู จาก
ประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการจัด การ กระบวนการวิจัย กระบวนการ
เรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
การที่นักศึกษาสาขาวิช าการประถมศึกษาจะมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุ
เปา หมายของหลัก สูต รที่เ นน ผูเ รียนเปน สํา คัญที่สุด และตามแนวการจัด การศึก ษาตามพระราชบัญญัติ
การศึก ษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กํา หนดว า “กาจั ด การศึก ษาต องยึ ด หลั ก วา ผูเ รี ยนทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัด การศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” นักศึกษาจึงจะตองเรียนรูและฝกทักษะ
การปฏิบัติการสอนไมวาจะเปนรูปแบบการสอน เทคนิคการสอน ในลักษณะตาง ๆ การจัดการกระบวนการ
เรียนรู และการประเมินผลที่สอดคลองกับสาระ และวัยผูเรียน ซึ่งแนวทางเหลานี้เปนการจัด การเรียนรูที่
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาควรไดรับการฝกฝน และพัฒนา เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิด การ
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เรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น นักศึกษาจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการ
เรียนรูตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
การตั้ง คําถามเปนเทคนิคการสอนที่สําคัญอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษาจําเปนตองมีอยางยิ่ง เพราะการใชคําถามหรือประเภทของคําถามที่ถูกตองเปนสิ่งที่
จําเปนในการเรา กระตุน ทาทายความคิด และดึงผูเรียนเขามีสวนในการอภิปรายในเนื้อหาสาระความรู ความ
เขาใจ การแสดงทัศนคติ รวมถึงเจตคติ และกลวิธีก ารตั้งคํา ถามนั้น ตองเนน ทัก ษะการคิด เชน การหา
ความหมาย การตัดสินใจ การแกปญหา การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมิน และการคิดสรางสรรค
ดวยการถามคําถามที่ทาทาย ใหผูเรียนคิดและนํา ความรูใหมไปประยุกตใชในสถานการณอื่น การใชรูปแบบ
คําถามที่แตกตางหลากหลายเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนคิดดวยวิธีการที่แตกตาง และเปนเอกลักษณเฉพาะ
แกนของเนื้อหาที่เรียนรูและการจัดการเรียนรูที่เนนการเรียนรูดวยตัวของนักเรียนเองหรือที่เนนผูเรียนเปน
สํา คัญสุ ด จากผลการวิจัยของ ปวรา วงศปญญา (2551) ทํา การศึก ษาการเปรียบเทียบผลการอานเชิง
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิคการใชคําถามกับการจัด
กิจกรรมโดยใชเทคนิคแผนผังความคิด พบวา นักเรียนกลุมที่มีก ารจัดกิจกรรมการอา นเชิงวิ เคราะหโดยใช
เทคนิคการใชคําถามและนักเรียนกลุมที่เรียนดวยเทคนิคแผนผังใชคําถามมีเจตคติตอการอานเชิงวิเคราะหสู ง
กวานักเรียนกลุมที่เรีย นดวยเทคนิคแผนผังความคิด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ
งานวิจัยของยุพดี กะจะวงษ (2535) ไดทําการศึกษาการใชคําถามเพื่อสรางความคิดรวบยอดในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เขตการศึกษา 12 พบวา 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
2 ที่ เ รีย นโดยใชแ ผนการสอนการใช คํา ถามที่ คณะวิจั ย สรา งขึ้น มี ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นโจทยป ญหา
คณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการสอนตามคูมือครูคณิต ศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของ
สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชแผนการสอน
การใชคําถามที่คณะวิจัยสรางขึ้นจากหองเรีย นที่มีขนาดตา งกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรไมตางกัน 3) นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชแผนการสอนการใชคําถามที่คณะวิจัย
สรา งขึ้น มีความคิด รวบยอดในการแกโจทยปญหาสูงกวา นัก เรียนที่เรีย นโดยใชแผนการสอนตามคูมือครู
คณิ ต ศาสตร ชั้น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 ของ สสวท. อย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .001 4)นัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชแผนการสอนการใชคําถามที่คณะวิจัยสรางขึ้นจากหองเรียนที่มีขนาดเล็ก
มีความคิดรวบยอดในการแกโจทยปญหาสูงกวานักเรียนที่เรียนจากหองเรียนใหญอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติ
และสอดคลองกับงานวิจัย เกเอน (Gegen, 2006) ที่ไดทําการวิจัยผลที่เกิดจากการใชคําถามระดับสูงในวิชา
คณิตศาสตรโรงเรียนมัธยม มีวัตถุประสงคในการศึกษาการใชคําถามและการคิดระดับสูง ใน 1 ภาคการศึกษา
แบงออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 (กลุมทดลอง) และกลุมที่ 2 (กลุมควบคุม) นักเรียนทั้ง 2 กลุมทํา การทดสอบ
กอนเรียนเพื่อกํา หนดระดับการคิด และแกไขการสอน กลุมทดลองปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูและคํา ถาม
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ขั้นสูงระยะเวลา 6 สัปดาห โดยการปรับปรุงจากวัต ถุประสงคของ Bloom’s taxonomy กลุมที่ 2 กลุมควบคุม
ขอมูลที่ไดไมแตกตางกันแตมีปริมาณการจดจําขอมูลจากเรื่องที่สอนไดดีกวา หลังจาก 6 สัปดาห นักเรียนทั้ง
2 กลุมทําการทดสอบหลังเรียนในการตอบคําถามระดับสูงของ Bloom’taxonomy วัดความสัมพัน ธอยา งมี
นัยสําคัญที่สังเกตไดวากลุมทดลองมีลักษณะการคิดระดับสูงกวากลุมควบคุม สรุปไดวา การตั้งคําถามในการ
จัดการเรียนการสอนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาระดับคิดของนักเรียนใหสูงขึ้น
ดังนั้นการฝกทักษะในการตั้งคําถามใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่ง สํา หรับการไปฝก ประสบการณวิชาชีพครู รวมถึงการประกอบอาชี พครูในอนาคต ที่จะตองเปนผูที่ตั้ง
คําถามไดในหลายระดับและเหมาะสมกับผูเรียน รวมถึงมีความรูในเนื้อหา และสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรูได โดยใชคําถามที่พัฒนากระบวนการคิดตามระดับความคิดการเรียนรูของบลูมจะเปนวัตถุประสงคดาน
ปญญา(พุทธิพิสัย) โดยเริ่มจากการคิดพื้นฐานที่สุดไปสูความคิดในระดับสูงทั้งนี้ผูสอนจะตองเปนเริ่มนําในการ
ตั้งคําถาม และคอยใหความชวยเหลือและสนับสนุนผูเรียนใหผูเรียนมีบทบาทในการตอบคําถาม และตั้งคําถาม
ไปพรอม ๆกัน การที่จะฝกทักษะการใชคําถามนักศึกษาใหไดนั้น จะตองใหนักศึกษาเขาใจถึงกระบวนการหรือ
วิธีคิดขอคําถามการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) เปนกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการสรางให
เกิ ด การสร า งสรรค ท างความคิ ด เปน การแลกเปลี่ ย นทั้ ง ความรู สึ ก องค ความรู ภ ายในตั ว บุ ค คลเป น
กระบวนการที่นําความรูแฝง (Tacit Knowledge) ทํา ใหปรากฎขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะการตั้งคํา ถาม
การนําเสนอความคิด การฟงและการไตรตรองความคิด อยางลุมลึก อยูในภาวะอิสระที่ทําใหเกิดบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนแบง ปน ความคิด ความรูสึก ความเขาใจทั้ง ตนเอง และบุคคลอื่นภายในกลุมอยา งแทจริ ง
เครื่องมือเชิงปฏิบัติใหเ กิดกลุมการคิด การเรียนรูรวมกัน ชวยพัฒนาทักษะดานการซัก ถาม การนําเสนอ
ความคิด การฟงและการไตรตรองความคิด ซึ่งนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา สามารถนํา ไปประยุก ตใชให
เกิดประโยชน ในการพูดคุยกันภายในกลุม เปนการสรางความรู ความเขาใจ หรือเพื่อถายทอดความรูระหวาง
กัน มีความลุมลึกตอการทําความเขาใจทั้งตนเองและผูอื่น ไมตัดสินใจทันทีทําใหมีการไตรตรองความคิด ใน
ตัว บุคคล ทํา ใหเกิด กระแสไหลเวียนของความคิด ความเขา ใจระหวา งกันภายในกลุม เพื่อกระตุน ใหเ กิด
บรรยากาศของการเรียนรูของบุคคล และพัฒนาสูการเรียนรูของกลุม เพื่อใหผูเ รียนเขาใจ และนํา การใช
คําถามในการจัดกาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากความสําคัญในการใชคําถามในการจัดการเรียนรูดังกลาวสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาที่จะตองเปนฝก
ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู และเป น ครูใ นอนาคต ผู วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะใช สุ น ทรี ย สนทนาเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการตั้งคําถามของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ไดนําแนวคิดหลักการตั้งคําถาม 6 ระดับ และวิธีการใช สุนทรียสนทนามา
เปนแนวคิดในการวิจัย และสรางเครื่องมือในการวิจัยใหเกิด การคิดการเรียนรูรวมกัน ชวยพัฒนาทักษะดาน
การตั้งคําถาม การนําเสนอความคิด การฟงและการไตรตรองความคิด มีดังนี้
1. หลักการตั้งคําถามในการวิจัยครั้งนี้ ตามแนวคิดของ Benjamin Bloomอางใน Loring W. Anderson
(2001) ในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) โดยแบงคําถามเปน 6 ระดับ คือ (1) ถามความรู (2) ถามความเขา ใจ
(3) ถามการนําไปใช (4) ถามการวิเคราะห (5) ถามการประเมินคา และ(6)ถามสรางสรรค
2. หลักการสุนทรียสนทนา ในการวิจัยครั้งนี้ ตามแนวคิด ของ มนตชัย พินิจจิตรสมุทร (2552) ได
เสนอไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ คือ (1) การฟงอยางละเอียด (Deep Listening) (2) การไตรตรองความคิด (Reflection)
และ(3) การนําเสนอความคิด (Advocacy)
วัตถุประสงคของการวิจัย :
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามของนักศึกษาโดยใชวิธีสุนทรียสนทนา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตองการสอนโดยใชสุนทรียสนทนา
วิธีการเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการทดลองการใชสุนทรียสนทนาพัฒนาการตั้งคําถามขอนักศึกษา เปนการทดลองแบบ
วิจัยเบื้องตัน (Pre Experimental Designs) one group pretest–post-test designs ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดัง
มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากร
ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 35 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา 471402 การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2554
2 เครื่องในการวิจัย ประกอบดวย
2.1 เครื่องมือในการวิจัย
1) แผนการเรียนรูโดยใชเทคนิค สุนทรียสนทนา เรื่อง “การตั้งคําถามในการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา” จํานวน 4 แผนการเรียนรู
2) แบบประเมินระดับความสามารถในการตั้งคําถาม 6 ระดับในการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษา ตามแนวคิดของ Benjamin Bloomโดยใชแนวความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
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3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการเรียนรูโดยใชเทคนิคสุนทรียสนทนา เรื่อง “การตั้ง
คําถามในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา” (Rating Scale)
2.2 วิธีการสรางและตรวจสอบเครื่องมือ
1) วิเคราะห สังเคราะห แนวคิดทฤษฎีในเรื่องระดับการตั้งคําถาม และสุนทรียสนทนา มาเขียน
แผนการเรียนรูโดยใชเทคนิค สุนทรียสนทนา เรื่อง “การตั้งคําถามในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา”
จํานวน 4 แผนการเรียนรู เปนเวลา 12 คาบเรียน
2) วิเคราะห สังเคราะห แนวคิดทฤษฎีในเรื่องระดับการตั้งคําถาม 6 ระดับในการจัดการเรียน
ตามแนวคิดของ Benjamin Bloom และการสรางแบบประเมินระดับ (Scoring Rubrics) มาสรางแบบประเมิน
ความสามารถในการตั้งคําถามของนักศึกษา
3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการเรียนรูโดยใชเทคนิคสุนทรียสนทนา เรื่อง “การตั้ง
คําถามในการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา”เปนระดับคะแนน (Rating Scale)
2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบตรวจสอบคุ ณ ภาพทั้ ง 3 ชุด โดยวิธี ก ารใชคํ า ถามปลายเปด และหาคา ความ
สอดคลองเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) และคําถามปลายเปด จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไวดังนี(้ 1) ผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนสังคมศึกษาที่มี
ประสบการณทํางานไมนอยกวา 5 ป จํานวน 1 ทาน(2) ผูเชี่ยวชาญดานการประถมศึกษาที่มีประสบการณการ
ทํา งานไมนอ ยกวา 5 ป จํา นวน 1 ทา น และ3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัด และประเมินผลทางการศึก ษาที่มี
ประสบการณการทํางานไมนอยกวา 5 ป จํานวน 1 ทาน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ จะประเมินการเขียนแผนการสอนในรายวิชาการสอนสังคมศึกษา กอนและหลัง การใช
สุนทรียสนทนาในการพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามของนักศึกษา แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เก็บขอมูล กอนการใชสุนทรียสนทนาในการพัฒนาความสามารถในการตั้งคํา ถามของ
นักศึกษาเพื่อหาคาระดับความสามารถในการตั้งคําถามของนักศึกษากอนจัดการกิจกรรมการเรียนรู โดยให
(1)นักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิชาการสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถามในกิจกรรมการเรียนการสอน และ(2)นําแผนการสอนของนัก ศึกษามาประเมินหา
ระดับคะแนนการตั้งคําถาม 6 ระดับ
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ขั้นตอนที่ 2 ประกอบดวย (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีสุนทรียสนทนา เรื่อง
“การตั้งคําถามในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา” จํานวน 4 แผนการเรียนรู เปนเวลา12 คาบเรียน
และ(2) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีสุนทรียสนทนา เรื่อง “การตั้งคําถาม
ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา” โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น (Rating Scale)
ขั้นตอนที่ 3 เก็บขอมูลหลังการใชสุนทรียสนทนาในการพัฒนาความสามารถในการตั้งคํา ถามของ
นักศึกษาเพื่อหาคาระดับความสามารถในการตั้งคําถามของนักศึกษากอนจัดการกิจกรรมการเรียนรู โดยให (1
)นักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิชาการสอนสังคมศึก ษาในระดับประถมศึก ษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถามในกิจกรรมการเรียนการสอน และ(2) นําแผนการสอนของนักศึกษามาประเมินหา
ระดับคะแนนการตั้งคําถาม 6 ระดับ
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบงได คือ (1) การวิเคราะหขอมูล ทางสถิติโดยใชสถิติพื้นฐาน การหาคาเฉลี่ย ( )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และทําการทดสอบความแตกตางโดยใชการทดสอบทีชนิดไมเปนอิสระตอกัน
(t-test Dependent) และการหาคารอยละ (Percentage) (2) การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะหสาระ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการตั้งคําถามของนักศึกษาโดยใชวิธีสุนทรียสนทนา
1.1 ผลการวิเ คราะหขอมูล ความถี่ข องการตั้งคํา ถาม 6 ระดั บของนัก ศึก ษา ในการเขียน
แผนการเรียนรูสาระสังคมศึกษาในหนวยเรื่องเรียนรูเรื่องเศรษฐศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสุน ทรียสนทนา พบวา ความถี่ของจํานวนการตั้งคํา ถามของนักศึกษาในการ
เขียนแผนการเรียนรูสาระสังคมศึก ษาในหนวยเรื่องเรียนรูเรื่องเศรษฐศาสตร ระดับชั้นประถมศึก ษาปที่ 6
กอนใชกระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 471402 การสอนสังคม
ศึกษาระดับประถมศึกษา นักศึกษามีการตั้งคําถามความเขาใจมากที่สุด รอยละ 36.26 รองลงมาคือ การตั้ง
คําถามการวิเคราะหรอยละ 19.42 และการตั้งคําถามความรูความจํารอยละ 19.78 ซึ่งการตั้งคําถามการคิด
สรางสรรคนอยที่สุดรอยละ 6.59
1.2 ผลการวิเ คราะหขอมูล ความถี่ข องการตั้งคํา ถาม 6 ระดับของนัก ศึกษา ในการเขียน
แผนการเรียนรูสาระสังคมศึกษาในหนวยเรื่องเรียนรูเรื่องเศรษฐศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสุนทรียสนทนาพบวา นักศึก ษามีการตั้งคําถามความเขาใจมากที่สุด รอยละ
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24.28 รองลงมาคือ การตั้งคําถามการประเมินคารอยละ 19.48 และการตั้งคําถามการวิเคราะหเปนรอยละ
17.89 ซึ่งการตั้งคําถามการคิดสรางสรรคนอยที่สุดรอยละ 7.66
1.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความถี่ของการตั้งคําถาม 6 ระดับของนักศึกษาในการเขียน
แผนการเรียนรูสาระสังคมศึกษาในหนวยเรื่องเรียนรูเรื่องเศรษฐศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและ
หลังการจัดการการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสุน ทรียสนทนา พบวา หลังการจัดการใชกระบวนการ
สุน ทรี ย สนทนาในการจัด กิจ กรรมการเรี ย นการสอนในรายวิ ช า 471402 การสอนสั ง คมศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษามีจํานวนความถี่ของขอคําถามสูงกวากอนใชกระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยที่การตั้งคํา ถามเมื่อเทียบรายขอ การตั้งคํา ถามประเมินคา มีคาความถี่สูงที่สุด รอยละ
74.40 รองลงมาคื อ คํ า ถามการนํา ไปใช ร อ ยละ 59.45 และคํา ถามการคิด สรา งสรรค รอยละ 57.15
ตามลําดับ
1.4 ผลการเปรียบผลคะแนนการตั้งคําถาม 6 ระดับของนักศึกษา กอนและหลังการจัดการ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสุนทรียสนทนา พบวา ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนของการตั้งคํา ถาม 6
ระดับของนักศึกษา หลังการจัดการเรียนการสอนใชกระบวนการสุน ทรียสนทนาในการจัด กิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชา 471402 การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาสูงกวากอนใชกระบวนการสุนทรียสนทนา
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตองการสอนโดยใช
สุนทรียสนทนา
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตองการสอนโดยใชสุนทรียสนทนา นักศึก ษามี
ความคิดเห็นการสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาเปดมุมมองใหกวางขึ้นมีคาเฉลี่ยสูงสุด (  =4.68, = 0.47) รอง
ลงคือ การสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาเปนการสรา งความสัมพันธอัน ดีกับผูอื่น (  =4.48,
การสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาทําใหนักศึกษารูสึกเขาใจคนอื่นมากขึ้น (  =4.46,

= 0.63) และ

= 0.5) ตามลํา ดับ สวน

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาเปน กระบวนการที่นา เบื่อ /
ไมนาสนใจ (  =1.86, = 0.87)
ผลการวิเคราะหค วามเห็น นัก ศึก ษาระดับปริญญาตรีที่ส อนโดยใชสุน ทรีย สนทนา จากคํา ถาม
ปลายเปด สรุปไดวา นักศึกษาอยากใหใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสุนทรียสนทนามากกวานี้ทั้ง
ในเรื่องของชวงเวลา และจํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมสุนทรียสนทนา และการสรางความมีสวนรวมใหกับ
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ผูเขารวมกิจกรรมสุนทรียสนทนาใหมากกวานี้ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางกวางขาวง และลึกซึ้ง
ขึ้น
อภิปรายผล
การใชกระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักศึก ษาชั้น ปที่ 4 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ในรายวิชา 471402 การสอนสังคมศึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษา ภาคเรีย นที่ 1 ปก ารศึ ก ษา 2554 ผลการศึ ก ษาความสามารถในการตั้ง คํ า ถามหลั ง ใช
กระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัดการเรียนการสอนนั้นทั้งระดับคะแนน และจํา นวนขอในการตั้งคํา ถาม
สูงขึ้น ซึ่งกระบวนการสุนทรียสนทนาเปนกระบวนการที่พัฒนาทักษะการคิด การเชื่อมโยงของนักศึกษาในการ
เขียนเปนการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงเนื้อหาที่กําหนดและการตั้งคําถามเพื่อพัฒนาการเรียนรูทางดานสังคม
ศึก ษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึก ษาสอดคลองกับ แนวคิดของ มนตชัย พินิจจิตรสมุทร(2552 : 104)
กระบวนการสุนทรียสนทนานั้น เปนการพัฒนาทักษะในวิธีการเรียนรูของบุคคล สรางสรรคกระบวนการคิดเชิง
องครวม (Collective Thinking) อันทําใหบุคคลเห็นถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ
มองเห็นความคิดอื่น ๆ เขาใจความสัมพันธของเหตุตางที่เกิดขึ้นอยางเปนลําดับ รับรูในความรูสึกความเขา ใจ
ทําใหสามารถแกไขปญหาที่เต็มไปดวยความสับสน ซับซอน และเรื้อรังไดอยางมีประสิทธิผล
การใชคําถามเปนเทคนิคสําคัญอยางหนึ่งของการสอนโดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปน ศูนยกลาง
ซึ่งคําถามจํา แนกโดยใชเกณฑตาง ๆ ไดหลายลักษณะ เชน คําถามระดับต่ํา คําถามระดับสูง คํา ถามงาย
คําถามยาก นักการศึกษาบางกลุมแบงประเภทคําถามตามระดับขั้นของการใชความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive
Domain) ตามแนวคิดของ Benjamin Bloomอางใน Loring W. Anderson (2001) โดยแบงคําถามเปน 6 ระดับ
คือ (1) ถามความรู (2) ถามความเขา ใจ (3) ถามการนําไปใช (4) ถามการวิเคราะห (5) ถามการประเมินคา
และ(6) ถามสรา งสรรค ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความถี่ของการตั้งคําถาม 6 ระดับตามแนวคิดของ Benjamin
Bloom หลังการจัดการใชกระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิช า 471402
การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษามีจํานวนความถี่ของขอคํา ถามสูงกวากอนใชกระบวนการสุน ทรีย
สนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยที่การตั้งคําถามเมื่อเทียบรายขอ การตั้งคําถามประเมินคา มี
คา ความถี่สูง สุด รองลงมาคือ คําถามการนําไปใช และคํา ถามการคิด สรา งสรรค ตามลํา ดับ เมื่อเทียบกับ
ผลการวิจัยของ ปยนุช โชติสกุล (2533) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึก ษาประเภทของคําถาม และกลวิธีการใช
คํา ถามในการสอนวิ ช าภาษาไทยของครู ชั้น มั ธยมศึก ษาปที่ 3 โรงเรี ยนสาธิต สังกั ด ทบวงมหาวิท ยาลั ย
กรุงเทพมหานคร พบวา ครูถามคําถามประเภทความจํามากที่สุด ครูใชคําถามประเภทการสรางสรรคมากเปน
เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ ป พ.ศ. 2556 หนา 18

อันดับที่ 2 และใชคําถามประเมินคานอยที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชคําถามของนักศึกษาที่ผานกระบวนการ
เรียนการสอนแบบสุนทรียสนทนามีความแตกตางในแงของระดับคําถามที่เปนคําถามที่มีก ารถามประเมินคา
และคําถามที่เปนการนําไปใชที่สูงกวาเมื่อเทียบระดับของคําถามของผลการวิจัยนี้ และจากผลการวิจัยของ
สายใจ ครสวรรค (2540) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชคําถามในการสอนกลุมวิชาเสริมประสบการณชีวิต
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยศึกษาประเภทของคํา ถาม วิธีการใชคํา ถาม และศึกษาเปรียบประเภทของคํา ถาม
ลักษณะของคําถาม และวิธีการใชคําถาม ระหวางครูผูสอนดีเดนกับครูผูส อนปกติพบวา ในดานประเภทของ
คําถามที่ครูดีเดนใชมากกวาครูผูสอนปกติคือ คําถามประเภทความรูความจํา และคําถามประเภทสังเคราะห
สวนประเภทของคําถามที่ครูผูสอนปกติใชมากกวา คือ คํา ถามประเภทความเขาใจ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้
สอดคลองและไดแสดงใหเห็นถึงระดับการตั้งคําถาม ของนักศึกษาดานครุศาสตร/ศึกษาศาสตรชั้นปที่ 4 สาขา
การประถมศึกษาที่กําลังจะออกไปฝกประสบการณวิช าชีพครูสวนใหญไดใชคําถามเพื่อเปนการพัฒนาการ
เรียนรูสรางความเขาใจในเนื้อหาของนักเรียน เห็นไดจากการเขียนแผนการเรียนรูโดยที่มีคํา ถามความเขา ใจ
มากที่สุด รองลงมาคิด คํา ถามการประเมิน คา และคํา ถามการวิเคราะหต ามลํา ดับ ซึ่งการใชคํา ถามของ
นัก ศึกษาเปน การใชคํา ถามระดับสูงตามแนวคิด ทางดานคํา ถามตามรูปแบบของคัน นิงแฮม (Cunningham,
1971) ไดแ ก (1) คํา ถามใหอ ธิบาย (Explanation Questions) เปน คํา ถามที่ ผูต อบจะตอ งนํา ความรูและ
ประสบการณเดิมมาเปนพื้นฐานในการหาคําตอบ ซึ่งประเภทของคํา ถามเปนคําถามความเขาใจ (2) คํา ถาม
แบบใหคิดประเมิน คุณคา (Evaluative-Thought Question)คํา ถามประเภทนี้มุงใหผูตอบหากฎเกณฑในการ
ตัด สินใจดวยตนเอง หรือหาเกณฑเพื่อใชในการเปรียบ เทียบหรือเปนคําถามบงชี้ (Justify Choice) ที่ผูถาม
กําหนดขอมูลไวหลายอยาง แลวใหผูตอบเลือกวา สิ่งใดเปนคํา ตอบที่ตองการ (3) คําถามโดยใชความคิดที่มี
คํา ตอบหลายทาง (Divergent-Thought Questions) คําถามประเภทนี้ ผูต อบตองใชความคิดและความรูเดิม
หรือหลักการหลายอยางมาประกอบกัน ตองอาศัยสมรรถภาพทางสมองดานความคิด ริเริ่ มสรางสรรค คือ
วิเคราะห สัง เคราะห (4) คําถามที่ตอบตามขอเท็จจริง (Factual Question) การตั้ง คําถามรูปแบบนี้เปน
ประโยชนอยา งยิ่งสํา หรับการเรียนที่ใชก ารสืบคนความรูเปนฐาน (Inquiry-Based Projects) การตั้งคํา ถาม
รูปแบบนี้มีคําตอบและมีความเปนไปไดที่จะคนควาหาคําตอบ และ(5) คําถามที่ตอบแบบตีความ (Interpretive
Question) คําถามประเภทนี้จะมีคําตอบมากกวาหนึ่ง แตยังคงตองมีหลักฐานสนับสนุนคําตอบนั้นเทาที่คําตอบ
นั้นอิงอยูกับบริบทของเรื่องหรือเหตุการณ การตั้งคําถามประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพยิ่งสําหรับการเริ่มตน
อภิปรายในชั้นเรียน แสดงใหเห็นวานักศึกษามีการตั้งคําถามในการจัดกิจกรรมกาเรียนการเรียนรูที่สามารถฝก
ใหเด็ก ไดใชก ระบวนการคิด ที่หลากหลายในขอคํา ถามขอ หนึ่ง ซึ่งตองอาศัยความรูความจํา และการคิด
วิเคราะห ตีความ และประเมินคา
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เนื่ อ งจากการใชก ระบวนการจั ด การเรีย นการสอนโดยใชสุ น ทรีย สนทนายั งไม ไดแ พร หลายใน
วงการศึกษาในการใชจัด การกิจกรรมการเรียนรู และยังไมมีผูใดทํา การศึกษาวิจัยถึง กระบวนการสุน ทรีย
สนทนากับการจัดการเรียนรูในระดับตา ง ๆ แตเมื่อผูวิจัยไดนําสุน ทรียสนทนามาใชรวมกับการเรียนรูและ
สงเสริมการมีสวนรวมการฟงอยา งไตรตรองตามกระบวนการสุน ทรียสนทนา ในสวนของกระบวนการจัด
การเรียนรูนั้น นักศึกษามีความคิดเห็นวากระบวนการสุนทรียสนทนาเปดมุมมองของนักศึกษาใหกวางขึ้น เปน
การสรางความสัมพันธอันดีกับผูอื่น และการสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาทําใหนักศึกษาเขาใจคนอื่นมากขึ้น และ
ทําใหมีสมาธิในการฟงมากขึ้น ซึ่งนักศึกษาอยากใหใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสุนทรียสนทนา
มากกวานี้ทั้งในเรื่องของชวงเวลา และจํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมสุนทรียสนทนา และการสรางความมีสวน
รวมใหกับผูเขารวมกิจกรรมสุนทรียสนทนายังไมเต็มที่ ที่จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางกวา งขวาง
และลึกซึ้งกวา นี้ สอดคลองกับ มนตชัย พินิจจิต รสมุทร (2552) วา การที่จะสรา งพลานุภาพของสุน ทรีย
สนทนา ซึ่งจะตองเกิดการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง ซึ่งจําเปนตองสรา งสรางความเขา ใจและความ
รวมมือกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. การใชสุทรียสนทนาการใชกระบวนการสุนทรียนสนทนานั้นตองอาศัยระยะเวลาในการที่จะทํา ให
กระบวนการสุนทรียสนทนา ที่จะยอมรับฟงซึ่งกันและกันตองใชเวลา และถาในกลุมยอมรับฟงซึ่งกันและกัน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกระบวนการสุนทรียสนาตองอาศัยความรวมมือ
และจริงใจของสมาชิกในกลุม ซึ่งครูจะตองอธิบายกติกาและขอตกในการพูด การรับฟง และสรา งบรรยากาศ
การไววางใจซึ่งกันและกัน จึงจําเปนตองใชเวลาในการจัดกิจกรรมใหยาวนานขึ้น และสรา งบรรยากาศที่เปน
กัลยาณมิตร
2. จากผลการวิจัย พบวาการใชสุนทรียสนทนาทําใหนักศึกษามีก ารตั้งคําถามมากขึ้น และการตั้ง
คําถามที่หลายระดับในการเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสามารถนํากระบวนการสุนทรียสทนามาใชกัน
เนื้อหาหรือกิจ กรรมการเรีย นรูที่ตอ งอาศัยการคิด อยา งรอบคอบ หรือวิช าที่สง เสริมดา นการคิด อยา งมี
วิจารณญาณ หรือการคิดไตรตรอง หรือการใชเปนกิจกรรมการปรับพฤติกรรมการยอมรับในกลุมได
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
เนื่องจากการใชสุนทรียสนทนา เปนกระบวนกลุมอีกลัก ษณะหนึ่งซึ่งเปนการสื่อสารดวยความเปน
กัล ยาณมิตร เปนการยอมรับผูอื่น เปน กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกัน ในการสรา งใหเกิดการ
สรางสรรคทางความคิด เปนการแลกเปลี่ยนทั้งความรูสึก องคความรูภายในตัวบุคคลเปนกระบวนการที่นํา
ความรูแฝง (Tacit Knowledge)ทําใหปรากฎขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะการตั้งคําถาม การนํา เสนอความคิด
การฟงและการไตรตรองความคิด อยางลุมลึก ตองอยูในภาวะอิสระที่ทํา ใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยน
แบงปน ความคิด ความรูสึก ความเขาใจทั้งตนเอง และบุคคลอื่นภายในกลุมอยางแทจริง จึงมีความเปนไปไดที่
จะนํากระบวนการสุนทรียสนทนาในการสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ ที่ตองอาศัยการคิดไตรตรอง และ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ
เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551.กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
ปวรา วงศปญญา. (2551). การเปรียบเทียบผลการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
2 ระหวางการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิคการใชคําถามกับการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิค
แผนผังความคิด. วิทยาจารย. 107,9(กรกฎาคม):3 9-41
ปยนุช โชติกุล. (2534). การศึกษาประเภทของคําถามและกลวิธีการใชคําถามในการสอนวิชา
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มนตชัย พินิจจิตรสมุทร. (2552) Dialogue สุนทรียสนทนา : ศาสตรแหงการสรางสรรคสติปญญา
รวมกันของมนุษย. กรุงเทพฯ : โมโนธีม คอนซัลติ้ง.
ยุพดี กะจะวงษ. 2535. ทําการศึกษาการใชคําถามเพื่อสรางความคิดรวบยอดในการแกโจทย
ปญหา คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เขตการศึกษา 12. เอกสารประกอบ
รายงาน การวิจัย. จันทบุร:ี สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด. (อัดสําเนา).
สาขาวิช าการประถมศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิล ปากร. (2547). หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2547. นครปฐม:
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ ป พ.ศ. 2556 หนา 21

สายใจ ครสวรรค. (2540). พฤติกรรมการใชคําถามของครูในการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตชั้น ประถมศึกษาปที่ 6. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
Cunningham, Roger T. Developing Question – Asking Skill. In Developing Teacher
Competencies. Edited by Jame E.Weigand, New Jersey : Prentice-Hall, Inc, 1971.
Gegen, Sarah Elizabeth. (2006). The Effects of Higher-Level Questioning in a High School
Mathematics Classroom. Kansas : Wichita State University.Loring
W. Anderson. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing : a revision of bloom's
taxonomy of educational objectives. New York : Longman.
ประวัติผูนําเสนอผลงานวิจัย
ชื่อผูน ําเสนอผลงานวิจัย อาจารย ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
ที่ทํางาน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพทมือถือ 082-529-9415
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ ป พ.ศ. 2556 หนา 22

